รายละเอียดวิธีการชําระเงิน...ชําระดว ย Phone Banking งายเหมือน ATM จากโทรศัพ ทคุณ ....................
ธนาคารกสิกรไทย
ชําระผาน Phone Banking โทร ''02-888-8888''
1. กด 1 ''บริการทางบัญชี'' กด 3 ''โอนเงินหรือชําระเงิน''
2. กด 2 ''ชําระคาสินคาและบริการ''
รหัสบริษัท : 50101 รหัสสินคา : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก
3. กดจํานวนเงินแลวตามดวยทศนิยม 2 ตําแหนง
ตัวอยาง ตองการโอน 100 บาท ใหกด 10000
จากนั้นระบบจะใหยืนยันจํานวนเงินอีกครั้งกอนดําเนินการ
ชําระผาน Internet Banking Login www.kasikornbank.com
1. เลือ กทํารายการชําระเงินคาสินคา และบริการ
2. เลือ กประเภทบริการ ''ประกัน'' เลือ กบริษ ัท ''ซิลคสแปน อินชัวรันซ โบ
รกเกอรเรจ''เลือ กประเภทบัญชีหมายเลขมือถือหลักและระบุจ ํานวนเงิน
3. ยืนยันการชําระเงิน
ชําระผาน ATM
1. เลือ ก ''ซื้อ/ชําระเงิน'' เลือ ก ''ประกัน'' ระบุร หัสบริษัท : 50101
2. หมายเลขสมาชิก : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก
ผานเคานเตอรธนาคาร (ใชใบนําฝากดานลาง)
ธนาคารไทยพาณิชย
ชําระผาน Phone Banking โทร ''02-777-7777''
1. กด 1 ''บริการทางบัญชี'' กด 3 ''โอนเงินหรือชําระเงิน''
2. กด 2 ''ชําระคาสินคาและบริการ''
รหัสบริษัท : 0034 รหัสสินคา : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก
3. กดจํานวนเงินแลวตามดวยทศนิยม 2 ตําแหนง
ตัวอยาง ตองการโอน 100 บาท ใหกด 10000
จากนั้นระบบจะใหยืนยันจํานวนเงินอีกครั้งกอนดําเนินการ
ชําระผาน Internet Banking Login www.scbeasy.com
1. เลือ กทํารายการชําระเงินคาสินคา และบริการ
2. เลือ กประเภทบริการ ''ประกัน'' เลือ กบริษ ัท ''ซิลคสแปน อินชัวรันซ โบ
รกเกอรเรจ''เลือ กประเภทบัญชีหมายเลขมือถือหลักและระบุจ ํานวนเงิน
3. ยืนยันการชําระเงิน
ชําระผาน ATM
1. เลือ ก ''ชําระคาสินคา/บริการ''
2. เลือ ก ''ชําระเงินเขาบริษัท'' เลขที่บัญชี 0034
3. ระบุร หัสลูกคา(Customer Number):หมายเลขมือถือทาน10 หลัก
4. ระบุร หัสสินคา(Reference Number):หมายเลขมือถือทาน10 หลัก
ผานเคานเตอรธนาคาร (ใชใบนําฝากดานลาง)

ธนาคารกรุงเทพ
ชําระผาน Phone Banking โทร ''1333''
1. กด 1 ''เกี่ย วกับบัญชีเงินฝาก'' กด 3 ''บริการชําระเงิน''
2. กด 1 ''ชําระสินคาและบริการ''
รหัสบริษัท : 3030100788
รหัสลูกคา : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก
รหัสสินคา : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก
3. กดจํานวนเงินแลวตามดวยทศนิยม 2 ตําแหนง
ตัวอยาง ตองการโอน 100 บาท ใหกด 10000
จากนั้นระบบจะใหยืนยันจํานวนเงินอีกครั้งกอนดําเนินการ
ชําระผาน Internet Banking Login www.bbl.co.th
1. เลือ กทํารายการชําระเงินคาสินคาและบริการ เลือ กประเภท
เลือ กประเภท ''ประกันภัย/ประกันชีวิต'' และเลือ กบริษ ัท ''ซิลคสแปน
อินชัวรันซ โบรกเกอรเรจ''
2. เลือ กทํารายการชําระคาสินคาและบริการ
3. ระบุเลขที่อางอิง 1 และ 2 ดวยหมายเลขมือถือทาน 10 หลัก และระบุ
จํานวนเงินที่ตองชําระ
4. ยืนยันการชําระเงิน
ชําระผาน ATM
1. เลือ ก ''โอนเงิน''
2. เลือ ก ''โอนเงินดวย COMP CODE''
3. ระบุเลขที่ COMP CODE : 00206
4. ระบุร หัสลูกคา (Reference Number):หมายเลขมือถือทาน10 หลัก
5. ระบุร หัสลูกคา (Reference Number 2):หมายเลขมือถือทาน10 หลัก
ผานเคานเตอรธนาคาร (ใชใบนําฝากดานลาง)
ธนาคารกรุงไทย
ชําระผาน ATM
1. เลือ ก ''บริการอื่นๆ'' เลือ ก ''ชําระคาบริการ'' ระบุร หัสบริษัท : 6006
2. หมายเลขสมาชิก : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก
ผานเคานเตอรธนาคาร (ใชใบนําฝากดานลาง)
ธนาคารยูโอบี
ชําระผาน ATM
โดยเลือ กโอนเงินบุคคลที่สามแลวระบุเลขที่บัญชี 801-3-00835-3/กระแส
รายวัน และแฟกซ Slip กลับหมายเลข 02-392-6067-68
ผานเคานเตอรธนาคาร (ใชใบนําฝากดานลาง)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชําระผาน Phone Banking โทร ''1572''
1. กด 1 ''ธุร กรรมดานการเงิน''
2. กดเลขที่หนาบัตรกรุงศรีวีซา อิเล็กตรอน /กรุงศรีเอทีเอ็ม และรหัสเอที
เอ็ม ตามดวยเครื่องหมาย #
3. กด 3 ''ชําระคาสินคาและบริการ''
4. กด 6 ''ชําระคาเบี้ยประกัน''
5. เลือ กบัญชีที่ตองการหักชําระ คือ
กด 1 หักชําระจากบัญชีหลัก
กด 2 หักชําระจากบัญชีร อง
6. กด 10 ''ประกันภัยอื่นๆ'' กด 14 ''Silkspan insurance''
7. ระบุหมายเลขอางอิงที่ 1 : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก ตามดวย #
8. ระบุหมายเลขอางอิงที่ 2 : หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก ตามดวย # (ถา
ไมมีกด 0 ตามดวยเครื่องหมาย #)
9. กดจํานวนเงินแลวตามดวยทศนิยม 2 ตําแหนง
ตัวอยาง ตองการโอน 100 บาท ใหกด 10000
จากนั้นระบบจะใหยืนยันจํานวนเงินอีกครั้งกอนดําเนินการ
ชําระผาน ATM
1. เลือ ก ''ชําระคาบริการ-เติมเงิน''
2. เลือ ก ''ชําระคาบริการและสินคา''
3. เลือ ก ''สินคาบริการอื่นๆ''
4. เลือ ก ''ระบุเลขที่บัญชี''
5. เลือ ก ''ประเภทบัญชีข องทาน''
6. ใสรหัส COMP CODE ''40778''
7. ระบุร หัสลูกคา (Reference Number):หมายเลขมือถือทาน10 หลัก
8. ระบุร หัสลูกคา (Reference Number 2):หมายเลขมือถือทาน10 หลัก
ชําระผาน Internet Banking Login www.krungsri.com
1. เขาไปเพื่อเลือ กรายการ การชําระเงินคาสินคาและบริการ
2. เลือ กประเภทบริการ ''ประกัน''
3. เลือ กบริษ ัท ''Silkspan Insurance'' เลือ กประเภทบัญชีแ ละระบุจ ํานวน
เงินที่ตองการ
4. ยืนยันการชําระเงิน
5. ระบุเลขที่อางอิง#2 หมายเลขมือถือทาน 10 หลัก
ผานเคานเตอรธนาคาร (ใชใบนําฝากดานลาง)

Fax หลักฐานการชําระเงินกลับที่
02-392-6067-68

Promotion Silkspan
- ซื้อประกันภัยทุกประเภท แถมฟรี! กรณีรถเสีย ยางแตก สตารทไมติด น้ํามันหมด บริการสงชางชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศจาก Axa Assistance
- รับฟรี! รถใชระหวางซอม หรือคาเดินทาง 1,000 บาท สําหรับลูกคาที่เบี้ยประกันภัย 10,000 บาท ขึ้นไป เริ่ม 1 สิงหาคม 2553 เปนตนไป
- ไดรับสวนลดเพิ่ม 200 บาท เมื่อซื้อประกันภัยลวงหนา 45 วัน กอนหมดอายุประกันภัย เมื่อชําระคาเบี้ยโดยซื้อสด หรือผอน 0% ผานบัตรเครดิต K-bank, ktc, krungsri , Paylite, Tesco visa, Ready credit , Central visa สําหรับเบี้ยประกันภัย 10,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ บริษัทฯ ไมมีการใหสวนลด หรือโปรโมชั่นเสริมนอกเหนือจากที่ไ ดระบุไ วขางตนไปแลวใดๆ ทั้งสิ้น

ใบแจงการชําระเงิน สําหรับธนาคาร
บจก. ซิลคสแปน อินชัวรันซ โบรกเกอรเรจ
555/68 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒ นา กรุงเทพฯ 10110
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 3030100788
เพื่อเขาบัญ ชี บจก. ซิลคสแปน อินชัวรันซ โบรกเกอรเรจ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนทองหลอ COMP CODE : 00206

สาขารับฝาก ......................................................................... วันที่ ..............................................

SERVICE CODE : SILKSPAN
Name : ....................
Customer No. (Ref1.) (เบอรมือถือ) ... : ....................
Bill No. (Ref2.) (เบอรมือถือ) .....................
Tel.………………………………….…….…………………………….

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขายอยซอยทองหลอ (734-1-01171-4)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย COMP CODE:0034(071 สุขุมวิท 71)
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท 71 COMP CODE : 40778
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท 71 CODE:6006
บมจ. ธนาคารยูโอบี สาขาทองหลอ เลขที่บัญ ชี 801-3-00835-3 (Payment Sys)
ยอดเงิน / Amount in cash
หมายเลขเช็ค / Chq.No

บาท / Baht

ชื่อธนาคาร / สาขา Drawee Bank / Branch

จํานวนเงิน / Amount

-โปรดกรอกจํานวนเงิน เปน ตัวหนังสือ / Amount in words
บาท / Baht

