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เร�่มตนการใชงาน

BKI iCare

ผูใชงานที่เคยทำประกันภัยไวกับกรุงเทพประกันภัย
ใหกดปุม เคย เพ�่อไปยังหนาเขาสูระบบ (Log-in)

ผูใชงานที่ไมเคยทำประกันภัยไวกับกรุงเทพประกันภัย
ใหกดปุม ไมเคย เพ�่อไปยังหนา Home

เมนูลัดสำหรับการเขาใชงานโดยไมตอง Log-in ดังนี้

หนาเขาสูระบบ (Log-in) หนา Home

- ตรวจสอบสภาพรถ
- สงตำแหนงจ�ดเกิดเหตุ

- ชำระเบี้ยประกันภัย

สวัสดีคุณ XXXX XXXXสวัสดี

5

1 2 3ระบุขอมูล พิสูจนตัวตน สรางบัญชีผูใช
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1. กดลงทะเบียนเพ�่อไปยังหนาลงทะเบียน
   บน bangkokinsurance.com

2. ลงทะเบียนบน bangkokinsurance.com
โดยการกรอกขอมูลสวนตัว

3. ระบบจะสงรหัส OTP ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท เพ�่อยืนยันตัวตน

4. กรอกอีเมลและตั้งรหัสผาน

ว�ธีการลงทะเบียน

5

1 2 3ระบุขอมูล พิสูจนตัวตน สรางบัญชีผูใช

5

1 2 3ระบุขอมูล พิสูจนตัวตน สรางบัญชีผูใช

5

1 2 3ระบุขอมูล พิสูจนตัวตน สรางบัญชีผูใช

5. ระบบจะสงลิงกไปทางอีเมล
เพ�่อเปดใชงานบัญชี
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6. เมื่อกดลิงกแลว
ระบบจะข�้นขอความยืนยันการเปดใชงาน

7.  เมื่อลงทะเบียนบน bangkokinsurance.com สำเร็จ
ใหกลับมาที่หนาเขาสูระบบบนแอปพลิเคชันอีกครั้ง

เพ�่อกรอกอีเมลที่ไดลงทะเบียนไว จากนั้นกดปุมยืนยัน

8. กดรับรหัส OTP โดยระบบจะสง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือ
ที่ลงทะเบียนไว หากไมไดรับรหัสใหกดรับรหัส OTP ใหม

123456

ระบบเปดใชงานบัญชีผูใชของคุณเร�ยบรอยแลว

ขอบคุณที่ใชบร�การกรุงเทพประกันภัย
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9. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก เพ�่อความปลอดภัยในการเขาใชงาน

10. กรอกรหัส PIN เพ�่อเขาสูหนา Home

สวัสดีคุณ XXXX XXXXสวัสดี
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สวัสดีคุณ XXXX XXXXสวัสดี

รายละเอียดหนา Home

โปรโมชัน

การตั้งคา
- ขอมูลผูเอาประกันภัย
- ประวัติการชำระเง�น
- ประวัติการเคลม
- เปลี่ยนภาษาไทย/ ENG
- เกี่ยวกับ
- ออกจากระบบ

ประกันภัยของคุณ

สงตำแหนงจ�ดเกิดเหตุ

ติดตอเรา
- แผนที่โรงพยาบาล / ศูนยซอม / สาขา
- หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
- ชองทางการติดตอบร�ษัทฯ
- รายชื่อโรงพยาบาล
- รายชื่อศูนยซอม

ชำระเบี้ยประกันภัย

เคลม

ตรวจสอบสภาพรถ

หนา Home

สินคาประกันภัย
- ประกันภัยการเดินทางตางประเทศ
- ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

อัปเดตขาวสาร

- เคลมรถยนตออนไลน
- เคลมอุบัติเหตุและสุขภาพ
- แจงเคลมอื่นๆ
- ติดตามสถานะการเคลม
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ตรวจสอบสภาพรถ

2.กรอกหมายเลขอางอิง
หร�อเลขทะเบียนรถยนต

5. หนาสรุปขอมูลการตรวจสภาพรถ
หากครบถวนแลวกด ยืนยัน เพ�่อสงขอมูลใหบร�ษัทฯ

1.เลือกเมนูตรวจสอบสภาพรถ 3. ขอมูลของรถยนตที่ตองการตรวจสภาพ

4. ถายภาพรถมุมตางๆ ตามรายการที่กำหนดใหครบถวน

xxxxxxxx

xxxxxxxx

สวัสดี

สวัสดี BKI iCare

xxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxx



6. สงขอมูลการตรวจสอบสภาพรถเสร็จสมบูรณ

สงตำแหนงจ�ดเกิดเหตุ

1. เลือกเมนูสงตำแหนงจ�ดเกิดเหตุ 2. กรอกรายละเอียดและกดสงตำแหนงเพ�่อสงขอมูลใหบร�ษัทฯ

สวัสดี

บริษัทฯ ไดรับขอมูลของทานเรียบรอยแลว
และจะเรงดําเนินการติดตอกลับโดยเร็วที่สุด
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ประกันภัยของคุณ

3. คลิกเลือกกรมธรรมเพ�่อดูรายละเอียด
หร�อแจงเคลม

2. หนาแสดงรายการกรมธรรมทั้งหมด1. เลือกเมนูประกันภัยของคุณ

เลขที่กรมธรรม : 0000000000
ชื่อกรมธรรม : ประกันภัยรถยนต ประเภท 1

กรมธรรมหมดอายุแลว

เลขที่กรมธรรม : 00000000xx
ชื่อกรมธรรม : ประกันภัยรถยนต ประเภท 1

กรมธรรมอยูระหวางความคุมครอง

ทัง้หมด กรมธรรมปจจบุนัสวัสดี

4. หากกรมธรรมนั้นเคยแจงเคลม หร�ออยูระหวาง
ดำเนินการเคลม ระบบจะแสดงปุม ติดตามสถานะการเคลม ใหกดติดตามสถานะได
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ประกันภัยการเดินทางตางประเทศ CTA

ขอมูลประกันภัย
/ รายละเอียดความคุมครอง

ขอมูล /รายชื่อกลุมประเทศ Schengen

3. คลิกเลือกดูขอมูลที่สนใจ

2. เลือกประกันภัยการเดินทางตางประเทศ CTA1. เลือกเมนูสินคาประกันภัย

สวัสดี

ขอมูลสถานทูตไทยในตางประเทศ

หมายเลขโทรศัพทชวยเหลือฉุกเฉิน

ซื้อประกันภัยการเดินทาง
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ซื้อประกันภัยการเดินทางตางประเทศ CTA

1. เลือกซื้อประกันภัย 2. กรอกรายละเอียดการเดินทาง

3. กรอกรายละเอียดผูเอาประกันภัยเปนภาษาอังกฤษ

xxxxxxxx

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx
x

xxx
xxxxx
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ขอขอบพระคุณที่ไววางใจกรุงเทพประกันภัย
เลขที่อางอิงของทานคือ iCTA_36798

โดยทานสามารถเรียกพิมพเอกสารที่เกี่ยวของไดจากอีเมล
สําหรับทานที่ยื่นของรับใบกํากับภาษีไว

ทางบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงใบกํากับภาษีโดยเร็วที่สุด

4.2 กรณีชำระเง�นผานเคานเตอรธนาคาร ระบบจะสงใบแจงการชำระเง�น (Pay-in-slip)
ใหทาง Email ที่ระบุไว ทานสามารถนำไปชำระเง�นไดที่เคานเตอรธนาคาร

4. สรุปรายละเอียดทั้งหมด
และเลือกชองการชำระเง�น

4.1 กรณีชำระผานบัตรเครดิต ใหกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต
และกด Submit เพ�่อชำระเง�น
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1. เลือกเมนูสินคาประกันภัย

สวัสดี

ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

2. เลือกประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ขอมูลประกันภัย
/ รายละเอียดความคุมครอง

3. คลิกเลือกขอมูลที่สนใจ

ซื้อประกันภัยรถยนต
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
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1. เลือกซื้อประกันภัย

ซื้อประภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

2. กรอกรายละเอียดผูเอาประกันภัย 3. กรอกรายละเอียดรถยนต
ที่ตองการทำประกันภัย

4. กรอกรายละเอียดผูเอาประกันภัย 5. กรอกที่อยูผูเอาประกันภัย
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7. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต
และกด Submit เพ�่อชำระเง�น

6. ตรวจสอบรายละเอียด และกดชำระเง�น 8. ชำระเง�นเสร็จสมบูรณ

ขอขอบพระคุณที่ไววางใจกรุงเทพประกันภัย
บริษัทฯ ไดรับขอมูลของทานเรียบรอยแลว

และจะเรงดําเนินการติดตอกลับโดยเร็วที่สุด
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1. เลือกเมนูเคลม

สวัสดี

2. เลือกเมนูเคลมรถยนต 3. ระบบแจงขอตกลงในการใชบร�การ

4. กรอกหมายเลขกรมธรรม
และทะเบียนรถยนต

5. ตรวจสอบขอมูลกรมธรรม

การทำเคลมรถยนตออนไลน

6. กรอกขอมูลผูแจงเคลม
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9. กรอกรายละเอียดเหตุการณ
ไดแก วันที่ เวลา สถานที่เกิดเหตุ

10. ระบุชิ�นสวนที่เสียหาย (ระบุไดไมเกิน 6 รายการ)

7. กรอกขอมูลผูขับข�่ 8. เลือกลักษณะของอุบัติเหตุ
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กรุงเทพประกันภัยไดรับขอมูลของทานเรียบรอยแลว
บริษัทฯ จะเรงดําเนินการและติดตอกลับภายใน 24 ชั่วโมง

หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดตอ โทร. 1620

12. สรุปเหตุการณ11. แนบรูปชิ�นสวนที่เสียหาย 13. เลือกศูนยซอมมาตรฐาน

14. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
แลวกด      เพ�่อสงขอมูลการแจงเคลม

15. สงขอมูลการแจงเคลมเสร็จสมบูรณ
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การทำเคลมอุบัติเหตุและสุขภาพ

2. เลือกเคลมอุบัติเหตุและสุขภาพ 3. เลือกกรมธรรมที่ตองการแจงเคลม

4. กรอกรายละเอียดการรักษา กรณีเลือก มีคาชดเชยรายวัน ระบบจะใหแนบไฟลภาพเอกสาร
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1. เลือกเมนูเคลม

สวัสดี
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4. กรอกรายละเอียดสำหรับใหเจาหนาที่ติดตอกลับ 6. สงขอมูลการแจงเคลมเสร็จสมบูรณ

แจงเคลมอื่นๆ

1. เลือกแจงเคลมอื่นๆ 2. กดที่หมายเลขโทรศัพทเพ�่อติดตอเจาหนาที่
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5. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
แลวกด     เพ�่อสงขอมูลการแจงเคลม
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ติดตามสถานะการเคลม

1. เลือกติดตามสถานะการเคลม 2. เลือกกรมธรรมที่ตองการ
ติดตามสถานะการเคลม

3. เลือกเลขรับแจง

4.สถานะการเคลม
    4.1 สงเร�่องเคลมใหเจาหนาที่ 4.3 บร�ษัทฯ แจงผลการพ�จารณา4.2 บร�ษัทฯ ไดรับเอกสารประกอบการเคลม
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3. กรอกรายละเอียด

ชำระเบี้ยประกันภัย

2.กดชำระเง�นเพ�่อดำเนินการตอ1.เลือกเมนูชำระเบี้ยประกันภัย

xxxxxx
xx/xx/xxxx

สวัสดี
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ขอขอบพระคุณที่ไววางใจกรุงเทพประกันภัย
บริษัทฯ ไดรับขอมูลของทานเรียบรอยแลว

และจะเรงดําเนินการติดตอกลับโดยเร็วที่สุด

6.  การชำระเง�นเสร็จสมบูรณ

รายชื่อโรงพยาบาล

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

ตรวจสอบสภาพรถ

ชองทางในการติดตอบร�ษัทฯ

รายชื่อศูนยซอมมาตรฐาน

แผนที่โรงพยาบาล/ศูนยซอม/สาขา

5. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต
แลวกด Submit เพ�่อชำระเง�น

4. ตรวจสอบขอมูลและกดชำระผานบัตรเครดิต
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