ปรับปรุงครัง้ ที่ 5
16 สิงหำคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

กำรชำระเบี ้ยประกันในเครดิต
ท่ำนผู้บริ หำรงำนขำย และสำนักงำนตัวแทนทุกท่ำน

เพื่อควำมชัดเจนและเข้ ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน และเพื่อให้ มีกำรชำระค่ำเบี ้ยประกันภัยภำยในกำหนดเวลำ (Credit term) อัน
จะทำให้ ผ้ บู ริ หำรงำนขำยและตัวแทนทุกท่ำนได้ รับผลประโยชน์เต็มจำนวน บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนแจ้ งช่องทำงและวิธีกำรชำระเบี ้ยฯ พร้ อมทัง้
วิธีกำรตัดชำระเบี ้ยประกันภัยดังนี ้
1. การชาระเบีย้ ประกันภัยในกาหนด (เครดิต)
หมายถึง กำรชำระเงินตำมวันทีท่ ี่ระบุไว้ ในใบรับกรมธรรม์ หรื อภำยในวันและระยะเวลำของรอบที่กำหนดของแต่ละทีมงำน ผ่ำน
ช่องทำงกำรชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนี ้
ที่
1

ช่ องทางการชาระเงิน
จุดชาระเงิน
บมจ.มิตรแท้ ประกันภัย

ประเภทการชาระ
วัน/เวลาในการชาระ
จานวนเงิน
1) เงินสด
จันทร์ – ศุกร์
ไม่จำกัด
2) บัตรเครดิต
เวลำ 08.30 – 17.00 น.
- Visa
- Master Card
- JCB
3) เช็ค
1) เช็คในเขตพื ้นที่
(กรุงเทพและปริ มณฑล)
ภายในเวลา 12.00 น.
2) เช็คนอกเขต(ต่ำงจังหวัด)
วันที่สงั่ จ่ำยเงินก่อนเบี ้ย
ประกันภัยครบกำหนด
ชำระประมำณ 7 วันทำ
กำรของธนำคำร และส่ง
ให้ แผนกกำรเงินรับเบี ้ย
ประกันภัยเพื่อทำกำรส่ง
เรี ยกเก็บ
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หมายเหตุ
โปรดเตรี ยมข้ อมูลกรมธรรม์ที่
ต้ องกำรชำระเบี ้ยฯ ให้
ครบถ้ วน
หำกท่ำนไม่ทรำบโปรดติดต่อ
ขอข้ อมูลที่แผนกบริ หำร
จัดกำรเบี ้ยประกันภัย
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ที่
2

3

ช่ องทางการชาระเงิน
ประเภทการชาระ
วัน/เวลาในการชาระ
ระบบ Bill Payment
1) เงินสด
ภำยในวันและเวลำทำกำร
เคาน์ เตอร์ ธนาคาร
ชำระได้ ทกุ ธนำคำร ของธนำคำร
(ระบุในแบบฟอร์ มใบโอนเงิน)
- ใบโอนเงินที่แนบกับ
2) เช็ค
กรมธรรม์
2.1) เช็ค TR
- ใบโอนเงินที่บริ ษัทฯ จัดส่ง
(กำรโอนเงิน)
ให้ สำมำรถขอรับได้ ที่ GA
นำเข้ ำธนำคำร
หรื อแผนกทะเบียนและ
และสำขำตำมที่
บริ กำรตัวแทน
ระบุในเช็ค
** ยกเว้ นเคาน์ เตอร์
ธ.ไทยพาณิชย์

2.2) เช็คเรี ยกเก็บ - ชำระภำยในเวลำรับเช็ค
(Clearing)
ของแต่ละธนำคำร
ชำระได้ ที่
- กำหนดเวลำปิ ดรับเช็ค
- ธ.กรุงเทพ
เรี ยกเก็บ (Clearing in
- ธ.กรุงศรี อยุธยำ
time) สอบถำมได้ ที่
- ธ.กสิกรไทย
เคำน์เตอร์ ธนำคำร
ไม่รับเช็คลงวันที่
- หำกเบี ้ยประกันภัยครบ
ล่วงหน้ ำ
กำหนดชำระในวันหยุด
ต้ องชำระในวันทำกำร
ของธนำคำร ก่ อน
วันหยุด

Internet
ต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝำกของ
ธนำคำรทีจ่ ะทำรำยกำรและ
สมัครใช้ บริ กำร Online

ธนำคำรที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ มดี งั นี ้

-ธ.ไทยพำณิชย์
-ธ.กรุงเทพ
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรี อยุธยำ
-ธ.ทหำรไทย
-ธ.ออมสิน
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จานวนเงิน
หมายเหตุ
ไม่จำกัด 1. ใช้ แบบฟอร์ มใบโอน
เงินของบริษัทฯ เท่ านัน้
ห้ ำมใช้ ใบนำฝำกเงิน
(Pay-in) ของธนำคำร
เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่
ทรำบข้ อมูลว่ำใครเป็ นผู้
โอน

2. เช็คเรี ยกเก็บ(Clearing)
ควรชำระก่อนวันครบ
กำหนดชำระอย่ างน้ อย
3 วัน

ตำมเงื่อนไข รหัสบริ ษัทฯ ของแต่ละ
ของ
ธนำคำรสำมำรถตรวจสอบได้
เลือกหัวข้ อ
ธนำคำร จำกใบโอนเงินที่แนบกับ
"ชาระค่ าสินค้ าและบริการ"
กรมธรรม์ หรื อใบโอนเงินที่
ระบุเลขอ้ ำงอิง 1 และ 2
บริ ษัทฯ จัดส่งให้ ขอรับได้ ที่
ให้ ครบถ้ วน
GA
- รหัสบริ ษัท = 0768
- รหัสบริ ษัท = 60994
- รหัสบริ ษัท = 6083
- รหัสบริ ษัท = 69759
- รหัสบริ ษัท = 0126
เพิ่มข้ อมูล
-กลุม่ ผู้เรี ยกเก็บ=ประกันภัย
-ผู้เรี ยกเก็บ=มิตรแท้ ประกันภัย
ภายในเวลา 22.30 น.
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ที่

4

ช่ องทางการชาระเงิน

ชาระด้ วยบัตร ATM
ทำรำยกำรผ่ำนตู้ ATM

ประเภทการชาระ
วัน/เวลาในการชาระ
จานวนเงิน
-ธ.กสิกรไทย
-รหัสบริ ษัท = 32044
สร้ ำงแบบฟอร์ มกำรชำระเงิน
สำหรับครัง้ แรก
- เลือกชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร
- เลือกประกัน
ภายในเวลา 22.00 น.
มีบตั ร ATM ของ
ธนำคำรดังต่อไปนี ้

-ธ.ไทยพำณิชย์
-ธ.กรุงเทพ
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรี อยุธยำ
-ธ.ทหำรไทย

ภายในเวลา 22.30 น.
เลือกหัวข้ อ
"ชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร"
หรื อชำระเงินเข้ ำบริ ษัทอื่น
(ตำมขันตอนของธนำคำร)
้
- รหัสบริ ษัท = 0768
- รหัสบริ ษัท = 60994
- รหัสบริ ษัท = 6083
- รหัสบริ ษัท = 69759
- รหัสบริ ษัท = 0126

-ธ.ออมสิน

- รหัสบริ ษัท = 38
เลือกหัวข้ อ
"ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ/อื่นๆ"
เลือก "ประกันภัย/ประกันชีวิต
ตำมขันตอนของธนำคำร
้

-ธ.กสิกรไทย

ภายในเวลา 22.00 น.
- รหัสบริ ษัท = 32044
เลือกจ่ำยบิล / ชำระเงิน
- กรณีมีบำร์ โค๊ ด
เลือกชำระเงินด้ วยบำร์ โค๊ ด
- กรณีไม่มีบำร์ โค๊ ด
เลือกอื่นๆ /ระบุรหัสบริ ษัทฯ
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หมายเหตุ

ตำมเงื่อนไข กรุณำระบุเลขอ้ ำงอิง 1 และ
ของ
เลขอ้ ำงอิง 2 ให้ ครบถ้ วน
ธนำคำร เช่นเดียวกับกำรกรอกในใบ
โอนเงินของบริษัทฯ
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ที่
5

6

7

ช่ องทางการชาระเงิน
ชำระผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติของธนำคำร

ประเภทการชาระ
ทำรำยกำรผ่ำน
ระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ
ธนำคำรที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ มดี งั นี ้
- ธ.ไทยพำณิชย์
โทร. 02-7777777
- ธ.กรุงเทพ
โทร.1333
- ธ.กรุงศรี อยุธยำ
โทร.1672
- ธ.ทหำรไทย
โทร.1558

Mobile Application
ระบบ T – Connect

วัน/เวลาในการชาระ
ภายในเวลา 22.30 น.
เลือกหัวข้ อ
"ชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร"

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ตำมเงื่อนไข กรุณำระบุเลขอ้ ำงอิง 1 และ
ของ
เลขอ้ ำงอิง 2 ให้ ครบถ้ วน
ธนำคำร เช่นเดียวกับกำรกรอกในใบ
โอนเงินของบริษัทฯ

- รหัสบริ ษัท = 0768
-รหัสบริ ษัท = 60994
-รหัสบริ ษัท = 69759
-รหัสบริ ษัท = 0126

ภายในเวลา 22.30
ตำมเงื่อนไข
- เข้ ำระบบ T-Connect
ธ.ธนชำติ
ของ
้
-Service Code = MIT - ระบุข้อมูลตำมขันตอน
ธนำคำร
วิธีกำรสมัครใช้ บริ กำร
- ค้ นหำชื่อบริษัทฯ โดย
1. สมัครด้ วยตัวเองผ่ำน
พิมพ์ชื่อบริ ษัทฯ หรื อ
Mobile Application
Service Code
2. สมัครผ่ำนสำขำของ
- ระบุเลขอ้ ำงอิง 1 และ 2
ธนำคำร
หรื อคลิกปุ่ มสแกนบำร์ โค๊ ด
K-PLUS (K+)
ภายในเวลา 22.00 น.
ธ.กสิกรไทย
-รหัสบริ ษัท=32044 - เข้ ำระบบK - PLUS (K+ )
- เลือกชำระบิล
- ประกันภัย/ประกันชีวติ
- ค้ นหำชื่อบริ ษัทฯ
- ระบุเลขอ้ ำงอิง 1 และ 2
หรื อคลิกปุ่ มสแกนบำร์ โค๊ ด
จุดชาระเงิน
ภายในเวลา 24.00 น.
เงินสด
ไม่เกิน
7.1 Counter Service (7-11)
30,000/วัน/
1) ชำระด้ วยบัตรผู้ให้ บริกำร
สำขำ
2) ใบโอนเงินที่แนบไปกับ
กรมธรรม์-มีบำร์ โค๊ ด
Barcode)
สำหรับกรมธรรม์ประเภทอื่นที่
ไม่ใช่ พ.ร.บ.(ระบุกรมธรรม์)
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กรุณำระบุเลขอ้ ำงอิง 1 และ
เลขอ้ ำงอิง 2 ให้ ครบถ้ วน
เช่นเดียวกับกำรกรอกในใบ
โอนเงินของบริษัทฯ
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ที่

ช่ องทางการชาระเงิน
ประเภทการชาระ
7.2.จุดชาระเงินเทสโก้ โลตัส เงินสด
(Tesco Lotus)
1) ชำระด้ วยบัตรผู้ให้ บริ กำร
2) ใบโอนเงินที่แนบไปกับ
กรมธรรม์-มีบำร์ โค๊ ด
Barcode)
สำหรับกรมธรรม์ประเภทอื่นที่
ไม่ใช่ พ.ร.บ. (ระบุกรมธรรม์)

วัน/เวลาในการชาระ
ภายในเวลา 22.30 น.

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ไม่เกิน
บัตรผู้ให้ บริ กำรมี 3 แถบ
49,000 / 1 1) 222222222 (2 เก้ ำตัว)
รำยกำร
ชำระเบี ้ยฯ พ.ร.บ. (CTP)
2) 333333333 (3 เก้ ำตัว)
ชำระเบี ้ยฯ ภำคสมัครใจ 2
กธ.ขึ ้นไป
3) 444444444 (4 เก้ ำตัว)
ประเภทอื่นๆ

7.3.จุดชาระเงินทรูมนั นี่
เงินสด
เอ็กเพรส/ทรูพาร์ ทเนอร์
(True Money Express /
True partner)
1) ชำระด้ วยบัตรผู้ให้ บริ กำร
2) ใบโอนเงินที่แนบไปกับ
กรมธรรม์-มีบำร์ โค๊ ด
(Barcode)
สำหรับกรมธรรม์ประเภทอื่น
ทีไ่ ม่ใช่ พ.ร.บ.(ระบุกรมธรรม์)

ภายในเวลา 24.00 น.

ไม่เกิน
30,000 / 1
รำยกำร

7.4.ที่ทาการไปรษณีย์
เงินสด
(Pay at Post)
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- ร้ ำนไปรษณีย์ไทย
- ไปรษณีย์รถยนต์ทวั่ ประเทศ
1)ชำระด้ วยบัตรผู้ให้ บริ กำร
2)ใบโอนเงินที่แนบไปกับ
กรมธรรม์-มีบำร์ โค๊ ด
(Barcode)
สำหรับกรมธรรม์ประเภทอื่น
ทีไ่ ม่ใช่ พ.ร.บ.(ระบุกรมธรรม์)

ตำมเวลำทำกำรของที่ทำ
กำรแต่ละแห่ง ตรวจสอบ
ข้ อมูลได้ ที่
www.thailandpost.co.th
- เลือกเมนู สินค้ ำและ
บริ กำร
- เลือกจุดให้ บริ กำร
ไปรษณีย์ไทย

กรณีชาระด้ วย 3, 4 เก้ าตัว
ติดต่ อแผนกการเงินรับ
เบีย้ ฯ แจ้ งเลขกรมธรรม์
ทุกครัง้
กรณีชำระด้ วยบัตรผู้
ให้ บริ กำร ควรปิ ดแถบที่ไม่
ต้ องกำรเพื่อป้องกัน
ข้ อผิดพลำด

-ไม่เกิน
50,000/1
รำยกำร
และ
- ไม่เกิน
100,000/คน/
วัน/ที่ทำกำร
ไปรษณีย์

3)ใบโอนเงินที่บริ ษัทฯ
จัดส่งให้
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หน้ ำที่ 5 / 7

ที่
8

ช่ องทางการชาระเงิน
แจ้ งหักบัญชีบัตรเครดิต
- ชำระด้ วยแบบฟอร์ มหัก
บัญชีบตั รเครดิตที่แนบไป
กับกรมธรรม์

ประเภทการชาระ
วัน/เวลาในการชาระ
จานวนเงิน
บัตรเครดิตประเภท 1) ในวันทำกำร จันทร์ -ศุกร์
ไม่จำกัด
- Visa
เวลำ 08.30-17.00 น.
- Master Card
ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- JCB
2) หำกกรมธรรม์ครบ
กำหนดตรงกับวันหยุด
ต้ องแจ้ งให้ ทำกำรหัก
บัญชีภำยในวันทำกำร
สุดท้ ำยก่อนวันหยุด
3) แจ้ งข้ อมูลให้ แผนก
กำรเงินรับเบี ้ยประกัน
ภำยใน 12.00 น. ของวัน
ครบกำหนดชำระ
4) สำมำรถส่งข้ อมูลล่วงหน้ ำ
ก่อนวันที่ระบุให้ หกั บัญชี

หมายเหตุ
1) ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ
ก่อนแจ้ งหักบัญชี
2) Fax แจ้ งข้ อมูลที่เบอร์
02-640-7799 ต่อ 8225
3) แนบไฟล์สง่ E-mail กรณี
ส่งจำกภำยนอก ถึง
Paylist@mittare.com
4) ส่งจำกภำยในบริ ษัทถึง
แผนกกำรเงินรับเบี ้ย
ประกัน

2. วิธีการชาระค่ าเบีย้ ประกันภัย
ชำระผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ข้ ำงต้ น โดยแยกตำมประเภทกรมธรรม์ ดังนี ้
2.1 กรมธรรม์ พ.ร.บ. (CTP)
ชำระโดย ระบุเลขอ้ ำงอิง 2 ( Ref No.2 ) 222222222 (2 เก้ ำตัว )
กรณีท่ ชี าระหลายกรมธรรม์ ในวันเดียวกัน ให้ รวมยอดเงินและชาระเงินเป็ น 1 รายการ (1 ใบโอนเงิน )
2.2. กรมธรรม์ ภาคสมัครใจ (ทุกประเภทที่มิใช่ พ.รบ.)
ชำระโดยระบุเลขกรมธรรม์โดยใช้ แบบฟอร์ มกำรชำระเงินที่แนบกับกรมธรรม์ หรื อใบโอนเงินที่บริษัทฯ จัดส่งให้ ขอรับได้ ที่
สำนักงำนตัวแทน (GA) หรื อส่งอีเมล์แจ้ งแผนกทะเบียนและบริ กำรตัวแทน
2.3. ชาระโดยระบุเลขอ้ างอิง 2 (Ref No.2) 333333333 (3 เก้ าตัว) และ 444444444 (4 เก้ าตัว) ทังกำรช
้
ำระโดยใช้
แบบฟอร์ มที่บริ ษัทฯ จัดส่งให้ หรื อบัตรผู้ให้ บริ กำรแถบบำร์ โค๊ ดที่ 2 และบำร์ โค๊ ดที่ 3 และจะต้ องแจ้ งแผนกกำรเงินรับเบี ้ย
ประกันให้ ตดั ชำระเบี ้ยฯ ทุกครัง้
โปรดศึกษาวิธีการกรอกข้ อมูลด้ านหลังใบโอนเงิน Bill Payment) หากไม่ แจ้ งแผนกการเงินรับเบีย้ ประกันจะนาเงินมาตัดชาระ
เบีย้ กรมธรรม์ ภาคสมัครใจที่ครบกาหนดก่ อนซึ่งอาจไม่ ตรงตามความประสงค์ ของตัวแทน (ตามประกาศบริษัทฯ ที่ 017/2554)
2.4. วิธีการแจ้ งข้ อมูล
1) ทำง FAX หมำยเลข 02-640-7799 ต่อ 8219
2) แนบ File ส่ง E-mail
- กรณีสง่ จำกภำยนอกบริ ษัทฯ To:Paylist@mittare.com
- กรณีสง่ จำกภำยในบริ ษัทฯ To:แผนกกำรเงินรับเบี ้ยประกัน
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3. การตัดชาระเบีย้ ประกันภัย
กำรตัดชำระเบี ้ยประกันแยกตำมประเภทกรมธรรม์และวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
3.1. กรมธรรม์ พ.ร.บ. (CTP)
ทำกำรตัดชำระเบี ้ยฯ ด้ วยระบบอัตโนมัติแบบ FIFO (รำยกำรที่ครบกำหนดก่อนจะถูกตัดก่อน) โดยมีเงื่อนไขในกำรเรี ยง
กรมธรรม์ดงั นี ้
1) เรี ยงลำดับตำมวันครบกำหนดชำระ กรมธรรม์ที่มีวนั ครบกำหนดชำระก่อนจะอยู่ก่อน
2) หำกครบกำหนดชำระวันเดียวกัน กรมธรรม์ที่มีวนั คุ้มครองก่อนจะอยู่ในลำดับก่อนหน้ ำ
3) หำกคุ้มครองวันเดียวกันอีก กรมธรรม์ที่บนั ทึกก่อนจะอยูใ่ นลำดับก่อน
3.2. กรมธรรม์ ภาคสมัครใจ (ทุกประเภทที่มิใช่ พ.ร.บ.)
1) จะทำกำรตัดชำระตำมเลขกรมธรรม์ที่ระบุ ในแบบฟอร์ มกำรชำระเงินด้ วยระบบอัตโนมัติ
2) กรณีที่ชำระเงินโดยระบุเลขอ้ ำงอิง 333333333 (3 เก้ ำตัว) และ 444444444 (4 เก้ ำตัว) ทำงแผนกกำรเงินรับเบี ้ยประกัน
จะทำกำรตัดชำระเบี ้ยตำมที่ได้ รับแจ้ ง หำกไม่แจ้ งแผนกกำรเงินรับเบี ้ยประกันดำเนินกำรตัดเบี ้ยฯ ตำมประกำศบริษัทฯ ที่
017/2554
4. กรณีชาระเบีย้ ประกันภัยผิดช่ องทาง / วิธีการชาระไม่ ถกู ต้ อง / ชาระเกินกาหนด ตัวแทน / ผู้ให้ บริ กำรจะได้ รับผลกระทบดังนี ้
4.1. กำรโอนเงินโดยไม่ใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทฯ หรื อวิธีชำระไม่ถกู ต้ องจะทำให้ เงินไม่อยูใ่ นรหัสตัวแทน และทำให้ มีรำยกำรเบี ้ย
ประกันภัยค้ ำงชำระ
4.2. ชำระเบี ้ยประกันภัยล่ำช้ ำกว่ำที่กำหนด ตัวแทนผู้ให้ บริ กำรจะได้ รับผลประโยชน์ลดลง
4.3. หำกตัวแทนมีเบี ้ยประกันภัยค้ ำงชำระเกินกว่ำกำหนดจะถูกระงับรหัสและถูกปิ ดโค๊ ดไม่สำมำรถออกกรมธรรม์ใหม่ได้
5. กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารการรับชาระเงินค่ าเบีย้ ประกันทุกครัง้ ก่อนออกจำกจุดชำระเงินทุกช่องทำง หำกพบ
ข้ อผิดพลำดให้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ณ จุดชำระเงินแก้ ไขทันที และเก็บใบเสร็ จรับเงินไว้ เป็ นหลักฐำนทุกครัง้ ที่ชำระเงิน
6. กรณีท่ วี ันครบกาหนดชาระตรงกับวันสิน้ เดือนและต้ องการให้ ตดั ชาระเบีย้ ให้ อยู่ภายในเดือน จะต้ องชำระเบี ้ยประกันภัยผ่ำน
ทุกช่องทำง เพื่อให้ กำรเงินตัดเบี ้ยประกันในระบบก่อนวันสิ ้นเดือน หรื อสำมำรถชำระตรงพร้ อมแจ้ งข้ อมูลกรมธรรม์ทเี่ คำน์เตอร์ แผนก
กำรเงินของบริษัทฯ ได้ ดงั นี ้
6.1. กรณีที่วนั สิ ้นเดือนเป็ นวันเปิ ดทำกำร สำมำรถชำระโดย เงินสด บัตรเครดิต ยกเว้ นเช็คเรี ยกเก็บ (ทังในเขตและนอกเขตเรี
้
ยกเก็บ)
6.2. กรณีทวี่ นั สิ ้นเดือนตรงกับวันหยุดจะต้ องทำกำรชำระภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันหยุด สำมำรถชำระได้ โดย เงินสด บัตร
เครดิตยกเว้ น เช็คเรียกเก็บ (ทังในเขตและนอกเขตเรี
้
ยกเก็บ)
ตัวแทนผู้ให้ บริ กำรสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่แผนกกำรเงินรับเบี ้ยประกันได้ ในวันและเวลำทำกำร
ฝ่ ำยกำรเงินและลงทุน และ ฝ่ ำยกิจกำรตัวแทน
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