
 

 

Group Personal Accident Insurance 

 
Summary of Benefits and Claims Guide for 

Beam Riders (Thailand) 

 

Introduction 
 

Beam Mobility Thailand Co.,Ltd. (Beam) has taken out a group personal accident 
insurance policy (the Policy) with Chubb Samaggi Insurance PCL. (Chubb). This 
document is a summary only of the benefits conferred on Covered Persons pursuant to 
the Policy while travelling on a Personal Mobility Device owned by Beam. 

 

Unless otherwise stated, any terms defined in the Policy Wording have the same 
meaning when used in this document. 

 

This document does not include the full terms, conditions and exclusions of the 
Policy Wording. It is issued for information purposes only. If there is a discrepancy 
between this document and the Policy Wording, the Policy Wording will prevail. Also 
note that each aspect of cover is only provided if it is specified as being applicable in 
the Schedule, as summarised below. 

 

Please contact Beam for a copy of the Policy Wording which sets out the full terms, 
conditions, limitations and exclusions. 

 

Policy Coverage Period 

Your cover will commence from the time you start travelling on a Personal Mobility 
Device owned by Beam and will end automatically as soon as you stop travelling on 
the Personal Mobility Device. 

 

Policy Details 
 

Covered Person Riders of a Personal Mobility Device owned by Beam 

Scope of Cover While travelling on a Personal Mobility Device owned by 
Beam 

Territorial Limits The coverage under this Policy is within Thailand only 

Policy No.  APAGRM0103 
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Table of Benefits 

Cover is subject to the terms, conditions and exclusions in the Policy Wording. 

Note: the following Event(s) must occur at or within twelve (12) months from the date of the Accident. 

 

Benefit Maximum Sum Insured per person 

1. Accidental Death Up to THB 250,000 

2. Permanent disablement (varies dependent on the Event) Up to THB 250,000 

3. Accidental Medical Expenses Up to THB   10,000 

4. Funeral Expenses (Due to Accident) THB 50,000 

5. Psychotherapy Expense Benefit THB 10,000 

 

Definitions 

Beam Rider means a person who hires a Personal Mobility Device via the Policyholder's mobile phone 
application. 

 

Personal Mobility Device means a vehicle offered for rental by the Policyholder that uses electric input for 
movement and is approved by Chubb. Current approved Personal Mobility Devices are limited to electric scooters. 

 
 

 

Exclusions 

Please refer to the Policy Wording for a full list of all exclusions under the Policy. Some of the things we will not pay 
benefits for include any loss, damage, liability, Event, Bodily Injury or Sickness which directly or indirectly: 

 

1. Results from reckless misconduct or any illegal or criminal act committed by the Covered Person; 

 

2. Action of the Insured while under the influence of alcohol, addictive drugs, narcotic drugs to the extent of being  

    unable to control one’s mind.The term “under the influence of alcohol” in case of having a blood test refers to a  

          blood/alcohol level of 150mg percent and over. 

 

3. Suicide or attempted suicide or self-inflicted injury. 

 

 

Please note the above are just some of the exclusions, please read the Policy Wording for a full list. 



Group Personal Accident Insu rance. Product Summary (for Beam TH). Thailand . Published 01/ 2022. © 2022 Chub. Coverages underwritten by one or more 

subsidiary companies. Not all coverages available in all jurisdictions. Chubb® and its respective logos, and Chubb.Insuraned.TM are protected trademarks of Chubb. 3 

 

 

How to Make a Claim 
 

The Covered Person or any other person entitled to claim under the Policy must give us written notice of any 
occurrence which is likely to give rise to a claim within thirty (30) days or as soon as is reasonably practicable after 
the occurrence. 

If you, or your legal representative wishes to make a claim, you or they must : 

 
a) Visit our website for Claims Guidance : 

https://www.chubb.com/th-en/claims/accident-health-customer-claims-guidance.html 
 

b) Contact us at Tel : 02 611-4000 for further enquiries on Claims 

 

 

CLAIMING FOR MEDICAL EXPENSE BENEFIT 

 

• Fill in an Accident Claim Form. Download from our website 

 

• Send the original receipts and medical certificate as well as copies of your ID card together with the completed 

claim form to us at the following address ; 

 Chubb Samaggi Insurance PCL., 

 (A&H Claim Department) 

 2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,  

 Northpark Project, Vibhavadi-Rangsit Rd.,  

 Thung Song Hong, Laksi Bangkok 10210 

 

 

Documents Required for Claiming 

 

Medical Expense 

 

1. A screenshot of the Beam app with your booking reference and trip details 

 

2. Copy of the incident report submitted to Beam 

 

3. Original receipt and invoice showing the itemized medical expense 

 

4. Original Medical Certificate stating the symptoms and medication 

 

5. Copy of the Identity Card 

 

6. Copy of Book bank (if preferring to have the claim paid into bank account) 

 

    Note  :  A Copy documents must be signed certifying that they are true copies 

 
The original receipt must be presented.  The Company will return the original receipt if it is not fully paid noting the 
amount already paid, so that the Insured can claim the balance from other Insurers, if any.  If the Insured receives 
reimbursement from the government or other welfare, the Insured may submit a copy of the receipt together with the 
original statement showing the amount paid by the government or other welfare and claim the balance from the 
Company in accordance with Policy Conditions 

 
 
 
 
 

https://www.chubb.com/th-en/claims/accident-health-customer-claims-guidance.html
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Death Benefit 
 

1. A screenshot of the Beam app with your booking reference and trip details 
 

2. Copy of the incident report submitted to Beam 
 

3. Copy of police report/blotter (certified as true by a competent officer) 
 

4. Copy of autopsy report (certified as true by a competent officer) 
 

5. Copy of death certificate 
 

6. Copy of medical certificate of death (certified as true by a competent officer) 
 

7. Copies of the insured’s ID card and household registration 
 

8. Copies of the beneficiary’s ID card and household registration 
 
Note  :  A Copy documents must be signed certifying that they are true copies 
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Benefit Maximum Sum Insured per person 

1. กรณีเสียชีวติ สญูเสียอวยัวะ สายตา อบ.2 สงูสดุ 250,000 บาท 

2. กรณีทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ สงูสดุ 250,000 บาท 

3. ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล สงูสดุ    10,000 บาท 

4. ค่าปลงศพกรณีเสียชวีิตจากอบุตัิเหต ุ               50,000 บาท 

5. ผลประโยชนช์ดเชยคา่ใชจ้า่ยในการฟ้ืนฟสูภาพจิตใจ              10,000 บาท 

 
 

ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครอง 

1. การกระท าโดยประมาณหรือการกระท าท่ีผิดกฏหมายท่ีกระท าโดยบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครอง  

2. การกระท าของผูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

(มีระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป) 

3. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
 

ขอ้ยกเวน้อ่ืๆ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายใตก้รมธรรมอ์ุบติัเหตุฉบบัน้ี 
 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ 

 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกนัอุบติัเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐานประกอบมายงับริษทัฯ 
ภายใน 30 วนั หรือทนัทีท่ีเกิดเหตุ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
        https://www.chubb.com/th-th/claims/accident-health-customer-claims-guidance.html 

 

• สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ติดต่อศนูยบ์ริการลูกคา้ชบับส์ามคัคีประกนัภยั Tel : 02 611-4000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกนัอุบัติเหตุ 

https://www.chubb.com/th-th/claims/accident-health-customer-claims-guidance.html
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การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกรณีส ารองจ่าย 

• กรอกรายละเอียดในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ (Claim Form) 
• ส่งตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน, ใบรับรองแพทย,์ ส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง, พร้อมแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน 

มายงับริษทัฯ ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
 บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 (ทีมสินไหมอบุติัเหต)ุ 
 2/4  อาคารชบับ ์ โครงการนอร์ธปาร์ค  ถนนวิภาวดี-รังสิต 
 แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลกัส่ี   กรุงเทพมหานคร 10210 

 
เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม 
ค่ารักษาพยาบาล 

1. รูปภาพบนหนา้แอปพลิเคชนัแสดงขอ้มูลอา้งอิงการจอง และรายละเอียดการเดินทาง 
2. ส าเนารายงานการเกิดอุบติัเหตุในการส่งให้กบับริษทั บีม โมบิลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. ใบเสร็จรับเงิน (ตน้ฉบบั) 
4. ใบรับรองแพทย ์(ตน้ฉบบั) 
5. ส าเนา บตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 
6. ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร (กรณีประสงคใ์ห้โอนค่าสินไหมเขา้บญัชี) 

    หมายเหตุ  :  เอกสารทั้งหมด ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ้่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพือ่ให้ผูเ้อา
ประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอื่น แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื่นใด 
หรือจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 
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กรณีเสียชีวิต 
1. รูปภาพบนหนา้แอปพลิเคชนัแสดงขอ้มูลอา้งอิงการจอง และรายละเอียดการเดินทาง 
2. ส าเนารายงานการเกิดอุบติัเหตุในการส่งให้กบับริษทั บีม โมบิลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัจากสถานีต ารวจ (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้พนกังานต ารวจ) 
4. ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้พนกังานต ารวจ) 
5. ส าเนาใบมรณบตัร 
6. ส าเนาหนงัสือรับรองการตาย (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้พนกังานต ารวจ) 
7. ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนัภยั 
8. ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

หมายเหตุ  :  เอกสารทั้งหมด ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

 

Contact Us 
 
Chubb Samaggi Insurance PCL. 

2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,Northpark Project, 

Vibhavadi-Rangsit Rd., 

Thung Song Hong, Laksi, 

Bangkok 10210 
Website : www.chubb.com/th 

 
Chubb Samaggi Customer Service 

Tel :  02 611 4000 

Fax : 02 611 4444 

Email : customerservice.th@chubb.com 

Office Hours. Monday-Friday : 8.30-17.30 

(except public holidays) 

 

 

Chubb Complaint Center 

Tel :  02 611 4000 

Email : thailand.complaintcenter@chubb.com 

Office Hours. Monday-Friday : 8.30-17.30 

(except public holidays) 

 

 


