ใบสมัครตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัย
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
วันที่......................................
1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................
(กรณี เป็ นนิติบุคคลให้ใส่ชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจ หรื อ ผูร้ ับมอบอานาจ)
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ (MR / MRS /MISS) ....................................................................................................................
อายุ.......ปี เกิดวันที่.......เดือน....................พ.ศ............เชื้อชาติ.........................สัญชาติ......
2. ที่อยูป่ ัจจุบนั
บ้านเลขที่...............................หมูท่ ี่..............ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................
แขวง/ตาบล...................................เขต/อาเภอ................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
โทรศัพท์.........................................มือถือ................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/หนังสื อรับรองนิติบุคคล
บ้านเลขที่.............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................................
แขวง/ตาบล...................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด........................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
3. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ เลขที่.............................................................................................................................
ออกให้ ณ เขต/อาเภอ................................วันที่ออกบัตร...........................วันหมดอายุ...................................
4. สถานภาพครอบครัว � โสด �สมรส � แยกกันอยู่ � หม้าย
� สมรส สามี/ภรรยา ชื่อ...........................................................................................มีบุตรในความปกครอง...............คน
บิดา ชื่อ............................................................................... � มีชีวิต � ถึงแก่กรรม
มารดา ชื่อ........................................................................... � มีชีวิต � ถึงแก่กรรม
5. บุคคลที่บริ ษทั ฯ สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
5.1...................................................................................................................โทรศัพท์..........................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั .............................................................................................................................................................................
5.2...................................................................................................................โทรศัพท์..........................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ..................................................................................................................
6. ประวัติการศึกษา � ระดับประถมศึกษา � ระดับมัธยมศึกษา
� ระดับอนุปริ ญญา � ระดับปริ ญญาตรี
� อื่นๆ(ระบุ)...................................................................................................................

7. สถานที่ทางานปัจจุบนั
� รับจ้าง � พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ � อื่น(ระบุ).....................................................................................
ชื่อสถานที่ทางานปัจจุบนั ..............................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่.....................................................................................................................................................
................................................................................................โทรศัพท์........................................................................
ตาแหน่ง.......................................
8. ประวัติการทางานประกันภัย / ประกันชีวติ (ถ้ามี)
ปั จจุบนั ท่านเป็ นตัวแทน/นายหน้า � ประกันภัย � ประกันชีวติ
บริ ษทั ..............................................................หน่วย/ภาค..........................................จังหวัด.........................................
ตาแหน่ง.......................................................
มีใบอนุญาต � ตัวแทนประกันภัย � ตัวแทนประกันชีวติ
9. หมายเลขบัญชีธนาคาร (กรณี ตอ้ งการรับผลประโยชน์ผา่ นบัญชีธนาคาร)
ธนาคาร...............................................สาขา...........................................ประเภทบัญชี..................................................
หมายเลขบัญชี.............................................
10.ระบุชื่อบุคคลที่ท่านรู ้จกั ที่ทางานอยูใ่ น บมจ.ไทยประกันภัย
� มี โปรดระบุชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.......................................................
มีความเกี่ยวข้องเป็ น...............................................................
� ไม่มี
ข้าพเจ้ารับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งทั้งหมดข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผูส้ มัคร
( ............................................ )
เอกสารประกอบการสมัคร
� กรณี ตวั แทน / นายหน้า (บุคคลธรรมดา)
- ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรื อ 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- สาเนาใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
� กรณี ตวั แทน / นายหน้า (นิติบุคคล)
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
- สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ
- สาเนา ภพ.20
(หมายเหตุ) กรุ ณาเขียนแผนที่สงั เขปของที่อยูป่ ัจจุบนั และที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
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สัญญานายหน้ าประกันวินาศภัย
ทำที่ บริ ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
วันที่ ...........................................................
สัญญำฉบับนี ้ทำขึ ้นระหว่ำง บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) สำนักงำนตังอยู
้ ่เลขที่ 34/3 อำคำรไทย
ประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “บริ ษัทฯ” ฝ่ ำยหนึ่ง
กับ .................................................................................................อำยุ.............ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่ / เลข
ทะเบียนนิติบคุ คล................................................ใบอนุญำตนำยหน้ ำประกันวินำศภัยเลขที.่ .................................... บ้ ำน
เลขที่..............................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................แขวง/
ตำบล................................เขต/อำเภอ…....................................... จังหวัด..............................................................
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “นายหน้ า” อีกฝ่ ำยหนึง่
ทังสองฝ่
้
ำยได้ ตกลงทำสัญญำกันโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์ แห่ งสัญญา
บริ ษัทฯตกลงแต่งตังนำยหน้
้
ำ และนำยหน้ ำตกลงรับเป็ นนำยหน้ ำ ประกันวินำศภัยของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้นำยหน้ ำไม่มี
สถำนะเป็ นลูกจ้ ำง พนักงำน หุ้นส่วนหรื อสถำนะอื่นใดนอกจำกนำยหน้ ำเท่ำนัน้
ข้ อ 2. การทาสัญญาประกันวินาศภัย
ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ นำยหน้ ำไม่มีอำนำจตกลงรับประกันภัยหรื อทำสัญญำประกันวินำศภัยแทนบริ ษัทฯตลอดจนไม่มี
อำนำจออกกรมธรรม์ประกันภัยแทนบริ ษัทฯ
ข้ อ 3. หน้ าที่และความรับผิดของนายหน้ า
นำยหน้ ำมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
3.1) ติดต่อ ชี ้ช่อง หรื อจัดกำร ให้ บคุ คลธรรมดำหรื อนิติบคุ คลได้ เข้ ำทำสัญญำประกันวินำศภัยกับบริ ษัทฯ
3.2) รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริ ษัทฯและนำส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อำประกันภัย
3.3) รับเบี ้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัยโดยได้ รับมอบอำนำจเป็ นหนังสือจำก
บริ ษัทฯ
3.4) ยินยอมให้ บริ ษัท ฯแจ้ งข้ อมูลเกี่ ยวกับนำยหน้ ำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย สมำคมประกันวินำศภัย และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ องทรำบได้
3.5) ไม่ทำกำรปลอมแปลง ทำซ ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรื อใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ เครื่ องหมำยบริ กำรตรำ
ประทับ หรื อเอกสำรใดๆ ทังหมดหรื
้
อแต่บ ำงส่วนซึ่งเป็ นของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ได้ รับควำมยินยอมจำกบริ ษัท ฯเป็ นลำยลักษณ์
อักษรและปฏิบตั ิตำมระเบียบที่บริ ษัทฯกำหนด
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3.6) กระทำกำรตำมที่ได้ รับแต่งตังด้
้ วยตนเอง หำกนำยหน้ ำมอบหมำยหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลอื่นกระทำกำร
แทน นำยหน้ ำจะต้ องรับผิดในควำมเสียหำยอย่ำงใดๆ อันเกิดจำกกำรกระทำของบุคคลที่นำยหน้ ำมอบหมำย หรื อแต่งตัง้
ดังกล่ำวด้ วยตัวเอง ทังนี
้ ้ไม่ตดั สิทธิบริ ษัทฯที่จะเรี ยกร้ องควำมเสียหำยต่อบุคคลที่นำยหน้ ำมอบหมำยหรื อแต่งตังนั
้ นโดยตรง
้
3.7) เปิ ดเผยข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริ ษัทฯให้ บริ ษัททรำบ ตลอดจนให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประกันภัยของบริ ษัทฯที่ถกู ต้ องแท้ จริ งแก่บคุ คลที่นำยหน้ ำติดต่อด้ วย ทังนี
้ ้ นำยหน้ ำขอรับรองว่ำข้ อมูลทังหมดที
้
่
เกี่ยวข้ องกับกำรขอเอำประกันภัยที่นำยหน้ ำได้ นำเสนอเพื่อให้ บริ ษัท ฯพิจำรณำรับประกันภัยเป็ นควำมจริ งทุกประกำร ซึ่ง
หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวเป็ นควำมเท็จ หรื อนำยหน้ ำปกปิ ดข้ อควำมจริ งใดๆ ที่อำจทำให้ บริ ษัทฯบอกปั ดไม่
ยอมทำสัญญำประกันภัยหรื ออำจกำหนดเบี ้ยประกันภัยสูงขึน้ อีก นำยหน้ ำ ยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้
ทังหมด
้
3.8) แจ้ งและส่งมอบข้ อมูลเกี่ ยวกับกำรขอเอำประกันภัยของบุคคลแต่ละรำยที่นำยหน้ ำติดต่อ จัดหำ
ชักชวน ให้ แก่บริ ษัทฯทันที เพื่อประกอบกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริ ษัทฯ หำกนำยหน้ ำกระทำกำรดังกล่ำวล่ำช้ ำจนเกิด
วินำศภัยก่อน นำยหน้ ำยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจำกกำรกระทำกำรล่ำช้ ำดังกล่ำวด้ วยตนเอง
3.9) ทวงถำมและติดตำมให้ ผ้ เู อำประกันชำระเบี ้ยประกันแก่บริ ษัท ฯภำยในเวลำที่บริ ษัท ฯกำหนดไว้ ใน
กรมธรรม์ หรื อ ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิ จประกัน ภัย ทัง้ นีแ้ ล้ วแต่
ระยะเวลำใดจะถึงกำหนดก่อนกัน โดยนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัท ฯตกลงทำสัญญำประกันภัยตำมที่นำยหน้ ำติ ดต่อ ชี ้ช่อง จัดหำ
ชักชวน และหำกผู้เอำประกันภัยไม่ชำระเบีย้ ประกันภัยแก่บริ ษัท ฯภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดๆ ก็ ตำม
นำยหน้ ำจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังส่
้ งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสำรใดๆ แก่บริ ษัทฯ
เพื่อบริ ษัทฯจะทำกำรยกเลิกสัญญำประกันภัยดังกล่ำวต่อไป มิฉะนันนำยหน้
้
ำต้ องรับผิดชำระเบี ้ยประกันทังหมดหรื
้
อตำม
สัดส่วนของระยะเวลำที่สญ
ั ญำประกันภัยได้ ให้ ควำมคุ้มครองแล้ ว พร้ อมทังค่
้ ำอำกรแสตมป์ ค่ำภำษี และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่
บริ ษัทฯเสียหำยจำกกำรนัน้
กรณีบริ ษัทฯไม่ได้ รับชำระเบี ้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย ภำยในระยะเวลำที่บริ ษัท ฯกำหนดหรื อตำมที่
กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย หรื อตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย บริ ษัทฯจะดำเนินกำรแจ้ งบอกเลิกสัญญำประกันภัยไปยังผู้เอำประกันภัย โดยนำยหน้ ำมี หน้ ำที่ในกำรติดตำมเบี ้ย
ประกันภัยตำมระยะเวลำที่สญ
ั ญำประกันภัยได้ ให้ ควำมคุ้มครองแล้ วจำกผู้เอำประกันภัย และนำส่งเบี ้ยประกันภัยดังกล่ำว
ให้ แก่บริ ษัทฯทันที
3.10) กรณีผ้ เู อำประกันภัยชำระค่ำเบี ้ยประกันภัยและภำษี ที่เกี่ยวข้ องแก่นำยหน้ ำ นำยหน้ ำต้ องลงนำมใน
ใบรับเงินทีอ่ อกโดย บริ ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) และส่งมอบพร้ อมกรมธรรม์ให้ แก่ผ้ เู อำประกันภัย และนำยหน้ ำ
ต้ องนำส่งเบี ้ยประกันภัยดังกล่ำวให้ แก่บริ ษัทฯทันที โดยนำยหน้ ำจะต้ องไม่นำเบี ้ยประกันภัยดังกล่ำวไปใช้ หรื อหำประโยชน์
หรื อหักค่ำใช้ จ่ำยใดๆ นำยหน้ ำยินยอมชดใช้ คำ่ เสียหำยทังหมดให้
้
บริ ษัทฯพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่
นำเบี ้ยประกันภัยนันไปใช้
้
หรื อหำประโยชน์ และหำกเกิดควำมสูญหำย หรื อเสียหำย แก่ทรัพย์สินที่เอำประกันซึ่งนำยหน้ ำ
มิได้ นำส่งเบี ้ยประกันภัยให้ แก่บริ ษัทฯ นำยหน้ ำจะต้ องรับผิดชอบในค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยอื่นใดที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิ บริ ษัทฯที่จะดำเนินคดีตำมกฎหมำย
3.11) นำยหน้ ำต้ องนำส่งค่ำเบีย้ ประกันภัยและภำษี ที่เกี่ยวข้ องที่เรี ยกเก็บจำกผู้เอำประกันภัยหรื อผู้รับ
ประโยชน์หรื อบุคคลที่มีหน้ ำที่ชำระค่ำเบี ้ยประกันภัยตำมสัญญำประกันภัยดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจึงจะถือว่ำนำยหน้ ำ ไม่ค้ำง
ชำระเงินค่ำเบี ้ยประกันภัยกับบริ ษัท
(1) นำส่งโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของบริ ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(2) นำส่งโดยเขียนเช็ค ขีดฆ่ำหรื อผู้ถือ และขีดคร่ อมเขียนข้ อควำม A/C PAYEE ONLY สัง่ จ่ำยในนำม
“บริ ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)”
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(3) นำส่งเงินสดให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินของบริ ษัทฯ ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ หรื อที่ทำกำรสำขำ ของ
บริ ษัทฯ เท่ำนัน้
(4) กำรนำส่งเงินค่ำเบี ้ยประกันภัยและภำษี ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บริ ษัทฯ ตำมข้ อ 3.11 (1) ข้ อ 3.11 (2) และข้ อ
3.11 (3) นัน้ นำยหน้ ำต้ องขอ “ใบรับเงิน” จำกเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักฐำนสำคัญว่ำได้ ชำระค่ำ
เบี ย้ ประกัน ภัย ฯ หรื อน ำส่งเงิ นให้ บ ริ ษั ทฯ แล้ ว ทัง้ นี น้ ำยหน้ ำ ต้ องสำมำรถแสดงเอกสำรหลัก ฐำนกำรชำระเงิ นค่ำเบี ย้
ประกันภัยฯ หรื อแสดงเอกสำรหลักฐำนกำรรับชำระเงินค่ำเบี ้ยประกันภัยฯ ที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินของบริ ษัทฯ ให้ บริ ษัท
ทำกำรตรวจสอบจนได้ ควำมชัดแจ้ งว่ำนำยหน้ ำได้ ชำระเงินค่ำเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริ ษัทแล้ ว จริ ง มิฉะนันบริ
้ ษัทฯจะถือว่ำ
นำยหน้ ำ ยังคงค้ ำงชำระเงินค่ำเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริ ษัท ฯ และบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่จะเกิดขึ ้น
ทังสิ
้ ้น
3.12) กรณีผ้ เู อำประกันบอกเลิกสัญญำประกันภัย นำยหน้ ำจะต้ องดำเนินกำรให้ ผ้ เู อำประกันภัยทำกำร
ยกเลิกสัญญำเป็ นลำยลักษณ์ อักษร เรี ยกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยหรื อเอกสำรใดๆ คืนแก่บริ ษัทฯพร้ อมทังเรี
้ ยกเก็ บเบีย้
ประกันภัยตำมสัดส่วนระยะเวลำที่สญ
ั ญำประกันภัยได้ ให้ ควำมคุ้มครองแล้ วจำกผู้เอำประกันภัยและนำส่งให้ แก่บริ ษัท ฯ
ทันที
3.13) นำยหน้ ำตกลงจะเก็ บรั กษำข้ อมูลที่ได้ รับเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำนี ้ไว้ เป็ นควำมลับไม่ว่ำ
สัญญำฉบับนี ้จะสิ ้นสุดแล้ วหรื อไม่ก็ตำม
3.14) นำยหน้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบในบรรดำค่ำใช้ จ่ำยทังหลำยที
้
่ได้ เกิ ดขึน้ เนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของ
นำยหน้ ำตำมสัญญำนำยหน้ ำนี ้แต่เพียงฝ่ ำยเดียว
ข้ อ 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและประกาศของบริษัทฯและหน่ วยงานของรัฐ
นำยหน้ ำตกลงจะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศหรื อแนวทำงปฏิบตั ิใดๆ ของบริ ษัทฯทังที
้ ่มีอยู่แล้ ว
หรื อที่จะมีขึ ้นในอนำคต
นำยหน้ ำตกลงจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฏ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศหรื อมำตรกำรใดๆ ของหน่วยงำนของรัฐทังที
้ ่
มีอยู่แล้ วหรื อที่จะมีขึ ้นในอนำคตบรรดำที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯทุกประกำร และจะให้ ควำมร่ วมมือแก่
บริ ษัทฯอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฏ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศหรื อมำตรกำรใดๆของหน่วยงำนของรัฐ
นำยหน้ ำตกลงจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยว่ำด้ วยกำรต่อต้ ำน
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย รวมทังกำรจั
้
ดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 โดยต้ องจัดให้ ลกู ค้ ำผู้ขอเอำประกันภัยแสดงตน ขอเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรแสดงตน และเก็บรักษำ
ข้ อมูลและหลักฐำนกำรแสดงตนไว้ ให้ ครบถ้ วนและตำมกำหนดระยะเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด และต้ องสำมำรถส่งมอบข้ อมูล
และสำเนำหลักฐำนกำรแสดงตนของลูกค้ ำผู้ขอเอำประกันภัยให้ แก่บริ ษัทได้ เมื่อได้ รับกำรร้ องขอ
หำกบริ ษัทฯได้ รับควำมเสียหำยหรื อได้ รับโทษอันเป็ นผลมำจำกกำรที่นำยหน้ ำฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฏ
ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศหรื อมำตรกำรใดๆ ของหน่วยงำนหรื อเจ้ ำพนักงำนตำมกฎหมำย ตำมวรรคสองและ/หรื อวรรค
สำม นำยหน้ ำยินยอมรับผิดชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่บริ ษัทฯเพื่อกำรนันๆ
้
ข้ อ 5. ค่ าบาเหน็จ ค่ าตอบแทน ผลประโยชน์
5.1) นำยหน้ ำมีสิทธิ ได้ รับผลประโยชน์ ค่ำตอบแทน ค่ำบำเหน็จ หรื อสิทธิ พิเศษใดๆ ตำมอัตรำที่บริ ษัทฯ
ประกำศให้ ทรำบเป็ นครำวๆไป แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินอัตรำที่ นำยทะเบียนประกันวินำศภัยกำหนด โดยนำยหน้ ำมีสิทธิขอรับค่ำ
บำเหน็จดังกล่ำวได้ เมื่อบริ ษัทฯได้ รับชำระเบี ้ยประกันภัยเรี ยบร้ อยแล้ ว
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5.2) หำกนำยหน้ ำ มี ห นี ส้ ิน ภำระผูก พัน หรื อ ควำมรั บ ผิ ด ใดๆ ต่ อ บริ ษั ท ฯนำยหน้ ำ ยอมให้ บ ริ ษั ท ฯน ำ
ค่ำตอบแทน ค่ำบำเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอำจตีรำคำเป็ นเงินได้ หักกลบลบหนี ้กันได้
5.3) ไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดๆ ก็ตำม หำกบริ ษัทฯต้ องคืนเบี ้ยประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อำประกันภัยนำยหน้ ำตกลงคืน
ค่ำบำเหน็จ ค่ำตอบแทน ผลประโยชน์หรื อสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้ จำกบริ ษัท ฯตำมสัดส่วนของเบี ้ยประกันภัยที่บริ ษัท ฯจ่ำยคืน
ให้ แก่ผ้ เู อำประกันภัยให้ แก่บริ ษัทฯทันที
ข้ อ 6. หลักประกัน
6.1) เพื่อเป็ นหลักประกันกำรชำระหนี ้และควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ ้นตำมสัญญำนี ้ นำยหน้ ำตกลง
มอบหลักประกัน และ/หรื อจัดให้ มีบคุ คลค ้ำประกัน ดังต่อไปนี ้
(1) หนังสือสัญญำค ้ำประกันของธนำคำร (Bank Guarantee) ธนำคำร............................................
สำขำ................................. จำนวนเงิน...............……บำท (……………………........................) มำมอบให้ ไว้ แก่บริ ษัทฯ
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรค ้ำประกันควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดขึ ้นจำกกำรกระทำของนำยหน้ ำ และ/หรื อ
(2) นำยหน้ ำได้ จดั ให้ (ชื่อ-นำมสกุล)................................................................... อำยุ............ปี บัตร
ประจำตัวประชำชนเลขที่/บัตรข้ ำรำชกำรเลขที่..................................................... ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่บริ ษัทฯ
กำหนดเข้ ำทำสัญญำค ้ำประกันควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่นำยหน้ ำ
(3) หลักประกันอื่น ได้ แก่.. .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6.2) หำกบริ ษัทฯได้ บงั คับชำระหนี ้เอำกับหลักประกันหรื อผู้ค ้ำประกันข้ ำงต้ นแล้ ว ไม่เพียงพอแก่กำรชำระ
หนี ้ทังหมด
้
นำยหน้ ำตกลงยินยอมชำระหนี ้ส่วนที่ยงั ขำดอยูน่ นจนกว่
ั้
ำจะครบถ้ วนให้ แก่บริ ษัทฯ
6.3) บริ ษัทฯตกลงจะคืนหรื อถอนหลักประกันข้ ำงต้ น ให้ แก่นำยหน้ ำต่อเมื่อสัญญำนำยหน้ ำสิ ้นสุ ดลงและ
บริ ษัทฯได้ ตรวจสอบแล้ วว่ำนำยหน้ ำไม่มีภำระหนี ้หรื อค่ำเสียหำยใดค้ ำงชำระแก่บริ ษัท ฯ
ข้ อ 7. การรักษาข้ อมูลความลับ
นำยหน้ ำ ต้ อ งรั ก ษำข้ อ มูลควำมลับ ซึ่ง หมำยถึ ง บรรดำข้ อมูลใดๆ ก็ ตำมของบริ ษั ท ฯ ข้ อ มูลของลูก ค้ ำ ผู้เ อำ
ประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรื อผู้ม่งุ หวัง หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับสัญญำฉบับนี ้ โดยจะไม่นำข้ อมูลควำมลับไป
เปิ ดเผยแก่บคุ คลภำยนอก อันทำให้ บริ ษัทฯ ลูกค้ ำ ผู้เอำประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรื อผู้ม่งุ หวัง ได้ รับควำมเสียหำย หำก
บริ ษัทฯพบกำรฝ่ ำฝื น นำยหน้ ำจะต้ องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ข้ อ 8. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
นำยหน้ ำยินยอมให้ บริ ษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลต่อบริ ษัทฯ ตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทังตำมนโยบำยคุ
้
้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ ประกำศบนเวปไซด์ของบริ ษัท ฯ เพื่อใช้ เป็ นกำร
เฉพำะธุรกิจประกันภัย ต่อกรมสรรพำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมสรรพำกรกำหนด ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) หรื อต่อหน่วยรำชกำรอื่นที่สำมำรถเปิ ดเผยได้ ตำมกฎหมำย และห้ ำม
มิให้ นำยหน้ ำนำข้ อมูลของผู้เอำประกันภัย ที่ทำสัญญำประกันภัยกับบริ ษัท ฯ ไม่ว่ำจะกระทำกำรโดยจัดเก็บ นำไปใช้ หรื อ
เปิ ดเผยจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ลูกค้ ำของบริ ษัทฯ ผู้เอำประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หรื อผู้ม่งุ หวัง ได้ รับควำมเสียหำย ทังนี
้ ้
หำกบริ ษัทฯพบกำรฝ่ ำฝื น นำยหน้ ำจะต้ องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังหมดด้
้
วยตนเองทังสิ
้ ้น
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ข้ อ 9. การอนุญาตให้ สิทธิใช้ งานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่นำยหน้ ำได้ รับอนุญำตให้ มีสิทธิ เข้ ำใช้ งำนผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริ ษัท ฯเป็ นผู้พฒ
ั นำขึ ้น ทังมี
้ อยู่
ก่อนแล้ วหรื อที่จะมีในอนำคต ในกำรติดต่อสื่อสำรกับบริ ษัทฯผ่ำนเวปไซด์ของบริ ษัทฯ และกำรเชื่อมโยงไปสูแ่ หล่งข้ อมูลอื่น
ใด (ต่อไปในสัญญำนี ้ จะเรี ยกรวมกันและแทนกันว่ำ “ระบบ”) นำยหน้ ำตกลงปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดกำรใช้ งำน ดังมีข้อควำม
ต่อไปนี ้
9.1) ข้ อกำหนดกำรใช้ งำนตำมสัญญำนี ้ มีผลผูกพันนำยหน้ ำตำมกฎหมำยนับตังแต่
้ ครัง้ แรกที่มีกำรใช้ งำนในระบบ
9.2) นำยหน้ ำยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดนี ้ โดยให้ ถือว่ำกำรเข้ ำใช้ งำนผ่ำนระบบโดยใช้
User Name ของนำยหน้ ำ เป็ นกำรกระทำที่นำยหน้ ำได้ ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ ว โดยไม่อำจ
ยกเลิกเพิกถอนได้ ไม่วำ่ ใดๆ
9.3) เนื่องจำกกำรใช้ งำนระบบนี ้เป็ นกำรกระทำผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ต ที่มีผ้ ใู ช้ งำนที่หลำกหลำยเป็ นจำนวน
มำก ซึง่ มีควำมเสีย่ งที่จะถูกลักลอบเข้ ำถึงข้ อมูลใดๆของผู้ใช้ งำนได้ ดังนัน้ เพื่อควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด นำยหน้ ำตกลง
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) ไม่เปิ ดเผย Username และ Password กำรใช้ งำนระบบนี ้ให้ แก่บคุ คลอื่นอย่ำงเด็ดขำด
(2) เปลีย่ น Password ทันทีหลังจำกกำรใช้ งำนครัง้ แรก และเปลีย่ น Password ทุกๆ 3 เดือนเป็ นอย่ำงน้ อย
(3) หลังจำกกำรใช้ งำน ต้ อง Log out จำกระบบทุกครัง้
(4) หลีกเลีย่ งกำรใช้ งำนโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ สำธำรณะ หรื ออุปกรณ์ที่ไม่นำ่ เชื่อถือ
(5) ตรวจสอบข้ อมูลกำรใช้ งำนระบบอย่ำงสม่ำเสมอ หำกตรวจพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีกำรลักลอบเข้ ำถึง ข้ อมูล
ดังกล่ำวโดยบุคคลอื่น นำยหน้ ำต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯทรำบทันที
(6) ติดตังระบบป
้
้ องกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งำนจำก Virus ประเภทต่ำงๆ Trojan หรื อ Worms โปรแกรม
หรื อซอฟแวร์ ที่ไม่นำ่ เชื่อถือ รวมทัง้ Spam Mail หรื อ Junk mail
(7) ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำใดๆของบริ ษัทฯทีจ่ ะมี E-Mail เวียนไปยังนำยหน้ ำผู้ใช้ งำนเป็ นครำวๆไป โดยไม่คำนึง
ว่ำจะได้ มีกำรผนวกรวมไว้ ในข้ อกำหนดนี ้ในภำยหลังหรื อไม่ก็ตำม
9.4) นำยหน้ ำทีไ่ ด้ รับอนุญำตให้ มีสทิ ธิเข้ ำใช้ งำนระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตำมสัญญำนี ้ ตกลงผูกพันต่อบริ ษัท ฯตำม
คำรับรองต่อไปนี ้ โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำรับรองใดๆที่ให้ ไว้ ตอ่ บริ ษัทโดยเด็ดขำด
(1) กำรใช้ งำนหรื อดำเนินกำรใดๆผ่ำนระบบ เป็ นวิธีกำรที่น่ำเชื่อถือและใช้ บงั คับได้ ระหว่ำงนำยหน้ ำ ผู้ใช้ งำน
และบริ ษัทฯ รวมทังรั้ บรองว่ำ กำรบันทึกหลักฐำน หรื อเอกสำร หรื อข้ อมูลใดๆก็ตำมที่บริ ษัท ฯและนำยหน้ ำผู้ใช้ งำนได้ จดั ทำ
ขึ ้นอันเนื่องมำจำกกำรใช้ งำนระบบนี ้มีควำมถูกต้ องทุกประกำร โดยไม่จำเป็ นต้ องให้ นำยหน้ ำ ผู้ใช้ งำนตรวจสอบหรื อลง
ลำยมือชื่อก่อน
(2) กำรใช้ งำนหรื อดำเนินกำรใดๆผ่ำนระบบโดยใช้ Username และ Password ของนำยหน้ ำตำมวิธีกำรที่
บริ ษัทฯได้ กำหนดไว้ นนั ้ ถือว่ำเป็ นกำรกระทำที่ถกู ต้ องสมบูรณ์แล้ ว โดยนำยหน้ ำไม่จำเป็ นต้ องลงลำยมือชื่อในเอกสำรใดๆ
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรนันอี
้ ก เว้ นแต่บริ ษัท ฯจะได้ ร้องขอให้ นำยหน้ ำต้ องดำเนินกำรดังกล่ำวเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ หำกเกิดควำม
เสียหำยจำกกำรใช้ ระบบผ่ำน Username และ Password ของนำยหน้ ำผู้ใช้ งำน นำยหน้ ำ ตกลงรับผิดชอบในกำรกระทำ
ดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเกิดด้ วยควำมทุจริ ตของบุคคลภำยนอกหรื อไม่ก็ตำม โดยจะไม่ยกเงื่อนไขใดๆมำปฏิเสธควำมรับผิดโดย
เด็ดขำด
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(3) บรรดำข้ อมูลข่ำวสำร เอกสำร หรื อ หนัง สือ ใดๆที่ บริ ษั ท ฯได้ ส่ง ให้ แ ก่น ำยหน้ ำ ผ่ำ นระบบนี ้ ไม่ว่ำ โดย
เฉพำะเจำะจงหรื อไม่ก็ตำม ให้ ถือว่ำนำยหน้ ำได้ รับทรำบข้ อมูลหรื อข้ อควำมในเอกสำรหรื อหนังสือดังกล่ำวโดยชอบแล้ ว
9.5) บริ ษัทฯเป็ นเจ้ ำของในบรรดำข้ อมูลทังหมดที
้
่แสดงอยู่ในระบบนี ้ ตลอดจนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ เครื่ องหมำย
บริ กำร ชื่อทำงกำรค้ ำ โดเมนเนม สัญลักษณ์ และส่วนประกอบอื่นใดในทุกๆหน้ ำของระบบนี ้ โดยไม่คำนึงว่ำจะได้ รับกำรจด
ทะเบียนไว้ แล้ วหรื อไม่ และไม่ถือว่ำกำรใช้ งำนผ่ำนระบบนี ้เป็ นกำรอนุญำตหรื อให้ สทิ ธิแก่บคุ คลใดในกำรนำเอำทรัพย์สนิ ทำง
ปั ญญำดังกล่ำวไปใช้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ทำใหม่ ทำซ ้ำ ดำวน์โหลด ส่งผ่ำน ถ่ำยโอน หรื อเผยแพร่ ไม่ว่ ำด้ วยรู ปแบบหรื อ
วิธีกำรใด เพื่อวัตถุประสงค์ในทำงกำรค้ ำ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำจำกบริ ษัท ฯ
9.6) ระบบนี ้อำจมีกำรเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ซึง่ อยู่ภำยใต้ กำรให้ บริ กำรและดูแลจัดกำรโดยบุคคลอื่น รวมถึงกำร
เชื่อมโยงระบบที่ให้ บริ กำรดำวน์โหลดข้ อมูล โปรแกรม หรื อซอฟแวร์ ต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่นำยหน้ ำผู้ใช้ งำน
เท่ำนัน้ กำรที่นำยหน้ ำผู้ใช้ งำนเข้ ำถึงหรื อดำวน์โหลดข้ อมูล โปรแกรม หรื อซอฟแวร์ ใดๆในระบบนัน้ ถือว่ ำยอมรับข้ อตกลง
และเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำร ตลอดจนนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบที่เชื่องโยงนัน้
9.7) เว้ นแต่สญ
ั ญำนี ้’จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น บรรดำข้ อมูลที่แสดงอยู่ในระบบนี ้ อำจมีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอตำมระยะเวลำที่เหมำะสม โดยบริ ษัทฯจะนำเสนอข้ อมูลตำมที่ปรำกฎหรื อที่มีอยู่เท่ำนัน้ และมิได้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ คำแนะนำโดยเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลใด หรื อเพื่อให้ ควำมเห็นในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งข้ อมูลดั งกล่ำวยังไม่ถือว่ำ
เพียงพอสำหรับกำรตัดสินใจใดๆของนำยหน้ ำผู้ใช้ งำน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯไม่ขอคำรับรองหรื อรับประกันต่อควำมถูกต้ อง ควำมมี
อยูใ่ ช้ งำนได้ และควำมเป็ นปั จจุบนั ของข้ อมูลที่แสดงในระบบนี ้ ไม่วำ่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ก็ตำม
9.8) บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำยใดๆ ไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อม อันเนื่องมำจำกเหตุ
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
(1) ผู้ใช้ งำนไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อสัญญำนี ้ ไม่วำ่ ข้ อใดข้ อหนึง่
(2) กำรให้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนเพียงพอโดยนำยหน้ ำผู้ใช้ งำน ซึง่ มีผลกระทบต่อกำรประมวลผลใน
ระบบ
(3) กำรใช้ งำนที่เป็ นกำรกระทำที่ฝ่ำฝื นต่อพระรำชบัญญัติกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทังนโยบำยคุ
้
้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตำมที่ได้ ประกำศบนเวปไซด์
ของบริ ษัทฯ ซึ่งอำจมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะๆ รวมทังกฎหมำยอื
้
่นใดที่มีผลเป็ นกำรกำกับดูแลหรื อควบคุมกำร
บริ กำรระบบนี ้
(4) กำรหยุดกำรทำงำน หรื อกำรทำงำนผิดพลำดของเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรมหรื อซอฟแวร์
รวมทังระบบใดๆที
้
่เชื่อมต่อกับระบบนี ้ ไม่วำ่ จะเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯหรื อไม่ก็ตำม
(5) กำรสูญหำยของข้ อมูลในระหว่ำงส่งผ่ำนข้ อมูลของนำยหน้ ำผู้ใช้ งำนกับระบบนี ้ หรื อระบบอื่นที่เชื่อมโยง
(6) กำรใช้ งำนนอกเหนือวัตถุประสงค์ของกำรใช้ งำนในระบบนี ้
(7) กำรถูกลักลอบเข้ ำถึงข้ อมูลโดยบุคคลอื่น หรื อกำรเผยแพร่ กำรจำยของ Virus ประเภทต่ำงๆ Trojan หรื อ
Worms เป็ นต้ น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรทำงำนของระบบนี ้ รวมทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ อปุ กรณ์เชื่อมต่อโปรแกรมหรื อแซ
ฟแวร์ ใดๆ
9.9) บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็ นต้ องได้ รับ
ควำมยินยอมจำกนำยหน้ ำผู้ใช้ งำนก่อน
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(1) กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญำนี ้ รวมทังที
้ ่ระบุไว้ ในส่วนหนึง่ ส่วนใดของระบบ
หรื อที่ระบุไว้ ใน E-Mail เวียนไปยังนำยหน้ ำผู้ใช้ งำน ทังนี
้ ้ นำยหน้ ำผู้ใช้ งำนมีหน้ ำที่ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ และเป็ นที่ยอมรับว่ำกำรใช้ งำนระบบนี ้อย่ำงต่อเนื่อง ถือเป็ นกำรกระทำที่
เป็ นกำรยอมรับข้ อกำหนดกำรใช้ งำนที่ถกู แก้ ไขเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลำกำรใช้ งำนนัน้
(2) กำรยกเลิกสิทธินำยหน้ ำในกำรใช้ งำนระบบนี ้ ไม่วำ่ ส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อทังหมด
้
ได้ ในเวลำใดก็ได้ โดยบริ ษัท
ฯไม่มีหน้ ำที่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำ หรื อชี ้แจงสำเหตุในกำรยกเลิกสิทธิดงั กล่ำวแต่อย่ำงใด
(3) กำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนตัวของนำยหน้ ำผู้ใช้ งำน อำทิเช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ E-mail Address ที่
นำยหน้ ำผู้ใช้ งำนได้ ให้ ไว้ ในระบบ หรื อนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประชำสัมพันธ์ขำ่ วสำร หรื อเพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยใดๆที่มีผลบังคับใช้
ข้ อ 10. การสิน้ สุดของสัญญา
10.1) สัญญำฉบับนี ้สิ ้นสุดลงเมื่อ
(1) นำยหน้ ำสิ ้นสภำพบุคคล
(2) นำยหน้ ำขำดคุณสมบัติกำรขอรับใบอนุญำตเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยตำมพระรำชบัญญัติประกัน
วินำศภัย
(3) นำยหน้ ำถูกเพิกถอนหรื อไม่ตอ่ ใบอนุญำตนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดก็ตำม
(4) นำยหน้ ำประพฤติผิดสัญญำข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อนั พึงปฏิบตั ิในฐำนะนำยหน้ ำ
หรื อกระทำใดๆ อันเป็ นเหตุหรื ออำจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯหรื อผู้เอำประกันภัย หรื อผู้รับประโยชน์ได้ รับควำมเสียหำย บริ ษัทฯ มี
สิทธิ บอกเลิกสัญญำนี ้ได้ ทนั ทีโดยมิจำต้ องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ โดยนำยหน้ ำยินยอมให้ บริ ษัทฯระงับกำรออกกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อำประกันภัยที่นำยหน้ ำจัดหำมำได้
(5) คูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี ้ได้ โดยกำรบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ อีกฝ่ ำย
หนึง่ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน (สำมสิบวัน)
10.2 หำกบริ ษัทฯ บอกเลิกสัญญำนำยหน้ ำ หรื อนำยหน้ ำถูกเพิก ถอนหรื อไม่ต่อใบอนุญำตนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดก็ตำม นำยหน้ ำจะต้ องนำส่งเอกสำร แบบฟอร์ มต่ำงๆ ใบรับเงิน ดวงตรำ ตรำประทับหรื อสัญลักษณ์ของ
บริ ษัทฯ หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดที่บริ ษัทฯ ออกให้ คืนให้ กบั บริ ษัทฯ ทันที และจะต้ องไม่นำทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ไปใช้ เพื่อ
แสวงหำผลประโยชน์ หรื อใช้ แอบอ้ ำงว่ำเป็ นนำยหน้ ำของบริ ษัทฯ หรื อกระทำกำรใดๆที่ทำให้ บุคคลใดๆ หลงเชื่อว่ำเป็ น
นำยหน้ ำของบริ ษัทฯ หำกกำรกระทำดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทฯได้ รับควำมเสียหำยไม่วำ่ ทำงใด นำยหน้ ำยินยอมชดใช้ คำ่ เสียหำย
ที่เกิดขึ ้นทังหมด(ถ้
้
ำมี) ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิ์ที่บริ ษัทฯ จะดำเนินคดีตำมกฎหมำย
ข้ อ 11. การผ่ อนผันการบังคับตามสัญญา และการผ่ อนเวลา
หำกมีกำรผ่อนผันหรื อผ่อนเวลำในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำนี ไ้ ม่ว่ำครัง้ ใดให้ ถือว่ำเป็ นกำรผ่อนผัน หรื อผ่อนเวลำ
เฉพำะครัง้ ครำวนันเท่
้ ำนัน้ จะนำมำอ้ ำงเป็ นเหตุในกำรผ่อนผันหรื อผ่อนเวลำในครัง้ อื่นๆไม่ได้ และกำรผ่อนผันหรื อผ่อน
เวลำไม่ถือเป็ นเหตุให้ นำยหน้ ำหลุดพ้ นที่ต้องรับผิดกับบริ ษัทฯตำมสัญญำฉบับนี ้ ทังนี
้ ก้ ำรผ่อนผันหรื อผ่อนเวลำจะมีผลต่อ
คูส่ ญ
ั ญำก็ตอ่ เมื่อคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่มีสทิ ธิบงั คับให้ เป็ นไปตำมสัญญำนีไ้ ด้ แจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไปยังคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่
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ข้ อ 12. การบอกกล่ าวหรือการติดต่ อ
บรรดำจดหมำย หนังสือ คำบอกกล่ำวและเอกสำรติดต่ออย่ำงอื่นที่มีกำรส่งกันระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำไม่ว่ำจะโดยบุคคล
นำส่ง ส่งทำงไปรษณีย์ไม่ว่ำจะลงทะเบียนหรื อไม่ก็ตำม หรื อส่งโดยโทรสำร โทรพิมพ์ หรื อทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ณ
สถำนที่อยูห่ รื อหมำยเลขตำมที่ปรำกฏข้ ำงต้ นในสัญญำนี ้ ให้ ถือว่ำเป็ นกำรส่งให้ โดยชอบ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
กรณีที่คสู่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งได้ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อหมำยเลขให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งได้ ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ให้ ถือว่ำสถำนที่อยูห่ รื อหมำยเลขที่เปลีย่ นแปลงไปนัน้ เป็ นสถำนที่อยูห่ รื อหมำยเลขที่พึงใช้ ติดต่อกัน
ตำมนัยดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สัญญำนี ้ทำขึ ้นเป็ นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อควำมในสัญญำดี
แล้ ว จึงลงลำยมือชื่อพร้ อมประทับตรำ(ถ้ ำมี) ไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน และเก็บรักษำไว้ ฝ่ำยละฉบับ

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

(ตรำประทับ)

(ตรำประทับ)

ลงชื่อ .............................................................................................................. ผู้มีอำนำจลงนำม
( นำยกรเอก ศรี ทิพำธร )
( นำงสำวจิตติพร ไวโรจน์วิทยำกำร )
ผู้อำนวยกำรสำยงำนปฏิบตั ิกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำยงำนขำย

ลงชื่อ ............................................................................. นำยหน้ ำประกันวินำศภัย
(....................................................)

ลงชื่อ .................................................... พยำน
(................................................)

ลงชื่อ .................................................... พยำน
(................................................)
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หนังสือมอบอำนำจรับค่ ำเบีย้ ประกันภัย
ทำที่ บริ ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
วันที่ ......................................
โดยหนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่ 34/3
ซอยหลังสวนถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “ผู้มอบอำนำจ”
ขอมอบอำนำจช่วงให้ ................................................................................................................................
โดย ............................................................................................................................กรรมกำร / ผู้รับมอบอำนำจ
มีอำนำจลงนำมกระทำกำรแทน ตังอยู
้ เ่ ลขที่..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ซึ่ง ต่ อ ไปนี จ้ ะเรี ย กว่ำ “ผู้ รั บ มอบอ ำนำจช่ ว ง” ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ ใบอนุญ ำตเป็ นนำยหน้ ำ ประกัน วิ น ำศภัย ตำมทะเบี ย น
เลขที…
่ ………….......................……. ให้ เป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน “ผู้มอบอำนำจ” ดังต่อไปนี ้
ข้ อ1. เป็ นผู้มีอำนำจรับชำระเงินค่ำเบี ้ยประกันภัย (หมำยถึง เบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับตำมสัญญำประกันภัย
วินำศภัย) จำกผู้เอำประกันภัยหรื อตัว แทนของผู้เอำประกันภัย ในนำมของบริ ษัทผู้มอบอำนำจ และส่งมอบค่ำเบี ้ย
ประกันภัยนันให้
้ แก่บริ ษัทผู้มอบอำนำจทันที หำกเกิดควำมสูญหำยหรื อเสียหำย แก่ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัยซึ่ง ผู้รับมอบ
อำนำจมิได้ นำส่งเบี ้ยประกันภัยให้ แก่บริ ษัท ผู้มอบอำนำจ ผู้รับมอบอำนำจจะต้ องรับผิดชอบในค่ำสินไหมทดแทนและ
ค่ำเสียหำยอื่นใดที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิ์ผ้ มู อบอำนำจที่จะดำเนินคดีตำมกฎหมำย และหำกผู้มอบอำนำจไม่ได้
รับชำระเบี ้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย ภำยในระยะเวลำที่ ผ้ มู อบอำนำจกำหนดหรื อตำมที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัย หรื อตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิ จประกันภัย ผู้รับมอบ
อำนำจมีหน้ ำที่ใ นกำรติดตำมเบี ย้ ประกันภัยตำมระยะเวลำที่สญ
ั ญำประกันภัยได้ ให้ ควำมคุ้มครอง และนำส่งเบี ย้
ประกันภัยให้ แก่ผ้ มู อบอำนำจโดยทันที
ข้ อ 2. ดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นและสมควรเพื่อควำมสำเร็ จลุลว่ งของกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ตำมวัตถุประสงค์
ข้ อ 1. แห่งหนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้
ข้ อ 3. มีอำนำจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอำนำจช่วง โดยให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจช่วง มีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กล่ำวมำ
ข้ ำงต้ นในข้ อ 1. ข้ อ 2. และหำกผู้รับมอบอำนำจช่วงได้ กระทำกำรให้ เกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษัทผู้มอบอำนำจตำมข้ อ 1.
ผู้รับมอบอำนำจมีหน้ ำที่ร่วมรับผิดกับผู้รับมอบอำนำจช่วง ตำมข้ อ 1. นันด้
้ วย
“ บริ ษัทฯ” ขอรับรองว่ำ กำรใดที่ “ ผู้รับมอบอำนำจ ” หรื อ “ ผู้รับมอบอำนำจช่วง ” ได้ กระทำไปตำม
ขอบเขตที่ได้ รับมอบหมำยตำมหนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้โดยถูกต้ อง และชอบด้ วยกฎหมำย ให้ ถือเสมือนว่ำ “บริ ษัท”
ได้ กระทำด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น

หนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ลงไว้ ข้ำงต้ น จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อ
ยกเลิกเพิกถอนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อเป็ นหลักฐำนผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ น
สำคัญต่อหน้ ำพยำน

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

(ตรำประทับ)

ลงชื่อ ...................................................................................................ผู้มอบอำนำจ
( นำยกรเอก ศรี ทิพำธร )
( นำงสำวจิตติพร ไวโรจน์วิทยำกำร )
ผู้อำนวยกำรสำยงำนปฏิบตั ิกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำยงำนขำย

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้รับมอบอำนำจช่วง
( ................................................................................. )

ลงชื่อ.......................................................พยำน
(.......................................................)

ลงชื่อ...........................................................พยำน
( ........................................................ )

สัญญาคา้ ประกันนายหน้ าประกันวินาศภัย
ทำที่ บริ ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
วันที่ ...........................................................
ข้ ำพเจ้ ำ.......................................................................อำยุ......... ปี บัตรประจำตัวประชำชน/ เลขทะเบียนนิติ
บุคคล................................................ ภูมิลำเนำปั จจุบนั อยู่บ้ำนเลขที่............................... หมู่ที่....................................
ซอย.............................. ถนน....................................................... แขวง/ตำบล.............................................................
เขต/อำเภอ.....................................จังหวัด............................................ โทรศัพท์ ......................................................
สถำนที่ทำงำน................................................................................................................. ........................................
อำชีพ / ตำแหน่ง.............................................................................................. ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “ผู้คา้ ประกัน”
ขอทำหนังสือสัญญำค ้ำประกันนี ้ให้ ไว้ แก่ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “บริ ษัทฯ”
เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงว่ำ
ตำมที่บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังและยิ
้
นยอมให้ ...................................................................................................... เป็ น
นำยหน้ ำประกันวินำศภัยของบริ ษัทฯ (ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “นำยหน้ ำ”) ทังนี
้ ้ ตำมสัญญำนำยหน้ ำประกันวินำศภัยฉบับลงวันที่
...................................................นัน้
ข้ อ 1. ผู้ค ้ำประกันตกลงยินยอมค ้ำประกันหนี ้กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของนำยหน้ ำ โดยหำกนำยหน้ ำได้ กระทำกำรบกพร่ อง
ต่อหน้ ำที่ และ/หรื อทุจริ ต และ/หรื อประพฤติผิดใดๆ และ/หรื อก่อให้ เกิดควำมเสียหำย และ/หรื อก่อให้ เกิดภำระหนี ้สินใดๆ แก่
บริ ษัทฯ ไม่ว่ำจะด้ วยควำมจงใจ หรื อประมำทเลินเล่อ ไม่ว่ำค่ำเสียหำย และ/หรื อภำระหนี ้สินดังกล่ำวจะเป็ นค่ำเสียหำยที่
นำยหน้ ำได้ ก่อให้ เกิดขึ ้นก่อนหรื อขณะวันที่ทำหนังสือสัญญำนี ้ หรื อที่จะได้ ก่อขึ ้นต่อไปในภำยหน้ ำ ผู้ค ้ำประกันตกลงยินยอม
ชดใช้ ค่ ำ เสี ย หำย
และ/หรื อภำระหนี ส้ ิ น ที่ เ กิ ด ขึ น้ ให้ แก่ บ ริ ษั ท
โดยมี ว งเงิ นค ำ้ ประกั น ทั ง้ สิ น้ เป็ น
จ ำนวน……………………….………บำท(….……………………………………………..………….) ซึ่ ง เต็ ม ตามวงเงิน ที่
นายหน้ าได้ รับอนุ มัติจากบริ ษัท สำหรับควำมเสียหำยใดๆที่เกิ ดขึน้ จำกนำยหน้ ำ ตลอดระยะเวลำตำมหนังสือสัญญำ
นำยหน้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ น หรื อตลอดระยะเวลำที่นำยหน้ ำดังกล่ำวได้ ทำงำนให้ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กำรค ้ำประกันดังกล่ำวข้ ำงต้ นเป็ น
กำรค ้ำประกันที่รวมตลอดถึงดอกเบี ้ย ค่ำเสียหำย ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำภำระติดพัน ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ในกำรติดตำมทวงถำม
ค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำทนำยควำม ค่ำป่ วยกำรในกำร ฟ้ องคดี ค่ำใช้ จ่ำยในชันบั
้ งคับคดี และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ทุกประกำร
ข้ อ 2. กรณีที่บริ ษัทฯได้ มีหนังสือบอกกล่ำวแจ้ งให้ ผ้ คู ้ำประกันทรำบถึงควำมเสียหำยและ/หรื อภำระหนี ้สินที่นำยหน้ ำ
ได้ ก่อให้ เกิดขึ ้น และผู้ค ้ำประกันได้ รับทรำบแล้ วโดยชอบตำมกฎหมำย ผู้ค ้ำประกันตกลงยินยอมชำระค่ำเสียหำยและ/หรื อ
ภำระหนี ้สินที่เกิดขึ ้นให้ แก่บริ ษัทฯ โดยมิพกั ต้ องเรี ยกร้ องทวงถำมหรื อบังคับเอำจำกนำยหน้ ำก่อนแต่อย่ำงใด
ข้ อ 3. กรณีที่บริ ษัทฯยินยอมผ่อนเวลำให้ แก่นำยหน้ ำ ไม่ว่ำจะแจ้ งให้ ผ้ คู ้ำประกันทรำบหรื อไม่ก็ตำม ให้ ถือว่ำผู้ค ้ำ
ประกันตกลงยินยอมด้ วยในกำรผ่อนเวลำนันทุ
้ กครัง้ ไป และผู้ค ้ำประกันขอสละสิทธิข้อต่อสู้ใดๆ ของนำยหน้ ำที่อำจยกขึ ้นต่อสู้
กับบริ ษัทฯในเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกร้ องให้ ผ้ คู ้ำประกันปฏิบตั ิตำมสัญญำ และผู้ค ้ำประกันจะไม่ถือเอำกำรผ่อนเวลำนันเป็
้ นเหตุปลด
เปลื ้องควำมรับผิดของผู้ค ้ำประกันแต่อย่ำงใด

ข้ อ 4. ในกรณีที่นำยหน้ ำผิดนัดไม่ชำระหนี ้ หรื อนำยหน้ ำถูกศำลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ถูกศำลสัง่ ฟื น้ ฟูกิจกำร ตำย ตกเป็ น
ผู้ไร้ ควำมสำมำรถ หรื อผู้เสมือนไร้ ควำมสำมำรถ หรื อเป็ นผู้สำบสูญ หรื อไปเสียจำกถิ่นที่อยู่หำตัวไม่พบ ผู้ค ้ำประกันยอมรับผิด
ในหนี ้ที่กล่ำวไว้ ในวงเงินกำรค ้ำประกันที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ข้ อ 1
ข้ อ 5. ผู้ค ้ำประกันจะไม่เพิกถอนสัญญำค ้ำประกันนี ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ตรำบใดที่เจ้ ำหนี ้ยังมิได้ รับชำระหนี ้ที่ได้ กล่ำวไว้
ในข้ อ 1. จนครบถ้ วน
ข้ อ 6. ในกรณี ที่ ข้ อ ตกลงหรื อ ข้ อ ควำมใดในสัญญำนี ต้ กเป็ นโมฆะหรื อ ไม่สมบูร ณ์ ตำมกฎหมำย ข้ อ ตกลงหรื อ
ข้ อควำมส่วนนันย่
้ อมไม่มีผลกระทบต่อข้ อตกลงหรื อข้ อควำมส่วนอื่นๆ และให้ ถือว่ำข้ อตกลงหรื อข้ อควำมส่วนอื่นๆตำมสัญญำ
ฉบับนี ้สมบูรณ์ทกุ ประกำรเสมือนหนึง่ ว่ำไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อควำมที่เป็ นโมฆะหรื อไม่สมบูรณ์นนั ้
ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนและเข้ ำใจ ข้ อควำมในสัญญำฉบับนี ้โดยตลอดแล้ ว เพื่อเป็ นหลักฐำน ในกำรนี ้ผู้ค ้ำประกันจึงได้ ลง
ลำยมือชื่อและประทับตรำ (ถ้ ำมี) ให้ ไว้ ตอ่ หน้ ำพยำนเป็ นสำคัญ ณ วัน เดือนปี ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น

ลงชื่อ...........................................................ผู้ค ้ำประกัน
(......................................................)

ลงชื่อ...........................................................คูส่ มรสของผู้ค ้ำประกันให้ ควำมยินยอม
(......................................................)

ลงชื่อ............................................................พยำน
(......................................................)
ลงชื่อ............................................................พยำน
(......................................................)

หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ าพเจ้ าซึ่งเป็ นผู้ม่งุ หวัง/ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัย (“ลูกค้ า”) ของบริ ษัท ไทยประกันภัย
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยินยอมให้ บริ ษัท เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ าที่มี
อยูก่ บั บริษัทภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
 ข้ อมูลทัว
่ ไป หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 ข้ อมูลด้ านสุขภาพ หมายถึง ข้ อมูลหรื อสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรู ปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสียงการบันทึกโดยเครื่ องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้ สิ่งที่บนั ทึกไว้ ปรากฏขึ ้นในเรื่ องที่เกี่ยวกับสุ ขภาพของบุคคลที่
สามารถระบุตวั บุคคลได้
2. วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
 เพื่ อการประมวลผล การบริ หารจัดการ การดาเนินการเกี่ ยวกับคาขอเอาประกันภัย หรื อธุรกรรม
ต่างๆ ที่ลกู ค้ ายื่นต่อบริษัท รวมถึงการพิจารณารับประกันภัย การดาเนินการและให้ บริ ก ารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย การจัดเก็บเบี ้ยประกันภัยและหนี ้สินอื่นๆ (ถ้ ามี) การตรวจสอบ การ
วิ เ คราะห์ การประมวลผล การจ่ า ยเงิ น ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รวมถึ ง การต่ อ อายุ ก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ ไ ข การยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย และการประกันภัยต่อที่เกี่ ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัยของลูกค้ า
 เพื่อดาเนินการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัท รวมถึงช่วยให้ บริ ษัทสามารถปฏิบต
ั ิ
ตามภาระผูกพันที่บริษัทมีตอ่ ลูกค้ า และส่งมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า
ที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
 เพื่อใช้ ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 เพื่อปฏิบต
ั ติ ามข้ อบังคับ หรื อข้ อกาหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย
 เพื่อดาเนินการสอบทาน ตรวจสอบ ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า ที่ได้ รับจากหน่วยงานหรื อองค์กร
ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล และหน่วยงานทางการแพทย์ หรื อหน่วยงานอื่นๆ
 เพื่ อให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ การหลังการขายแก่ลก
ู ค้ า รวมถึงการให้ บริ การติดตาม ประสานงาน
แก้ ไขปั ญหา แก่ลูกค้ าตามความเหมาะสม เช่น การบริ การเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย หรื อการ
ตอบข้ อซักถาม เป็ นต้ น
 เพื่อการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้ างต้ น

3. แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
 ข้ อมูลที่ได้ จากเจ้ าของข้ อมูลโดยตรง ได้ แก่
ข้ อมูล ส่ว นบุคคล ข้ อมูล ด้ านสุขภาพ ข้ อ มูลด้ านการเงิ น ที่ ผ้ ูขอเอาประกันภัย ได้ ให้ ไ ว้
ขณะที่ ข อท าประกัน ภัยหรื อภายหลัง โดยให้ ข้ อมูล ในใบคาขอเอาประกันภัย รวมถึง เอกสาร
ประกอบและข้ อมูลการสื่อสารต่างๆ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ าน ฯลฯ
ที่ผ้ ขู อเอาประกันภัยได้ มอบให้ กับบริ ษัท หรื อตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต ของบริ ษัท
ในรูปแบบหนังสือหรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ าให้ ไว้ ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัท เช่น กิจกรรมงานวันประกันชีวิตกิจกรรมงานมหกรรมการเงินเป็ นต้ น
 ข้ อมูลจากแหล่งอื่น ได้ แก่
ข้ อมูลสาธารณะ ข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทในเครื อกิจการหรื อ
เครื อธุรกิจเดียวกัน หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ า ผู้ชาระเบี ้ยประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ที่ทาธุรกรรมต่างๆ กับบริษัท เช่น การเรี ยกร้ องสินไหม เป็ นต้ น
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะไม่เก็ บข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า ผู้ช าระเบี ้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรื อบุคคลที่
เกี่ ยวข้ อง เกินกว่าระยะเวลาที่บริ ษัทเห็นว่าจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ จดั เก็บ ยกเว้ นกรณี ที่กฎหมาย
กาหนดให้ เก็บข้ อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านัน้
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับตามที่กฎหมายกาหนด และตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่ตวั แทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต
บริ ษัทในเครื อกิจการหรื อเครื อธุรกิจเดียวกัน พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การ หรื อ
บุคคลอื่ นที่ เ กี่ ยวข้ อง รวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บริ ษัทประกันภัย บริ ษัทประกันภัยต่อ
สานักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจจะส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคล ที่บริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ไปยังต่างประเทศ
ซึง่ ประเทศปลายทางหรื อองค์การระหว่างประเทศที่รับข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
 เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดงั นี ้

o ขอเข้ าถึงและขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตน
ไม่ได้ ให้ ความยินยอม
o แจ้ ง ให้ ผ้ ูค วบคุม ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลต้ อ งด าเนิ น การให้ ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลนัน้ ถูก ต้ อ งเป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
o ขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผ้ คู วบคุม
ข้ อมูล ส่วนบุคคลได้ ทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรู ปแบบที่ สามารถอ่านหรื อใช้ ง าน
โดยทั่วไปได้ ด้ ว ยเครื่ องมื อ หรื อ อุป กรณ์ ที่ ท างานได้ โดยอัต โนมัติ และสามารถใช้ ห รื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
o คัด ค้ า นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลที่ เ กี่ ย วกับ ตน ที่ ก ฎหมาย
อนุญาตให้ เก็บได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล เมื่อใดก็ได้
o ขอให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ น
ข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมาย
กาหนด
o ขอให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมาย
กาหนด
o ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ ข้อกาหนดในข้ อ 8
o ร้ องเรี ยนในกรณีที่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้
ลูกจ้ างหรื อผู้รับจ้ างของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
8. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ บริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น โดยแจ้ งให้ บริษัททราบและบริษัทอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนัน้
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ให้ ความยินยอมไปแล้ วก่อนหน้ านัน้
ในกรณี ที่ เ จ้ าของข้ อมูล ส่ว นบุคคลประสงค์ ที่จ ะเพิก ถอนความยินยอม ให้ บริ ษัทเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อ มูล ส่ว นบุค คล จะมี ผ ลกระทบต่อ ผู้เ พิ กถอนการให้ ค วามยิน ยอมเกี่ ยวกับการพิจ าร ณารั บ
ประกันภัย หรื อการให้ บ ริ การผู้ถื อกรมธรรม์ หรื อการจ่ายเงิ นตามกรมธรรม์ หรื อการให้ บริ การใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประกันภัย และส่งผลให้ บริษัทไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาประกันภัยได้

9. ช่ องทางติดต่ อ
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทาง ดังนี ้
ฝ่ ายบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) เลขที่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ โทรศัพท์ : 02-613-0100
อีเมล : tic@thaiins.com
เวปไซด์ : http://www.thaiins.com
ทังนี
้ ้ ก่อนให้ ความยินยอม ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคล ซึง่ ระบุไว้ ด้านบนของความยินยอมนี ้อย่างชัดเจนแล้ ว
ลงชื่อ____________________________________เจ้ าของข้ อมูล
(___________________________________)
วันที่___________/_____________/__________

สัญญาแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญาคา้ ประกันตัวแทน/นายหน้ าประกันวิ นาศภัย ครัง้ ที่ .................

สัญญานี้ทาขึน้ เมื่อวันที่ ............................................................... ณ บริษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดย.............................................................................................................................................. ..........................
ทะเบียนนิตบิ ุคคล / บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .........................................................................................................
อยู่บา้ นเลขที่...................... หมู่ท่.ี ................ ซอย...................................ถนน..........................................................
แขวง/ตาบล………………………….เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์บา้ น........................................................โทรศัพท์เคลื่อนที(่ มือถือ)......................................................................
สถานทีท่ างาน................................................................................................................. ........................................
อาชีพ / ตาแหน่ ง................................................................................................( ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้คา้ ประกัน”)
ตกลงค้าประกัน............................................................................................ (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน/นายหน้ า”)
ตามสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ( ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ งานที่ รบั จ้าง” )ต่อ บริ ษทั ไทยประกันภัย
จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริ ษัท”) และมีความประสงค์จะปรับวงเงินค้าประกันจากเดิมที่กาหนดไว้ตาม
สัญญาค้าประกันตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยลงวันที.่ ................................................................หรือสัญญาค้า ประกัน
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ( ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาคา้ ประกัน”) ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูค้ ้าประกันตกลงปรับวงเงินค้าประกันตามสัญญาค้าประกันจากเดิม...................................................บาท
(……………………………….........................................................................บาท) เป็ น..........................................บาท
(..............................................................................................................บาท)
ข้อ 2. สัญญานี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาค้าประกันมีผลเป็ นการปรับวงเงินค้าประกันตามสัญญาค้าประกัน โดย
วงเงินค้าประกันใหม่จะมีผลตัง้ แต่วนั ที.่ .......................................................ทัง้ นี้ นอกจากทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญานี้ คู่สญ
ั ญาตกลงผูกพันกันตามสัญญาค้าประกันทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็ นหลักฐาน ในการนี้ผคู้ ้าประกันจึงได้ลง
ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ ณ วัน เดือนปี ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น

ลงชื่อ................................................................................. ลงชื่อ...............................................................................
(
)
(
)
ผูค้ ้าประกัน
คู่สมรสของผูค้ ้าประกันให้ความยินยอม

ลงชื่อ..............................................................................
(
)
พยาน

ลงชื่อ...............................................................................
(
)
พยาน

