คำรองขอฝกงานทีสำนักงานตัว ทน
วนท

ข พ จ น ย / น ง / น งส ว
ผขอ ปดส นกง นตว ทน ตงอย ลขท

รหส
ถนน

ขวง

ขต

จงหวด

ทรศพท

อ มล

มคว มปร สงค นก รขอ ปดส นกง นตว ทน พอ ช ปนจดบรก ร หกบตว ทนปร กน

วน ศภย นสงกด ล ลกค ของ บรษท มตร ทปร กนภย จ กด (มห ชน) (บรษท) ตสถ นทส หรบฝกอบรมก รปฏบตง นอย
นร หว งก รปรบปรงยง ม ลว สรจ
นร หว งนข พ จ จงขอ ข รบก รฝกปฏบตง นจรงทส นกง น คณ
รหส

ตง ตวนท

จนกว จ ส ม รถปฏบตง น ด

ลงชอ

ผขอฝกปฏบตง น

(

)

รหส

ต หนง

ลงชอ

จ ของส นกง นผ หก รฝกง น

(
รหส

)
ต หนง

บบปร มนผลก รฝกง นส นกง นตว ทน
วข ก รฝกปฏบตง น
1. การเชื่อมตอระบบ Web GA Online
2. การติดตอสื่อสารกับแผนก/ฝ่ายตางๆ ทางอีเมล
3. การออกกรมธรรม พรบ.
4. การออกกรมธรรมประกันภัยรถยนต
5. การออกกรมธรรม PAI
6. การออกกรมธรรม TGU
7. การออกกรมธรรมประกันอัคคีภัย
8. การโอนเงินคาเบี้ยประกันภัยเขาบริษัทฯ
9. การใชงานระบบ Insure90 เพื่อดูขอมูลตางๆ ของตัวแทน
10. การรับเอกสารเคลมสินไหม บุคคล เพื่อนำสงบริษัทฯ

ผลก รปฏบตง น
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว
รหัส
เจาของสำนักงาน/ผูใหการฝึกงาน ขอยืนยันการปฏิบัติงานของ คุณ
รหัส
(“ผูขอฝึกปฏิบัติงาน”) ที่มาฝึกการปฏิบัติงานเพื่อเปิดสำนักงานตัวแทนกับ บริษัท
มิตรแทประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ที่สำนักงานของขาพเจาฯ โดยผลการประเมินในแตละหัวขอที่ผูขอฝึก
ปฏิบัติงานสามารถทำไดแสดงไวตามตารางขางตน และขาพเจาฯ ยินดีที่จะใหคำปรึกษากับผูขอฝึกปฏิบัติงานหาก
พบปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

ลงชื่อ..................................................................เจาของสำนักงาน/ผูใหการฝึกงาน
(....................................................................)
รหัส........................................วันที่.............................................

ลงชื่อ..................................................................ผอ. / ผอ.อ. ตนสังกัด
(....................................................................)

บค ขอ ปดส นักงานตัว ทนประกันวนาศภัย (GAM)

WWW.MITTARE.COM
บรษัท มตร ทประกันภัย จ กัด (มหาชน)
295 ถนนสพระยา ขวงสพระยา ขตบางรัก กรง ทพมหานคร 10500 ทร. 0-2640-7777
วันที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เดือน

พ.ศ.

ชอ-สกล นาย/นาง/นางสาว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) MR/MRS/MISS)
ที่อยู่ปจจุบัน เลขที่ หมู่
หมู่บาน
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
อีเมล
บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวขาราชการ เลขที่
บัตรอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย เลขที่
หมดอายุวันที่
ตำแหน่งปจจุบัน
สังกัดทีม
รหัส
อาชีพปจจุบัน
ตำแหน่ง
มีความประสงคจะขอเปิดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยที่
☐ อาคารพาณิชย ☐ บาน
☐ อื่น ๆ ระบุ
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่
หมู่บาน
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
สำนักงานตัวแทนที่ขอเปิดมีสถานะ ☐ เปนของตนเอง ☐ เช่า ระยะเวลาตามสัญญาเช่า
ปี☐ อื่น ๆ ระบุ
สำนักงานตัวแทนที่ขอเปิดตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานตัวแทนแห่งอื่นของบริษัทฯ ที่ใกลเคียง ประมาณ
ก.ม.
ประมาณการเบี้ยประกันภัยต่อเดือน เบี้ยประกันภัยรถยนต
บาท เบี้ยประกันภัยอื่น ๆ
บาท
ในการขอเปิดสำนักงานตัวแทนไดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไวกับบริษัทฯ โดยยกผลประโยชนใหกับบริษัทฯ ในวงเงินเอา
ประกันภัย จำนวน
บาท (
)
สำนักงานที่ขอเปิดเปนสำนักงานตัวแทนไดเอาประกันภัยอัคคีภัยระยะเวลา 3 ปี ไวกับ บริษัท
วงเงินเอาประกันภัย จำนวน
บาท (
)

ขาพเจาขอรับรองว่า ขอความที่ไดอ่านและกรอกไวขางตนทั้งหมดเปนความจริง ยินดีใหบริษัทฯตรวจสอบขอมูลที่แจงไวทุกประการ ถาพบว่ามี
การปฏิบัตไิ ม่ถูกตอง ยินดีใหดำเนินการไดตามระเบียบบริษัทฯ

ลงชื่อ____________________________________ผูขอเปิดสำนักงานตัวแทน
(__________________________________)
*** หมาย หต *** กรุณากรอกขอมูลดานบนใหครบถวน
หนา 1/3

ความ หนของผบรหารทมงานขาย
เงื่อนไขเพิ่มเติม

ลงชื่อ
( __________________________________ )
วันที่_______________________________

อกสารท ชประกอบการพจารณา
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ ผูขอเปิดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
สำเนาบัตรอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยของผูขอเปิดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
สำเนาทะเบียนบานผูขอเปิดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
สำเนาทะเบียนบานที่ตั้งสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ใบคำขอเอาประกันภัยอัคคีภัย หรือ แนบสำเนากรมธรรมอัคคีภัย (ถามี)
สำเนาสัญญาเช่าสถานทีต่ ั้งสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย (สำหรับอาคารเช่า)
สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้งสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย (กรณีที่เปนเจาของ)
รูปถ่ายสำนักงานปจจุบันทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
รูปถ่ายป้ายหนาสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด
คำรับรองประกอบการขอเปิดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
สัญญาค้ำประกันผูขอเปิดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
- สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ , สำเนาทะเบียนบาน ของผูค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบานของคู่สมรส (ถามี)
- พนักงานบริษัทเอกชน (ฐานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป) โดยแนบสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบ
- เจาของธุรกิจซึ่งเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม ใหแนบหนังสือรับรองบริษัทพรอมวัตถุประสงค อายุไม่เกิน 6 เดือน
☐ กรณีวางเงินสดค้ำประกัน จำนวน 50,000 บาท ใหแนบเอกสารที่ฝ่ายการเงินของบริษัทออกใหเปนหลักฐาน
***** ส นา อกสารทกฉบับ ตองลงลายมอชอรับรองส นาถกตองดวย *****

หนา 2/3

ผนท สดงทตังส นักงานตัว ทนประกันวนาศภัย

กรณาจัดสง อกสารท
แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน
บริษัท มิตรแทประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2640-7777 ต่อ 8001, 8002, 8005

หนา 3/3

อากร
แสตมปj
10 บาท

สัญญาค้ำประกันการขอเป0ดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย

เขียนที่

วันที่

เดือน

พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข#าพเจ#า นาย/นาง/นางสาว
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

อายุ
ที่อยูHปIจจุบัน เลขที่

หมูHที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพทN

อาชีพ

ตำแหนHง

สถานะภาพการสมรส

ขื่อ-สกุล คูHสมรส

สถานที่ประกอบการ

ตั้งอยูHเลขที่

อำเภอ/เขต

จังหวัด

ถนน

ป@

ตำบล/แขวง
โทรศัพทN

ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันการฉบับนี้ให#ไว#แกH บริษัท มิตรแท#ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อค้ำประกันการ
ปฏิบัติงานของ
“ผู#ขอเป]ดสำนักงานตัวแทน” สำนักงานตั้งอยูHเลขที่
หมูHที่
จังหวัด

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

ดังตHอไปนี้
1. ข#าพเจ#าฯ ขอรับรองวHาผู#ขอเป]ดสำนักงานตัวแทนเป_นผู#มีความประพฤติเรียบร#อย ไมHเสื่อมเสีย หรือมีมลทินมัวหมอง

2. หากผูข# อเป]ดสำนักงานตัวแทนได#กระทำการใด ๆ ให#เกิดความเสียหายไมHวHาจะโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลHอหรือมีความ
รับผิดหรือหนี้สินประการใดตHอบริษัทอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมกับบริษัท และผู#ขอเป]ดสำนักงานตัวแทนไมHชำระชดใช#ให#แกHบริษัท
เมื่อใดก็ตาม ข#าพเจ#าฯ ตกลงยอมรับผิดในมูลหนี้ที่ผู#ขอเป]ดสำนักงานตัวแทนกHอให#เกิดขึ้น โดยจะชำระหนี้ให#แกHบริษัท ภายใน 15 วัน นับ
แตHวันที่ได#รับแจ#งจากบริษัทให#ชำระหนี้ หากข#าพเจ#าฯ ผิดนัดชำระหนี้ ข#าพเจ#าฯ ตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร#อยละ 15 ตHอป@ นับ
แตHวันที่ได#รับแจ#งจากบริษัทได#แจ#งให#ข#าพเจ#าฯ ทราบจนกวHาจะชำระเสร็จ ภายในวงเงินไมHเกิน 500,000 บาท (ห#าแสนบาทถ#วน)
แม#ในภายหน#าผู#ขอเป]ดสำนักงานจะมีการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตประกันวินาศภัย หรือได#รับอนุญาตจากบริษัทให#
เปลี่ย นประเภทสำนัก งาน เป_น สำนัก งานตัว แทน/นายหน#าประกัน วิน าศภัย ที่ต ิด ตั้งปhาย อัน เป_น ผลทำให#ป ระเภทของสำนัก งาน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ปรากฎในสัญญาค้ำประกันนี้ ไมHวHาผู#ขอเป]ดสำนักงานจะได#จัดทำบันทึกคำรับรองการขอเป]ดสำนักงานฉบับใหมH
หรือไมHก็ตาม ให#สัญญาค้ำประกันฉบับนี้มีผลผูกพันข#าพเจ#าฯ ในมูลหนี้ที่ผู#ขอเป]ดสำนักงานกHอให#เกิดขึ้นตามประเภทใบอนุญาตประกัน
วินาศภัย และประเภทของสำนักงานที่เปลี่ยนไปนั้นด#วย โดยไมHต#องแจ#งการเปลี่ยนแปลงดังกลHาวให#ข#าพเจ#าทราบกHอน
หน#า 1 / 2

3. ข#าพเจ#าฯ ตกลงจะไมHยกเลิกเพิกถอนการค้ำประกันผู#ขอเป]ดสำนักงานตัวแทนตามหนังสือฉบับนี้ จนกวHาบริษัทจะได#รับ
การชำระหนี้รวมทั้งอุปกรณNแหHงหนี้ครบถ#วนเต็มจำนวนแล#ว เว#นแตHจะได#รับความยินยอมเป_นลายลักษณNอักษรจากบริษัท ให#ข#าพเจ#าฯ
หลุดพ#นจากสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได#
ข#าพเจ#าฯ ได#อHานและเข#าใจข#อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล#ว และตกลงตามข#อกำหนด และเงื่อนไขของหนังสือค้ำประกันนี้
ทุกประการ จึงได#ลงลายมือชื่อตHอหน#าพยานไว#เพื่อเป_นหลักฐาน และมอบให#บริษัทยึดถือไว#เป_นสำคัญ

ลงชื่อ____________________________________ ผู#ค้ำประกัน
(_____________________________________)

ลงชื่อ____________________________________ คูHสมรสให#ความยินยอม
(_____________________________________)

ลงชื่อ____________________________________ ผู#ขอเป]ดสำนักงานตัวแทน
(_____________________________________)

ลงชื่อ____________________________________ พยาน
(_____________________________________)
หมายเหตุ – ผู#ค้ำประกันต#องแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ#านของตนเองและคูHสมรส(ถ#ามี) , ภาพถHายบัตรข#าราชการ/บัตรประชาชน
และเขียนแผนผังแสดงที่อยูHปIจจุบันของผู#ค้ำประกัน ประกอบด#วย

การเก็บรวบรวม ใช, และเป1ดเผยข,อมูลส9วนบุคคล
บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช1 และเป6ดเผยข1อมูลส>วนบุคคลของท>าน และ/หรือ บุคคลอื่นที่ท>านได1ให1ข1อมูลไว1
แก>บริษัท เพื่อวัตถุประสงคKในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และวัตถุประสงคKตามที่ระบุไว1ในนโยบาย
คุ1มครองข1อมูลส>วนบุคคลของบริษัท โดยท>านสามารถอ>านเพิ่มเติมเพื่อเข1าใจวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช1
และเป6ดเผยข1อมูลส>วนบุคคล และสิทธิของเจ1าของข1อมูลส>วนบุคคลตามกฎหมายคุ1มครองข1อมูลส>วนบุคคล
ที่บริษัทได1ประกาศ ผ>านทางเว็บไซตKของบริษัท https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504 หรือ QR Code ที่แนบนี้
และ/หรือ ช>องทางที่บริษัทกําหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหน1าและแจ1งให1ท>านทราบโดยประกาศไว1ในเว็บไซตK
ดังกล>าว และ/หรือช>องทางที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ท9านได,มีการให,ข,อมูลส9วนบุคคลของบุคคลอื่นแก9บริษัท ท9านมี
หน,าที่แจ,งให,บุคคลดังกล9าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช, และการเป1ดเผยข,อมูลส9วนบุคคลและสิทธิตาม
นโยบายคุ,มครองข,อมูลส9วนบุคคลของบริษัทดังกล9าวด,วย
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ค รับรอง นการขอ ปดส นักงานตัว ทนประกันวนาศภัย
ทำที

วันที

เดือน

พ.ศ.

คำรับรองฉบับนีทำขึน ดย นาย/นาง/นางสาว
บัตรประจำตัวประชาชนหมายเลข
อยูบานเลขที
หมูที
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ซึงตอ ปนีเรียกวา ผรับรอง ดยทีผูรับรองมีวัตถุประสงค น
การขอเปดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย ( ส นักงาน ) เพือ ชเปนสถานทีฝกอบรม ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการงานของ
ตัวแทน/นายหนา/ผูบริหารตัวแทนประกันวินาศภัย นสังกัดของตน หปฏิบัติตามสัญญาแตงตังตัวแทน/นายหนา/ผูบริหารตัวแทน
ประกันวินาศภัย รวมทังสัญญาอืนทีตัวแทน/นายหนา/ผูบริหารตัวแทนประกันวินาศภัย ดกระทำ วกับ บริษัท มิตรแทประกันภัย
จำกัด (มหาชน) ( บรษัท ) ตลอดจนควบคุมดูแล หมีการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคำสังของบริษัททีเกียวของกับการ
ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบดูแลการเสนอขายผลิตภัณฑ ตลอดจนการตออายุของกรมธรรม ห ดตามเปาหมายผลงานและเงือน ขที
บริษัทกำหนด ทังนีผูรับรองยืนยันวาจะดำเนินการอยางเตมตามความรูความสามารถและประสบการณของตน จึงขอ หคำรับรอง ว
เปนหลักฐานตอบริษัท ดังนี
สทธ หนาท ละความรับผดชอบของส นักงานตัว ทน
ขอ 1. ผูรับรอง หคำรับรองวาสำนักงานทีขอเปดมิ ชเปนสำนักงานหรือสาขาของบริษัท และตกลง ดยชัดแจงวา นการ
ปฏิบัติงานผูรับรอง มมีอำนาจพิจารณารับประกันภัย หรือทำสัญญาประกันภัยแทนบริษัท เวนแตกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคบังคับ
(พ.ร.บ.) ทีตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับทีบริษัทกำหนด และผูรับรอง มมีอำนาจพิจารณาจายคาสิน หมทดแทน และความผูกพัน
ระหวางบริษัทกับผูรับรองเปน ป นลักษณะการจางทำของ มิ ช นฐานะนายจางกับลูกจาง
ขอ 2.

ผูรับรองยืนยันวามีสิทธิครอบครองเหนือผูอืน ดยชอบดวยกฎหมาย นการ ชอาคารพาณิชย
.
คูหา
ชัน
ตังอยูเลขที
หมูที
ถนน
.
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
.จังหวัด
รหัส ปรษณีย
เพือเปดเปนทีทำการสำนักงานของผูรับรอง
ดยมระยะ วลาการ ปดส นักงานตัง ตวันท
(วันทบรษัทอนมัต)
ถงวันท
( ระยะ วลา )
ขอ 3. ผูรับรองเปนผูบริหารสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยทีมีคำขอเปดสำนักงานกับบริษัท ตามเอกสาร บคำ
ขอเปดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย ทีผูรับรอง ด ห วแกบริษัทซึงถือเปนสวนหนึงของคำรับรองฉบับนี และเปนผูรับผิดชอบ
คา ชจายทีเกียวของกับการบริหารสำนักงาน อาทิ เงินเดือน คาจาง คากอสราง คาเชา คาภาษีอากร คาธรรมเนียม คาเบียประกัน
อัคคีภัย ตลอดจนคา ชจาย นการตกแตง ตอเติม ปรับปรุง ซอมแซม และบำรุงรักษาอาคารทีตังสำนักงาน หอยู นสภาพพรอม ชงาน
ขอ 4. ผูรับรองจะดำเนินการติดปายชือสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย หเหน ดยชัดเจน วทีหนาสำนักงาน และ
ปายชือนันตองมีขนาดที หญกวาชือและเครืองหมายการคาหรือสัญลักษณอืน ดของบริษัท ตามรูปแบบทีบริษัทกำหนด และจัด หมี
การแสดงสำเนา บอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยของผูรับรอง ว นทีเปดเผยและเหน ดงาย รวมถึงแสดงรายชือตัวแทนประกัน
วินาศภัยทีอยู นสังกัดหรือปฏิบตั หิ นาทีภาย นสำนักงาน ว ณ สำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยของผูรับรอง
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ขอ 5. กรณีทมีี การยายทีตัง หรือเลิกสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัย ผูรับรองจะดำเนินการแจง หบริษัททราบกอน
กระทำการดังกลาว เพือ หบริษัทเกบรวบรวมขอมูล และแจงตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ทราบภาย น 15 วัน นับแตวันทีมีการเปลียนแปลงขอมูลดังกลาว
ขอ 6. ผูรับรองขอรับรองวาจะรับผิดชอบตนเอง และตัวแทนประกันวินาศภัย และ/หรือ นายหนาประกันวินาศภัย
และ/หรือ ผูบริหารตัวแทนประกันวินาศภัย นสังกัดของตน หดำเนินการหาผูมุงหวังและผูเอาประกันภัยราย หม ดูแลผูเอา
ประกันภัยเดิม นการตออายุกรมธรรม และนำสงเบียประกันภัย หแกบริษัทตามกำหนดเวลาทีบริษัทกำหนด ดยเครงครัด และ มรับ
เปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือ ผูบริหารตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยอืน
ขอ 7. ผูรับรองขอรับรองวาจะดำเนินการ และรับผิดชอบดูแลตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย
ผูบริหารตัวแทนประกันวินาศภัยทุกระดับทีบริษัทแตงตังแลวหรืออยูระหวางรอการแตงตังจากบริษัท ซึงอยู นสังกัดสำนักงานของผู
รับรอง ม หรับ อนงานจากตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย ซึงอยู นสังกัดของสำนักงานตัวแทนหรือนายหนา
อืนของบริษัทมาเปนของตน ดยมิ ดรับอนุมัตจิ ากบริษัท และหากบริษัทตรวจพบวาผูรับรอง ม ดดำเนินการตามขางตน ผูรับรองตก
ลง หบริษัทบอกเลิกการอนุญาต หเปดสำนักงานตัวแทนตามหนังสือรับรองฉบับนี ดทันที และจะ มเรียกรองคาเสียหาย ด ทังสิน
จากบริษัท รวมถึงตกลง หบริษัทมีสิทธิเรียกคาเสียหายหรือผลประ ยชนอืน ดทีเกียวเนืองจากการ มปฏิบัติตามคำรับรองอันเกิดขึน
จากตัวผูรับรอง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ผูบริหารประกันวินาศภัยทุกระดับทีบริษัทแตงตังแลวหรืออยู
ระหวางรอการแตงตังจากบริษัทซึงอยู นสังกัดสำนักงานของผูรับรองตามสัญญานีคืนจากผูรับรอง ดทันที
ขอ 8. ผูรับรองทราบ ดยชัดแจงวารหัส( คด)ตัวแทน User Password นการติดตอและเขา ชงานระบบของบริษัท
เปนสิงทีบริษัทกำหนด หเปนการเฉพาะตัวของตัวแทนประกันวินาศภัยแตละราย
ผูรับรองจึง หคำรับรองตอบริษัทวาจะ ม
ดำเนินการบันทึกกรมธรรมประกันภัย หรือบันทึกการรับประกันภัยภาย ตรหัส( คด)ของตัวแทนทานอืน ดยที ม ดรับการยินยอม
จากตัวแทนเจาของรหัส( คด)นัน หากมีการดำเนินการ มเปน ปตามทีรับรองผูรับรองตกลงทีจะรับผิดชอบตอความเสียหายทีเกิด
ขึนกับตัวแทนเจาของรหัส( คด)นัน รวมถึงความเสียหาย ด อันเกิดขึนตอบริษัทจากการบันทึกกรมธรรมประกันภัย หรือการบันทึก
การรับประกันภัย และความเสียหายทีเกียวเนืองกันทังหมดทุกกรณี
ขอ 9. ผูรับรองตกลงยินยอมปฏิบัตติ ามเงือน ข ขอบังคับ และระเบียบของบริษัทที ชอยู และทีประกาศ ช นภาย
หนาทุกประการ รวมทังตกลงยินยอม หบริษัทแตเพียงฝายเดียว ชสิทธิแก ขปรับปรุง เปลียนแปลง เพิมเติมขอตกลง นบันทึกฉบับนี
ขอหนึงขอ ดหรือทังหมด หรือมาตรการ นการจัดการดูแลสำนักงาน และหรือแก ขเปลียนแปลงทำเลทีตังอาคาร รวมถึงรายละเอียด
อืน ของอาคารสำนักงาน ด ดย มมีขอ ตแยงหรือคัดคานประการ ดทังสิน และ หมีผลบังคับผูกพันผูรับรอง หตองปฏิบตั ิตามทันที
ขอ 10. นระหวางทีหนังสือรับรองฉบับนีมีผลบังคับอยู ผูรับรองตกลงจะ ม ปประกอบอาชีพเปนผูบริหารสำนักงาน
หรือเปนตัวแทน/ผูบริหารงานขายประกันวินาศภัย นบริษัทประกันวินาศภัยอืน อันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท มวา น
ทางตรงหรือทางออม มวาดวยตนเอง หรือคูสมรส หรือบุตร หรือ นนามของบุคคลทังหมดหรือบุคคล ดบุคคลหนึงกตาม
สทธ หนาท ละความรับผดชอบ นการ ชชอ สัญลักษณ ละ ครองหมายทางการคาของบรษัท
ขอ 11. นกรณีทสำนั
ี กงานตัวแทนประกันวินาศภัย มีการ ชชือ สัญลักษณ เครืองหมายการคาของบริษัท เพือประกอบ
นปายชือและสวนตาง ของอาคารอันเปนทีตังของสำนักงาน รวมถึง นแบบฟอรมหรือเอกสาร ด ผูรับรองขอรับรองวาจะแสดง
ปายชือและสัญลักษณของบริษัท ดยมีขอความ รูปแบบ สัญลักษณ เครืองหมายการคา เปน ปตามระเบียบหลักเกณฑทีบริษัท
กำหนด
และจะบำรุงรักษาทรัพยสินดังกลาว หอยู นสภาพดีตลอดเวลาทียังคงมีการ ชประ ยชน นปายและวัสดุเหลานันดวย
คา ชจายของผูรับรองเอง
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ขอ 12. ผูรับรองตกลง หบรรดาปาย สวนประกอบแหงปาย รวมถึงสวนของอาคารทีมีชือ สัญลักษณ เครืองหมาย
การคาของบริษัทประกอบติดตังอยู ตกเปนกรรมสิทธิของบริษัท ดยสมบูรณนับตังแตวันทีมีการติดตังหรือประกอบสิงเหลานัน และ
บริษัทมีสิทธิ ดยสมบูรณ นการดัดแปลง รือถอน ขนยาย หรือดำเนินการ ด กับปายหรือวัสดุประกอบปายเหลานันตามที
เหนสมควร มวาวัสดุหรือปายเหลานันจะทำหรือประกอบขึนดวยทุนทรัพยของบุคคล ดกตาม
นกรณีทีการดำเนินการดังกลาวขางตน หากเกิดความเสียหายแกอาคารหรือทรัพยสินอืน ประการ ดกตาม
รวมถึง นกรณีทีแบบฟอรมหรือเอกสารทีปรากฏชือ สัญลักษณ เครืองหมายการคาของบริษัทซึงจำเปนตองทำลายเนืองจาก มเปน
ปจจุบันหรือ มถูกตอง ผูรับรอง หความยินยอมลวงหนาวาจะ มเรียกรองคาเสียหายหรือคา ชจาย ด จากบริษัท
ขอ 13. หากผูรับรองกระทำการ ด มวาการกระทำนันจะกอ หเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือ มกตาม หรือ มปฏิบตั ิ
ตามเงือน ขทีบริษัทพิจารณา หผูรับรอง ชปายชือ ขอความ รูปแบบสัญลักษณ เครืองหมาย ด ของบริษัท เปนเหตุ หบริษัทตอง
ยกเลิกสัญญาสำนักงานตัวแทน และ/หรือ ดแจง หผูรับรองทำการปลดปายชือ เอาขอความ รูปแบบสัญลักษณ เครืองหมาย ด ของ
บริษัททังภาย นและภายนอกอาคารสำนักงานทีมีอยูทังหมดออกจากอาคารสำนักงาน ผูรับรองจะดำเนินการตามทีบริษัทแจงภาย น
7 วันนับแตวันที ดรับหนังสือบอกเลิกสัญญาสำนักงานตัวแทน และ/หรือหนังสือแจง หดำเนินการดังกลาว บรรดาคา ชจายทีเกิดขึน
นการดำเนินการดังกลาวผูรับรองจะเปนผูรับผิดชอบทังหมด
ขอ 14. กรณีผูรับรอง มดำเนินการปลดปายออกจากอาคารสำนักงานทังภาย นและภายนอกอาคารตามเวลาทีกำหนด
บริษัทมีความจำเปนตองดำเนินการกับผูรับรองตามกฎหมาย บรรดาคา ชจายทีเกิดขึนจากการดำเนินการทังหมด ผูรับรองรับวาจะ
ชด ช หแกบริษัททังสิน
ขอ 15. ผูรับรองตกลงยืนยันวา นการ ชชือ สัญลักษณ เครืองหมายการคาของบริษัท ป ฆษณาประชาสัมพันธ เชน
ปาย ฆษณา หนังสือพิมพ บปลิวแผนผับ สิงพิมพอืน รวมทังการ ฆษณาทางวิทยุ และ ทรทัศน ผูรับรองจะตอง หบริษัทพิจารณา
รูปแบบ และขอความกอนและเมือ ดรับอนุญาตจากบริษัทแลว จึงจะนำ ป ฆษณาประชาสัมพันธ ด
หนาท ละความรับผดชอบ นการ กบรวบรวม ช ละ ปด ผยขอมล
ขอ 16. ผูรับรองจะ มเกบ รวบรวม ช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคา นอกเหนือจากวัตถุประสงค นการ
ปฏิบัติตามหนาที นคำรับรองฉบับนี และ นกรณีทีผูรับรองดำเนินการเกบรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของลูกคาแทนบริษัท ผูรับรอง
ตองจัด หลูกคาแสดงตนและรับทราบวัตถุประสงค นการจัดเกบ รวมถึงสิทธิของลูกคาตามกฎหมาย
ขอ 17. ผูรับรองจะเกบรักษา ขอมลท ปนความลับ ทีบริษัท ดเปดเผย หแกผูรับรอง ดยผูรับรองตกลงจะ
ดำเนินการรักษาขอมูลทีเปนความลับที ดรับจากบริษัทอยางเครงครัด และ มเปดเผยขอมูลทีเปนความลับ มวาทังหมดหรือบางสวน
หแกบุคคล ดหรือองคกร ดทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยขอมูลทีเปนความลับ หแกลูกจางหรือพนักงานของผูรับรอง หรือ
บุคคลภายนอกทีตองเกียวของ ดยตรงกับขอมูลทีเปนความลับนัน และผูรับรองจะตองจัด หลูกจางหรือพนักงานของผูรับรอง หรือ
บุคคลภายนอกทีตองเกียวของ ดยตรงกับขอมูลดังกลาว
ดผูกพันและปฏิบตั ิตามเงือน ข นการรักษาขอมูลทีเปนความลับอยาง
เครงครัดดวย
ทังนี ขอมลท ปนความลับ หมายถึง ขอมูล ด ที มเปนทีรับรูของสาธารณชน ดยทัว ป มวาจะอยู น
ลักษณะและรูปแบบ ด รวมถึงเทค น ลยี สัญญา วิธีการดำเนินงาน ขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดตาง ของลูกคาและอืน ที
คลายกัน ซึงผูรับรอง ดทราบหรือ ดรับจากการปฏิบัติงานตามขอตกลงหรือสัญญาที ห วแกบริษัท รวมทังที ดรับจากบุคคลทีสาม
แต มรวมถึงขอมูลทีบริษัทมีการเปดเผยแกสาธารณะ หรือขอมูลทีตองเปดเผยตามขอกำหนดของกฎหมายหรือตามคำสังศาล
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ขอ 18. ผูรับรองจะจัด หมีและคง วซึงมาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับการประมวลผลขอมูล (การเกบรวบรวม
ช และเปดเผย) ทีมีความเหมาะสมทัง นเชิงองคกรและเชิงเทคนิคตามทีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดประกาศกำหนด
และ/หรือตามมาตรฐานสากล ดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลตามทีกำหนด นสัญญาฉบับ
นีเปนสำคัญ เพือคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากความเสียงอันเกียวเนืองกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เชน ความเสียหายอัน
เกิดจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ ทำลาย สูญหาย เปลียนแปลง แก ข เขาถึง ช เปดเผยหรือ อนขอมูลสวนบุคคล ดย มชอบดวย
กฎหมาย เปนตน
ขอ 19. ผูรับรองจะจัดทำและเกบรักษา บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทังหมดทีมีการ
เกบรวบรวม ช และเปดเผย ตามขอตกลงฉบับนี และทำการสงมอบบันทึกรายการดังกลาวแกบริษัทเมือมีการรองขอ
ขอ 20. ผูรับรองจะดำเนินการแจง หบริษทั ทราบเปนหนังสือภาย น 36 ชัว มง เมือพบการรัว หลของขอมูลทีเปน
ความลับ หรือพบการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และพรอม หความรวมมือกับบริษัท นการดำเนินการระงับยับยังการ
เผยแพรขอมูลทีเปนความลับออกสูสาธารณะ รายละเอียด นหนังสือแจง ประกอบดวยรายการดังตอ ปนีเปนอยางนอย
• รายละเอียดของลักษณะและผลทีอาจเกิดขึนของการละเมิด
• มาตรการทีถูก ชเพือลดผลกระทบของการละเมิด
• ประเภทของขอมูลสวนบุคคลและเจาของขอมูลทีถูกละเมิด (หากเปน ป ด) และ
• ขอมูลอืน ทีเกียวของกับการละเมิด
ขอ 21. กรณีทีบริษัท ดรับคำรองขอ ชสิทธิจากลูกคาทีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ภาย ต พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวน
บุคคล หรือ นกรณีทีมีหมายเรียกหรือคำสังจากศาล หรือเจาหนาทีของรัฐหรือหนวยงานกำกับดูแลทีเกียวของกับการเกบ รวบรวม
ช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และบริษัท ดแจง หผูรับรองดำเนินการเพือตอบสนองคำรองขอดังกลาว ผูรับรอง ห
คำมันวาจะดำเนินการ นทันที
ขอ 22. กรณีทีเกิดการรองเรียนตอหนวยงานทางกฎหมายเกียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และบริษัทตองชำระ
คาปรับ หากบริษัทสามารถพิสจู น ดวามีสวนเกียวของกับผูรับรอง ผูรับรอง หคำมันวาจะรวมรับผิดชอบคาสิน หมทดแทนหรือ
คาปรับตามทีกฎหมายกำหนด
ขอ 23. หากบริษัทพบวาผูรับรอง มมีมาตรการ นการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามทีกฎหมายกำหนด หบริษัทมีสิทธิ
นการบอกเลิกขอตกลง และ/หรือสัญญาตาง ทีมีขึนระหวางบริษทั กับผูรับรอง
ขอ 24. เมือขอตกลง และ/หรือสัญญา สินสุดลง มวา นกรณี ดกตาม ผูรับรองจะสงมอบขอมูลทีเปนความลับและ
สำเนาของขอมูลทีเปนความลับทีอยู นความครอบครองของผูรับรองคืน หแกบริษัท ตลอดจนลบหรือทำลายขอมูลทีเปนความลับที
ถูกจัดเกบ ว นคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอืน ดที ชเกบขอมูล (ถามี) หรือดำเนินการอืนตามที ดรับแจงเปนหนังสือจากบริษัท
ตลอดจนยุติการ ชขอมูลทีเปนความลับที ดจากบริษัททันที
และผูรับรองจะรักษาความลับของขอมูลที ดรับจากบริษัทตลอด ป
แมวาการดำเนินการตามขอตกลง และ/หรือสัญญา ดเสรจสินลงแลวกตาม
หลักประกัน นการ ปดส นักงานตัว ทนประกันวนาศภัย
ขอ 25. ผูรับรองตกลงยินยอมจัดหาหลักประกัน หรือทำหนังสือคำประกันตามแบบพิมพของบริษัท ดยมีบุคคลทีมี
คุณสมบัติตามเงือน ขทีบริษัทกำหนดอยางนอยหนึงคนเปนผูคำประกัน เพือเปนหลักประกันกับบริษัทวาหากเกิดกรณีทีผูรับรองมี
หนีสินกับบริษัท มวาเปนหนีประเภท ดกตาม หรือทำ หบริษัท ดรับความเสียหายทางดานชือเสียง เงินทอง ทรัพยสิน และการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ดยการกระทำอันมิชอบ หรือกระทำละเมิด หรือกระทำผิดสัญญา หรือกระทำผิดตามระเบียบขอบังคับ
ของหนวยงานกำกับดูแลของบริษทั ทังทีมีการประกาศแลวและทีจะมีขึนภายหนา หรือกระทำผิดระเบียบคำสังของบริษัท บริษัท
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สามารถบังคับเอากับหลักประกัน และ/หรือผูคำประกันตามจำนวนความรับผิดซึง ดกำหนด ว นสัญญาคำประกัน เพือชด ชหนีสิน
ตอบริษัท พรอมดอกเบียอัตรารอยละ 7.5 ตอป และ มตัดสิทธิบริษัท นการทีจะเรียกเอากับผูรับรอง ดยตรง จนกวาบริษัทจะ ดรับ
ชำระหนีเสรจสินครบถวน
ระยะ วลา การระงับ การสนสด หรอการ หสทธบอก ลกขอตกลง
ขอ 26. เมือครบกำหนดระยะเวลาตามขอ 2 แลว หถือวามีการขยายระยะเวลาการรับรองออก ปอีก ดยอัต นมัติ เวน
แตทางผูรับรองและบริษัท ดมีการตกลงกำหนดระยะเวลาทีแนนอนเปนลายลักษณอักษร หากผูรับรองประสงคจะยกเลิกขอตกลง น
หนังสือรับรองฉบับนีตองแจง หบริษัททราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร มนอยกวา 90 วัน
ขอ 27. นกรณีทีเกิดเหตุการณอันอาจกระทบตอชือเสียงทางธุรกิจการคาของบริษัท ผูรับรองตกลง หบริษัททรง วซึง
สิทธิบอกขอตกลงรวมถึงสัญญาตาง ทีผูรับรอง ด ห วตอบริษัท นเวลา ดก ด ดยแจงผูรับรอง หทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษร มนอยกวา 7 วัน เวนแตมีเหตุจำเปนเรงดวนทีหากปลอย หลาชาจะเกิดความเสียหายตอบริษัทและ/หรือผูรับรอง ดยผูรับรอง
มมีสิทธิเรียกเงินคาเสียหาย ด จากบริษัท
ขอ 28. ผูรับรองตกลง หบริษัทสามารถบอกเลิกคำรับรอง นการขอเปดสำนักงานฉบับนี รวมถึงขอตกลงหรือสัญญา
อืนทีเกียวของ ดทันที ดย มตองแจง หทราบลวงหนา นกรณีทบริ
ี ษทั พบหรือเหนวาผูรับรองกระทำการ ดังตอ ปนี
1) กระทำผิดสัญญาคำรับรอง ขอตกลง หรือเงือน ขขอ ดขอหนึงตามบันทึกฉบับนี หรือตามสัญญาแตงตัง
ตัวแทน/ผูบริหารงานขายประกันวินาศภัย
2) กระทำการ ด ดย มสุจริต มสมควร นหนาที ผิดระเบียบคำสัง ผิดแบบธรรมเนียมประเพณี หรือกระทำ
การ ด ดยปราศจากอำนาจ หรือทำนอกเหนือขอบอำนาจ หรือประมาทเลินเลอ นการปฏิบัติงานตามทีตก
ลง ว นคำรับรองฉบับนี หรือ ตามสัญญาแตงตังตัวแทน/ผูบริหารงานขายประกันวินาศภัย หรือ มปฏิบัติ
ตามระเบียบ คำสัง หรือขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลของบริษัททีผูรับรองตองปฏิบัติ
3) กระทำการบันทึกกรมธรรม หรือบันทึกการรับประกันภัย หกับตัวแทนทีกระทำการทุจริต หรือตัวแทนที
กระทำการ ดย มสุจริต มวาผูรับรองจะ ดทราบถึงการทุจริตหรือ มสุจริตนันหรือ มกตาม หรือกระทำ
การ ด ทีกอ หเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือลูกคาของตัวแทนทานอืน
4) กระทำการบันทึกกรมธรรม หรือบันทึกการรับประกันภัยภาย ตรหัส( คด)ตัวแทนทานอืน ดยที ม ดรับ
การยินยอมจากตัวแทนเจาของรหัส( คด)นัน
ขอ 29. เมือคำรับรองฉบับนีสินสุดลง มวาดวยเหตุ ดกตาม ผูรับรองจะดำเนินการสงมอบทรัพยสินและสงมอบขอมูลที
เปนความลับ สำเนาของขอมูลทีเปนความลับ รวมถึงเอกสารหลักฐานที ดรับจากบริษัททีอยู นความครอบครองของผูรับรองทังหมด
คืน หแกบริษัท ณ ทีทำการของบริษัทหรือจุดทีบริษัทกำหนด ภาย นกำหนด 7 วัน นับตังแตวันทีคำรับรองฉบับนีสินสุดลง เชน ปาย
ชือบริษัท สมุดอัตราเบียประกัน หนังสือ/ตำรา เอกสาร ตราสาร แบบพิมพตาง เปนตน
ขอ 30. ผูรับรองเขา จ ดยชัดแจงวาผูรับรอง มมีสิทธิ นเอกสาร ขอมูล ระบบปฏิบัติการ หรือเครืองมือตาง ทีเปน
กรรมสิทธิ หรือทรัพยสินทางปญญาของบริษัท ดยรับรองวาจะ มทำหรือมี วซึงสำเนา ภาพถาย คูฉบับ หรือสำรอง ว มวา น
รูปแบบหรือเครืองมือ หรืออุปกรณ หรือดวยวัตถุ ด มวาจะสามารถเขาถึงขอมูลหรือขอความดวยวิธกี าร ดกตาม และจะดำเนินการ
ลบหรือทำลายขอมูลทีเปนความลับทีถูกจัดเกบ ว นคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอืน ดที ชเกบขอมูล (ถามี) หรือดำเนินการอืนตามที
ดรับแจงเปนหนังสือจากบริษัท ตลอดจนยุติการ ชขอมูลทีเปนความลับที ดจากบริษัททันทีทังทีอยู นความครอบครองของผูรับรอง
หรืออยู นความครอบครองของบุคคลอืนอันเนืองมาจากการทีผูรับรองสงตอ ห มวาดวยวิธีการ ดหรือเพือ ช นวัตถุประสงค ดกตาม
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ขอ 31. หากขอตกลง นหลักฐานการรับรองฉบับนีขอหนึงขอ ดหรือทังหมด ตกเปน มฆะหรือ มฆียะหรือสินผลผูกพัน
ตอกัน หรือ ระงับสินสุดลง ดยผลกฎหมายหรือสาเหตุอืน ดกตาม ผูรับรองตกลง หแยกสวนทีมีผลสมบูรณตามกฎหมายออกจากสวน
ที มสมบูรณ เพือ ชบังคับและ หมีผลผูกพันตอผูรับรองตามบันทึกฉบับนี ดตอ ป และผูรับรองตกลงวาจะ มยกเหตุดังกลาวและ/หรือ
เงือน ขอืน ดเปนขอตอสูบริษัท นการทีบริษัทจะ ชสิทธิบังคับตามหลักฐานการรับรองฉบับนี เพือ หตนเองหลุดพนจากการชำระหนี
มวาทังหมดหรือบางสวน ดยผูรับรองตกลงทีจะผูกพันรับผิด และยินยอม หบริษัท ชสิทธิบังคับชำระหนีทีเหลือตามหลักฐานการ
รับรองฉบับนีทังหมด หแกบริษัท จนกวาบริษัทจะ ดรับชำระหนีเสรจสินครบถวน
ขอ 32. หากผูรับรองหรือผูคำประกันถูกพิทักษทรัพยเดดขาด ลมละลาย ถึงแกกรรม เปนบุคคล รความสามารถ หรือ
เสมือน รความสามารถ สาบสูญ ปเสียจากถินทีอยู หาตัว มพบ หรือมีกรณีอืน ดอันทำ หบริษัท ดรับชำระหนีตามสัญญา มครบถวน
หถือวาขอตกลงตามหลักฐานการรับรองฉบับนีเปนอันยกเลิกและสินผลผูกพันตอกันทันที
และผูรับรองตกลงยินยอมทีจะ ม
เรียกรองคาเสียหาย ด จากบริษทั ทังนี มตัดสิทธิบริษัท นการเรียก หผูรับรองหรือผูคำประกันชำระหนีทีเกิดขึนกอนบันทึกรับรอง
ฉบับนีจะยกเลิกหรือสินผลผูกพัน
ขอ 33. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกลาว ด ของบริษัท ทีสง ปยังสถานทีทีระบุวาเปนทีอยูของผูรับรอง และ/
หรือสถานทีตังของสำนักงาน ดยสงเองหรือ ปรษณียลงทะเบียน หรือ มลงทะเบียน มวาจะถึงตัวหรือ มถึงตัว และ มวาจะมีผู ดรับ
วแทนหรือ มกตาม หรือสง ห ม ดเพราะผูรับรองยายสถานทีอยู ป ดยมิ ดแจง หบริษัททราบ หรือสถานทีอยูที ห วคนหา มพบ
หรือถูกรือถอน ทำลาย หรือ มวากรณี ด กตาม ผูรับรองยินยอมผูกพัน หถือวาหนังสือ จดหมาย คำบอกกลาวนัน ดสง หผูรับรอง
ดยชอบดวยกฎหมายแลว
คำรับรอง นการขอเปดสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยฉบับนี ผูรับรอง ดอาน ดยตลอดแลว เหนวาถูกตองตรงตาม
เจตนาแหงตน จึง ดลงลายมือชือ วเปนสำคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ขางตน
ลงชือ___________________________________ผูรับรอง
(_________________________________)
ลงชือ__________________________________พยาน
(_________________________________)

ลงชือ______________________________คูสมรส/ยินยอม
(_________________________________)
ลงชือ__________________________________พยาน
(_________________________________)
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แบบแสดงความประสงคเขารวมโครงการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
ข พ จ ฯ มคว มปร สงค ขอ ข รวม ครงก รบนทกขอมล นร บบส รสน ทศ ของบรษท ฟรดล ซอรวส จ กด ล
ยนดปฏบตต ม งอน ขทบรษทฯ ก หนด ดยขอ จงร ยล อยดของข พ จ ฯ ดงน
ขอมูลผูแจงความประสงค
ชอ-น มสกล
ลขทบตรปร จ ตวปร ช ชน
รหสส นกง น
รหส จ ของส นกง น
สถ นทตง
ทอยทตดตอ ด
ทรศพท
อ มล
รายละเอียดเลขทีบัญชีธนาคาร
ชอธน ค ร
สข
ชอบญช
ลขทบญช
ปร ภทบญช

ออมทรพย

กร สร ยวน

ลงชอ_________________________________
(__________________________________)
วนท___________________________

รายชอตัว ทน อนยายสังกัดสำนักงานตัว ทน (GAM) ขอ ปด หม
นาย/นาง/นางสาว
ตั้งแตวันที่

เดือน

รหัส (โคด)

สังกัด MT

พ.ศ.
ผลงานยอนหลัง 3 เดือน

ที่

รหัส(โคด)ตัวแทน

ชื่อ-นามสกุล ตัวแทน

ตำแหนง

(กอนโอนยาย)
เบี้ยในเครดิต

เบี้ยนอกเครดิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ผลงานรวมทังสิน

ลงชื่อ______________________________ยินยอมใหโอนยาย

ลงชื่อ_____________________________ผูรับโอนยายตัวแทน

(__________________________________)

(__________________________________)

การ ก รว รวม ช ล ปด ผยขอมลสวน ล
บริ ัทมีการเกบรวบรวม ใช แล เ ดเผย อมูลสวนบุคคล องทาน แล /หรือ บุคคลอื่นที่ทาน ดให อมูล ว
แกบริ ัท เพื่อวัต ุ ร สงคในการ ิบัติตามสั า บับนี้ แล วัต ุ ร สงคตามที่ร บุ วในนโยบาย
คุมครอง อมูลสวนบุคคล องบริ ัท โดยทานสามาร อานเพิ่มเติมเพื่อเ าใ วิ ีการที่บริ ัทเกบรวบรวม ใช
แล เ ดเผย อมูลสวนบุคคล แล สิท ิ องเ า อง อมูลสวนบุคคลตามก หมายคุมครอง อมูลสวนบุคคล
ที่บริ ัท ด ร กาศ ผานทางเวบ ต องบริ ัท https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504 หรือ QR Code ที่แนบนี้
แล /หรือ ชองทางที่บริ ัทกาหนด หรือตามที่บริ ัท เ ลี่ยนแ ลงใน ายหนาแล แ งใหทานทราบโดย ร กาศ วในเวบ ต
ดังกลาว แล /หรือชองทางที่บริ ัทกาหนด ทังน นกร ททาน ดมการ หขอมลสวน ลของ ลอน ก ริ ัท ทานม
หนาท ง ห ลดังกลาวทรา งรายล อยดการ ก รว รวม การ ช ล การ ปด ผยขอมลสวน ล ล สิท ิตาม
น ย าย ม รองขอมลสวน ลของ ริ ัทดังกลาวดวย

บค ขอ อ ประกันภัยกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติ หตุส่วนบุคคล (มิตร ท้ )
1. ผ้ขอ อ ประกันภัย
บตรปร ช ชน

นาย

นาง

นางสาว

บตรข้ ร ชก ร

อื่น ๆ ระบุ_______________ ชอ______________ น มสกล__________________

บ คญปร จ ต คนต่ งด้

นง ดนท ง

ลขทบตร _________________

วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) ________ อายุ_______ปี สถานภาพ______ อาชีพ/ตาแหน่ง__________ลก ณ ง นทท ดย ง ขป ____________
รายได้/เดือน_________ ล่งทม / น่ ยง น _________โทรศัพท์______________โทรศัพท์มือถือ ____________ E-mail________________
ทอย่ทตดต่ อ ด้ _________________________________________________________________________________________
2. ผ้รับประ ยชน์ : ช __________________________________ ย _______ ป ค ม มพนธ์กบผ้ข
บัตรประชาชน

บัตรข้าราชการ

ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว

3. ระยะ วล ขอ อ ประกันภัยเริ่ มต้นวันที่_________________

หนังสื อเดินทาง

เวลา ________น.

ปร กนภย ___________________
ลขทบตร ____________________

สิ้นสุ ดวันที่__________ เวลา

24.00 น.

4. ข้ อตกลงค้มครอง ละจ นวน งนขอ อ ประกันภัยทต้องก ร
ประเภท แผนประกันภัย ____________________________________ เบี้ยประกันภัย ________________________________________ บาท
5. ท่านมีหรื อได้ขอเอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั มิตรแท้ประกันภัย จากัด(มหาชน) หรื อบริ ษทั อืน่ หรื อไม่
การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ,
การประกันชีวิต , การประกันภัยประเภทอืน่ ๆ
ไม่มี
มี กับบริ ษทั ____________________________________
6. ท่ น คยถกปฏ ธก รข ปร กนภย บต ต ่ นบคคล ร ก รข ปร กนช ต ร ถกปฏ ธก รต่ ย ญญ ปร กนภย ร ถก รยก กบ
บยปร กนภย พม รบก รปร กนภยดงกล่ ร ม่?
ม่ คย
คย ถ้ คย ปรด จ้ง บร ท _________________
7.

นร

่ ง ปทผ่ นม ท่ น คย ด้รบก รบ ด จบจ ก บต ตถงขน ข้ รก ต น รงพย บ ล ร ถ นพย บ ล ชกรรม ร ม่?
ม่ คย
คย ร บลก ณ ก รบ ด จบ _____________________________________________________

8. ท่ น ปน ร เคย ด้รับการรักษา รคลมชัก รคหัว จ รคความดัน ลหิตสู ง รคเบาหวาน รคกระดูกและ/หรื อกล้ามเนือ รคมะเรง รคเอดส์
หรื อ ม่ ?
ม่ คย
คย รค ___________________________________________________________________________________
9. ท่ นมค มผดปกตข ง ยต ร ปร

ท ร ม ย

10. ท่ น คย พ ร พตดท ้ ท ร้ ย รง ร ม่?

่ น ดผดปกต ร พก รบ้ ง ร ม่?

ม่ม

ม ถ้ ม ปรดร บ _________

ม่ คย

คย ถ้ คย ปรดร บ _______

11. ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่
มีความประสงค์ และยินยอมให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยส่งและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กรมสรรพากรกาหนด และหากผูเ้ อาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
อากร โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่ ___________________________________________________________
ไม่ประสงค์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาแถลงตามรายการข้างบนเป็ นความจริ ง และให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้า
กับบริ ษทั ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ น กับการประกันภัยนี้
และมีสิทธิ ทางการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่
ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น
บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
ลงลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย_____________________________
(
)
วันที่…………เดือน…………………. พ.ศ.............
ก รประกันภัย ดยตรง

ตัว ทนประกันวน ศภัย

น ยหน้ ประกันวน ศภัย .....................

บอนญ ต ลขท.......................

ค ตอนของส นักง นคณะกรรมก รก กับ ละส่ ง สรมก รประกอบธรกจประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็ นจริ งทุกข้อ หากผูเ้ อาประกันภัยปกปิ ดข้อความจริ ง หรื อแถลงข้อความอันเป็ นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็ น
โมฆียะ ซึ่งบริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา

บค ข ปร กนภย
Application Form
กรมธรรม์ ปร กน คคภย รบท ย่ ย
(FIRE DWELLING HOUSE INSURANCE POLICY)
1. ผูข้ อเอาประกันภัย (Applicant)
ชื่อ นามสกุล/นิติบุคคล (Name Surname/Company Name):
.
.
เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล (ID. No./Compan Regis ra ion No.):
..
...
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านหรื อสถานที่ประกอบการ (Address):
..
.
..
2. ชื่อและที่อยูส่ าหรับใบกากับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Name and Address for Tax Invoice)
.
.
.
.
.
.
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีมูลค่าเพิ่ม((Taxpayer Identification No.): ................................................................................................................................................……............
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั หรื อที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ของผูข้ อเอาประกันภัย (Current Address or Contact Address of The Insured)
.
.
.
.
.
4. สถานที่ต้ งั หรื อเก็บทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Location of Property Insured)
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Sub district
District
Province
5. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย
เริ่ มวันที่
เวลา 16.30 น. สิ้นสุ ดวันที่
เวลา 16.30 น.
Period of Insurance
From
at 4.30 p.m. to
at 4.30 p.m.
6. การกาหนดจานวนเงินขอเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรุ ณาเลือกเพียงข้อเดียว
(Amount Insured & Claim Settlement Basis - Choose one basis only)
กาหนดจานวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิด
ความเสียหาย (Amo n Ins red on Replacemen Cos Val e basis & Claim Se lemen based on Replacemen Cos of Proper a he ime and loca ion a loss)
กาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สินและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ ากับมูลค่าทรัพย์สินที่
เป็ นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย (Amo n Ins red on Ac al Cos Val e basis & Claim Settlement based on Actual Value of
Proper (being Replace Cos Val e less Deprecia ion Cos ) a he ime and loca ion a loss)
7. รายการทรัพย์สินและจานวนเงินขอเอาประกันภัย (Items of Property & Amount Insured)
รายการทรัพย์สินขอเอาประกันภัย
จานวนเงินขอเอาประกันภัย(บาท)
(Items of Property Insured)
Amount Insured (Baht)
สิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) Building (Excluding foundation)
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง (เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง สิ่ งติดตั้งตรึ งตรา เครื่ องมือ เครื่ องใช้ภายในบ้าน เครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่ องดนตรี เครื่ องเสียง เครื่ องครัว เครื่ องนุ่งห่ม ทรัพย์สินอื่นๆ) Property in the building (furniture,
fixing, fixtures, equipment, home appliances, home electrical appliances & devices, musical & stereo instruments, kitchenware,
clothing, and other property)
8. รายละเอียดของสิ่ งปลูกสร้างที่ขอเอาประกันภัยและหรื อที่เก็บหรื อติดตั้งทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย
เป็ นเจ้าของ (
)
ผูเ้ ช่า ( )
Description of Building insured or containing the property insured
As Owner
As Tenant
จานวนชั้น
พื้นที่ภายใน
พื้นชั้นบนเป็ น
โครงหลังคาเป็ น
หลังคาเป็ น
จานวนคูหาหรื อหลัง
No. of Storey
อาคาร
Upper Floor
Roof Beam
Roof
No. of Unit or Building
Total Internal
Area
ม.2
m.2

ฝาผนังด้านนอกเป็ น
External Wall
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก อิฐ หิน อิฐ
บล็อก กระจก (reinforced
concrete, bricks, stone, block
bricks, glass)
ครึ่ งตึกครึ่ งไม้ โปร่ ง(semiconcrete, semi-wood open air)
ไม้ กระเบื้อง สังกะสี อื่นๆ (wood,
tiles, galvanized sheet & other)

เสา / กาแพงรับแรง
Column/Load Bearing Wall
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(reinforced concrete)
เหล็กหรื อโลหะที่มีความ
ทนไฟ มีฉนวนห่อหุ้ม
(insulated refractory iron
or metal )
อื่นๆ (other)

ฝาผนัง
Wall

คาน
Beam
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(reinforced concrete)
เหล็กหรื อโลหะที่มีความ
ทนไฟ มีฉนวนห่อหุ้ม
(insulated refractory iron
or metal )
อื่นๆ (other)

พื้น
Floor
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(reinforced concrete)
เหล็กหรื อโลหะที่มีความทน
ไฟ มีฉนวนห่อหุ้ม (insulated
refractory iron or metal )
อื่นๆ (other)

9. สถานที่ใช้เป็ น
Occupancy
10. ลักษณะสิ่ งปลูกสร้าง(Construction type)
ไม้ (wood)
ครึ งตึกครึ งไม้ (semi-concrete, semi-wood)
ตึกคอนกรี ต (concrete)
อืนๆ (other) .............................
11. สถานที่ขอเอาประกันภัยมีติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงหรื อไม่ (Does the location insured have any firefighting equipment in place?)
ไม่มี (No)
มี ประกอบด้วย(Yes, please tick below)
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Extinguisher)
ระบบท่อน้ าดับเพลิงรอบนอก (External Hydrant System) หรื อระบบ Yard Hydrant
ระบบท่อยืน (Stand Pipe)
หัวรับน้ าจากรถดับเพลิง (Fire Department Connector)
สายฉี ดน้ าดับเพลิง (Hose Reels/Racks)
รถน้ าดับเพลิง (Fire Truck)
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler)
เครื่ องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump)
อื่นๆ โปรดระบุ (Other, please state) ..........................................................
12. ความคุม้ ครองสาหรับภัยเพิ่มเติมและจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ขอเอาประกันภัย (Coverage for additional perils and Sub Limit insured)
จานวนเงินจากัดความรับผิด
จานวนเงินจากัดความรับผิด
ความคุม้ ครองเพิ่มเติม
ที่ขอเอาประกันภัย (บาท)
ความคุม้ ครองเพิ่มเติม
ที่ขอเอาประกันภัย (บาท)
Sub Limit insured (Baht)
Sub Limit insured (Baht)
เครื่ องไฟฟ้า (Electrical Injury)
ภัยแผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิด หรื อคลื่น
ภัยลมพายุ (Windstorm)
ใต้ น้ า หรื อสึ นามิ (Earthquake or Volcanic
ภัยน้ าท่วม (Flood)
Eruption or Tidal Wave or Tsunami)
ภัยลูกเห็บ (Hail)
กลุ่มภัยธรรมชาติ (Natural Perils)
13. ท่านมีหรื อได้ขอเอาประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยู่อาศัยในสถานที่และทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัยเดียวกันนี้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่นอีกหรื อไม่? (Do you have or apply for
Fire Dwelling House Insurance for the same Location and Property Insured with other insurance company?) ไม่มี (No) มี (Yes)
ถ้ามีหรื อได้ขอโปรดแจ้งจานวนกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งหมด ( If yes, please advise the total number of insurance policy): _____________ กรมธรรม์ (policy) จานวน
เงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมด (Total Sum Insured): ______________________บาท (Baht) โปรดแถลงรายละเอียดในกรณีที่มีหรื อได้ขอเอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั หรื อกับ
บริ ษทั อื่น (Please declare details in case of having or applying for insurance with us or with other insurance company)
13.1 บริ ษทั (Company)
. ..จานวนเงินเอาประกันภัย(Amount Insured)
..บาท (Baht)
13.2 บริ ษทั (Company)
. ..จานวนเงินเอาประกันภัย(Amount Insured)
..บาท (Baht)
13.3 บริ ษทั (Company)
. ..จานวนเงินเอาประกันภัย(Amount Insured)
..บาท (Baht)

14. สถานที่ต้ งั ที่ขอเอาประกันภัยเคย หรื อกาลังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินคดีฟ้องร้องในกรรมสิทธิ์ที่ดินหรื อฟ้องขับไล่อยูห่ รื อไม่ (Has/is the Location Insured ever
undergone or undergoing any legal proceedings in respect of land rights or eviction?)
ไม่เคย/ไม่ใช่ (Never/No) ใช่ โปรดให้รายละเอียด (Yes, please give details) ...........................................................................................................................
15. ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับความสูญเสียหรื อเสียหายจากอัคคีภยั หรื อภัยอื่นๆต่อสถานที่ที่ขอเอาประกันภัยนี้หรื อไม่ ถ้าเคย โปรดให้รายละเอียด
(During the past 5 years, have you ever sustained any loss or damage due to fire or any other peril against the location which is proposed to insure? If so, please give
details.)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับประกันภัย บอกเลิกสัญญาประกันภัย หรื อปฏิเสธการต่ออายุประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยูห่ รื อไม่ (Has any Insurance Company ever declined to
insure you against Fire Dwelling House Insurance, or cancelled or refused to renew such insurance?)
ไม่เคย(Never) เคย (Yes)
ถ้าเคย โปรดแจ้งชื่อบริ ษทั ประกันภัยและระบุรายละเอียด (If yes, please state the name of Insurance Company and give details)
…………………………………………………………………...........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อแถลงข้างต้น และข้าพเจ้าเข้าใจถึงความคุม้ ครองที่ จะได้รับภายใต้ขอ้ ตกลง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
I hereb cer if he abo e s a emen and nders and he co erage afforded nder he ins rance polic s agreemen and condi ions.
ข้ พ จ้ ยนยอม ห้บรษทฯ จด กบ ช้ ละ ปด ผยข้อ ทจจรง กยวกบข้อมลของข้ พ จ้ ต่อส นกง นคณะกรรมก รก กบ ละส่ง สรมก รปร ะกอบธรกจประกนภย
พอประ ยชน์ นก รก กบด ลธรกจประกนภย

วันที่.........เดือน.................................พ.ศ…….…
Da e:
ลงชื่อโดย(Signed by):………………………………………………
(
)
ตาแหน่ง(Compan s posi ion): ...............................................................................
ผูข้ อเอาประกันภัย (Applicant)
ค ต น นกง นคณ กรรมก รก กบ ่ ง รมก รปร ก บธรกจปร กนภย (คปภ.)
้ ต บค ถ มข้ งต้ นต มค มจรงทกข้ กผ้ ปร กนภยปกปดข้ ค มจรง ร ถ งข้ ค ม น ปน ทจ จ มผ
ซงบร ทม ทธบ ก ้ ง ญญ ต มปร ม กฎ ม ย พ่ง พ ณชย์ม ตร 865

้ ญญ นตก ปน มฆย

Notice of Office of Insurance Commission (OIC)
The Insured is obliged to answer all of the above questions truly. Non-disclosure of any facts or false statements by the Insured will cause this insurance
c n ac idable and he In ance C m an ha i igh e cind he c n ac nde he Ci il and C mme cial La c de 865

