ใบสมัครตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัย

รูปถ่าย 1 นิว้

ข้ อมูลบุคคลธรรมดา

วันทีส่ มัคร ......................
ข้ อมูลนิติบุคคล

ชื่อ-สกุล ........................................................................................

ชื่อบริ ษัท .......................................................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด .............................................................................

ประเภทของธุรกิจ .......................... ใบอนุญาตเลขที่ ......................

บัตรประจาตัวประชาชน ......................................................

สถานทีต่ งั ้ เลขที่ .............. หมูท่ ี่ ............ ตรอก/ซอย .......................

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ เลขที่....................... หมูท่ ี่ .........................

ถนน .................................. ตาบล/แขวง .......................................

ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .....................................

อาเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .................................

ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ/เขต ................................

รหัสไปรษณีย์ .................. ปี ทจี่ ดั ตังบริ
้ ษัท .................................

จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................

ทะเบียนเลขที่ ..................... ทุนจดทะเบียน .................................

โทรศท์ ................................... มือถือ ..........................................

กรรมการผู้มอี านาจ .....................................................................

โทรสาร ................................ E-mail ............................................

เจ้ าหน้ าทีท่ ตี่ ดิ ต่อ 1) .....................................................................

ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัยเลขที่ ..........................

2) ................................................... โทรศัพท์ ..............................

วันหมดอายุ ..................................

โทรสาร ............................ E-mail …….............…........................

หลักฐานการสมัครบุคคลธรรมดา
1) สาเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

หลักฐานการสมัครนิตบิ ุคคล
1) หนังสือรับรองบริ ษัท 1 ชุด

2) สาเนาทะเบียนบ้ าน 2 ชุด

2) สาเนาบัตรประชาชนผู้มีอานาจ 1 ชุด

3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว จานวน 2 รูป
4) สาเนาใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) 1 ชุด
5) สาเนาหน้ าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด

3) สาเนาทะเบียนบ้ านผู้มีอานาจ 1 ชุด
4) สาเนาบัตรนายหน้ านิติบคุ คล
5) สาเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 1 ชุด
6) แผนที่บริ ษัท

ข้ อมูลธนาคาร (ประเภทออมทรัทย์)
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่

บัญชีธนาคาร ......................................................................
สาขา ..................................................................................

ความคิดเห็นผู้บงั คับบัญชา ...........................................................

ชื่อบัญชี ..............................................................................

ผู้แนะนา .......................................................................
รหัสตัวแทน .....................................................

เลขทีบ่ ญ
ั ชี………..…...........................................................
ขอรั บรองว่ ารายละเอียดข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .......................................................... ( ผู้สมัคร )
( ...................................................... )
วัน .......... เดือน ............ พ.ศ. ..........

เงื่อนไขการชาระเงิน
1) ชาระค่าเบี ้ยประกันก่อนส่งมอบกรมธรรม์
2) โอนค่าเบี ้ยประกันเข้ าในนาม บริ ษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จากัด
ธ.กรุงเทพ
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 177-0-78060-7
ธ.กสิกรไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี 027-3-53548-9
ธ.กรุงไทย
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 984-0-91892-3
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 928-2-13502-3

*ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารทุกรายการ (นายหน้ านิติบุคคลลงนามผู้มีอานาจพร้ อมประทับตราบริ ษัท)

แบบฟอร์ มขออนุมัติรับตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จากัด
เพื่อ

โปรดพิจารณาอนุมตั ิ

วันที่ ................................................

เรื่ อง รับตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัย
เสนอ กรรมการผู้จดั การ
จาก

ฝ่ ายขาย ................................................................................................................
ด้ วยข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ................................................................ ตาแหน่ง ......................................

เลขทีต่ วั แทน ........................ ได้ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเข้ าเป็ นตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัยในสถานภาพ............
ดังนี ้.
1. ชื่อ-สกุล ................................................................................................. สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ฝ่ ำยกำรตลำด
ชื่อ-สกุล (เดิม) .............................................................................................
เลขที่พจิ ำรณำ ........................
เกิดวันที่ ................... เดือน ................................... พ.ศ. ......................
2. เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน ………………………….……………
กรุงเทพ

3. บัญชีธนาคาร ( ประเภทออมทรัพย์ )

กสิกร

กรุงไทย

ไทยพาณิชย์

เลขที่ ……………………………………………………………………..
จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมตั ิ ทั ้งนี ้ตั ้งแต่ ...................................................................................... เป็ นต้ นไป
โดยข้ าพเจ้ าขอให้ สญ
ั ญาว่าหาก .................................................................................................. กระทาการใดๆ และ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือ ผู้ขอเอาประกันหรื อผู้เอาประกันวินาศภัยของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าตกลงชดใช้
ค่าเสียหายอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ แก่ผ้ เู สียหายดังกล่าวทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ ............................................................. ตัวแทน
( .............................................................. )
ความคิดเห็นผู้บงั คับบัญชา ................................................................................................
สาหรับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการตลาด

สัญญาคา้ ประกันตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัย
ทำที่ ........................................................................
วันที่ ….........…………….……………………….
ข้ำพเจ้ำ................................................................................... อำยุ ...............ปี สัญชำติ ...................บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร
เลขที่ ..................................................ออกให้โดย..................................................เมื่อ วันที่ .................................... บัตรหมดอำยุวนั ที่ .........................
อยู่บำ้ นเลขที่ .............................................................................................................อำชี พ................................... ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ผู้ คา้ ประกัน ”
ขอทำหนังสื อฉบับนี้ ให้ไว้แก่ บริ ษทั เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “บริษัท” เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงว่ำ ตำมที่บริ ษทั ได้แต่งตั้งและ
ยินยอมให้.....................................................................................เป็ นตัวแทน/นำยหน้ำประกันวินำศภัยทำหน้ำที่ช้ ีช่องและจัดกำรให้บุคคลทำสัญญำ
ประกันวินำศภัยกับบริ ษทั ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ตัวแทน/นายหน้ า” นั้น
1.ผูค้ ้ำประกันตกลงยินยอมเข้ำเป็ นผูค้ ้ำประกันกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตัวแทน/นำยหน้ำตำมกล่ำวในวรรคก่อน โดยในระหว่ำงที่ตวั แทน/
นำยหน้ำได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริ ษทั นั้น ได้กระทำกำรบกพร่ องต่อหน้ำที่ และ/หรื อ ทุจริ ต และ/หรื อ ประพฤติผิดใด ๆ และ/หรื อก่อให้เกิดควำม
เสี ยหำย และ/หรื อ ก่อให้เกิดภำระหนี้สินใด ๆ แก่บริ ษทั ไม่ว่ำจะด้วยควำมจงใจ หรื อประมำทเลินเล่อ ผูค้ ้ ำประกันตกลงยินยอมชดใช้ค่ำเสี ยหำย
และ/หรื อ ภำระหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ทันที ไม่ว่ำค่ำเสี ยหำยและ/หรื อภำระหนี้สินดังกล่ำวจะเป็ นค่ำเสี ยหำยที่ ตวั แทน/นำยหน้ำได้
ก่อให้เกิดขึ้นก่อนหรื อขณะวันที่ทำหนังสื อสัญญำนี้ หรื อที่จะได้ก่อขึ้นต่อไปในภำยหน้ำ จนกว่ำบริ ษทั จะได้รับชำระค่ำเสี ยหำยและ/หรื อหนี้สิ น
ครบถ้วน และผูค้ ้ำประกันตกลงยินยอมผูกพันรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วมกับตัวแทน/นำยหน้ำ ตลอดจนตกลงยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อสัญญำต่ำง
ๆ ที่ตวั แทน/นำยหน้ำได้ทำไว้กบั บริ ษทั แล้ว และ/หรื อ ที่ตวั แทน/นำยหน้ำจะได้ทำขึ้นใหม่ห รื อที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็ น
สัญญำตัวแทน/นำยหน้ำหรื อสัญญำประนีประนอมยอมควำมเกี่ยวกับหนี้ที่ตวั แทน/นำยหน้ำได้ก่อขึ้นด้วยทุกประกำร ทั้งนี้ กำรค้ ำประกันดังกล่ำว
ข้ำงต้นเป็ นกำรค้ ำประกันที่รวมตลอดถึงดอกเบี้ย ค่ำเสี ยหำย ค่ำสิ นไหมทดแทน ค่ำภำระติดพัน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆในกำรติดตำมทวงถำม ค่ำฤชำธรรม
เนียม ค่ำทนำยควำม ค่ำป่ วยกำรในกำรฟ้องคดี ค่ำใช้จ่ำยในชั้นบังคับคดี และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆทุกประกำร
2.กรณี ที่บริ ษทั ได้แจ้งให้ผูค้ ้ ำประกันทรำบถึงควำมเสี ยหำยและ/หรื อภำระหนี้สินที่ ตวั แทน/นำยหน้ำได้ก่อให้เกิดขึ้น ผูค้ ้ ำประกันตกลง
ยินยอมชำระค่ำเสี ยหำยและ/หรื อภำระหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ทันที โดยมิตอ้ งเรี ยกร้องทวงถำมหรื อบังคับเอำจำกตัวแทน/นำยหน้ำก่อน
แต่อย่ำงใด
3.กรณี ที่บริ ษทั ยินยอมผ่อนเวลำให้แก่ ตวั แทน/นำยหน้ำ ไม่ว่ำจะแจ้งให้ผคู ้ ้ำประกันทรำบหรื อไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำผูค้ ้ ำประกันตกลงยินยอม
ด้วยในกำรผ่อนเวลำนั้นทุก ครั้งไป และผูค้ ้ ำประกันขอสละสิ ท ธิ ขอ้ ต่อ สู ้ใด ๆ ของตัวแทน/นำยหน้ำที่ อำจยกขึ้นต่อสู ้กบั บริ ษทั ในเมื่อ บริ ษทั ได้
เรี ยกร้องให้ผคู ้ ้ำประกันปฏิบตั ิตำมสัญญำ และผูค้ ้ำประกันจะไม่ถือเอำกำรผ่อนเวลำนั้นเป็ นเหตุปลดเปลื้องควำมรับผิดของผูค้ ้ำประกันแต่อย่ำงใด
4.ในกรณี ที่ ตวั แทน/นำยหน้ำผิดนัดไม่ชำระหนี้ หรื อ ตัวแทน/นำยหน้ำถูกศำลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ถูกศำลสั่งฟื้ นฟูกิจกำร ตำย ตกเป็ นผูไ้ ร้
ควำมสำมำรถ หรื อ ผูเ้ สมือนไร้ควำมสำมำรถ หรื อ เป็ นผูส้ ำบสู ญ หรื อไปเสี ยจำกถิ่นที่อยู่หำตัวไม่พบ ผูค้ ้ ำประกันยอมเข้ำร่ วมรับผิดอย่ำงลูกหนี้
ร่ วมกับตัวแทน/นำยหน้ำในหนี้ที่กล่ำวในข้อ 1. โดยสัญญำว่ำจะชำระค่ำเสี ยหำยและ/หรื อภำระหนี้สินที่ตวั แทน/นำยหน้ำต้องรับผิดทั้งหมดให้แก่
บริ ษทั โดยพลัน
5.กำรค้ำประกันนี้มีอยูต่ ลอดไป โดยผูค้ ้ำประกันจะบอกเลิกเสี ยมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะด้วยเหตุประกำรใด ๆ จนกว่ำบริ ษทั
จะได้รับชำระหนี้โดยครบถ้วนแล้ว เพื่อเป็ นหลักฐำน ในกำรนี้ผคู ้ ้ำประกันจึงได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ (ถ้ำมี) ให้ไว้ต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ ณ
วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
ลงชื่อ..............................................................ผูค้ ้ำประกัน
(........................................................................ )
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(........................................................................ )
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(........................................................................ )

1

บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จากัด
สั ญญาแต่ งตั้งตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัย
ทาที่.........................................................
วันที่............เดือน..................พ.ศ............
หนังสื อสัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จากัด โดย......................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 28/10 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ บริษัท ”
ฝ่ ายหนึ่ง กับ ..............................ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...........................อยูเ่ ลขที.่ ................หมู่ที่................ถนน.............................
ตรอก/ซอย..................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต....................จังหวัด……...........................ใบอนุญาตเลขที่...........................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ ตัวแทน ” อีกฝ่ ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บริ ษทั ตกลงแต่งตั้งตัวแทนและตัวแทนตกลงรับเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษทั มีหน้าที่ชกั ชวนให้บุคคล
( บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ) ทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั และตัวแทนจะต้องดาเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.1 จัดส่ งต้นฉบับเอกสารและ/หรื อสาเนาเอกสารของผูเ้ อาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยตามที่บริ ษทั กาหนด
ข้อ 1.2 รับ-ส่ งกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งเอกสารประกอบหรื อเอกสารแนบท้ายให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยภายใน ระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนด
หรื อตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อ 1.3 ติดตาม ทวงถาม ให้ผเู้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริ ษทั ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนดหรื อตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
หรื อตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ ประกอบธุรกิจประกันภัยและเมื่อได้รับชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อา
ประกันภัยแล้วจะต้องนาส่ งให้กบั บริ ษทั ทันทีหรื อภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนดห้ามตัวแทนนาเบี้ยประกันภัยไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตัว
หากฝ่ าฝื นและเกิดความเสี ยหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรายที่ตวั แทน ไม่ได้นาส่ งเบี้ยประกันภัย ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบในค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าเสี ยหายใดๆ ทีเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งนี้ไม่ตดั สิ ทธิที่บริ ษทั จะดาเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ 1.4 ขยายงานหรื อสร้างผลงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและรักษากรมธรรม์ประกันภัยเก่าให้มีการต่ออายุ
ข้อ 1.5 สนับสนุนให้บุคลากรฝ่ ายขายที่มีอยูเ่ ดิมให้ผลิตผลงานเพิ่มมากขึ้นและสรรหาบุคลากรฝ่ ายขายรายใหม่เพิ่มเติม
ข้อ 1.6 ดูแล เยีย่ มเยียน ให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับการใช้สิทธิที่ผเู้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับผลประโยชน์พึงมีตารางกรมธรรม์ประกันภัย
รวมทั้งการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประกันภัยหรื อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งที่บริ ษทั มีอยูแ่ ต่เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่แก่บุคลากรฝ่ ายขายและผูเ้ อา
ประกันภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 1.7 ประสานงานและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผเู้ อาประกันภัยหรื ผรู้ ับ
ผลประโยชน์และเสริ มสร้างภาพลักษณ์อนั ดีให้กบั บริ ษทั
ข้อ 1.8 การเป็ นตัวแทนตามสัญญานี้ ตัวแทนจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยและได้รับอนุญาต ให้เป็ นตัวแทน
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 2. บริ ษทั จะจ่ายค่าบาเหน็จ ( หักภาษี ณ ที่จ่าย ) ให้แก่ตวั แทนตามจานวนกรมธรรม์ของผูเ้ อาประกันภัยที่ตวั แทนได้ชกั ชวนให้ทาสัญญา
ประกันภัยกับบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับชาระค่าเบี้ยประกันภัยแล้วเท่านั้นโดยอัตราค่าบาเหน็จจะเป็ นไปตามระเบียบ ที่บริ ษทั กาหนดใช้อยูใ่ นขณะ
ทาสัญญาหรื อที่จะประกาศใช้ในภายหน้า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบริ ษทั จะแจ้งให้ตวั แทนรับทราบล่วงหน้าก่อนบังคับใช้บริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบในค่าตอบแทนหรื อการกระทาใดๆของบุคคลที่ช่วยตัวแทนผลิตผลงานนอกเหนือจากค่าบาเหน็จที่บริ ษทั พึงจ่ายให้กบั ตัวแทนตาม
วรรคก่อน
ข้อ 3. ในการ ชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ตัวแทนจะต้องไม่มอบหมายให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็ นตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรื อผูท้ ี่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยหรื อรับเบี้ยประกันภัยแทนบริ ษทั
และ/หรื อจะต้องไม่โฆษณาหรื อแสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อเกินความจริ งเกี่ยวกับแบบประกันภัย หรื อเสนอให้สิทธิประโยชน์เป็ นพิเศษแก่
บุคคล นอกเหนือจากเงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อแนวนโยบายของบริ ษทั หากตัวแทนฝ่ าฝื นและเกิดความเสี ยหายใดๆ
ขึ้นตัวแทนจะต้องรับผิดชอบเป็ นการส่ วนตัวและ/หรื อหากบริ ษทั จะต้องรับผิดต่อ ผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลอื่นใดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจาก
การฝ่ าฝื นข้างต้น ตัวแทนจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายคืนให้กบั บริ ษทั ในทันที
ข้อ 4. ในการชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยหรื อรับเบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยในนามบริ ษทั ตัวแทนจะต้องแสดงใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัยและออกเอกสารแสดงการรับเงินโดยใช้ใบเสร็ จรับเงินที่บริ ษทั ออกให้เท่านั้น
ข้อ 5. การจัดทาข้อความ ภาพ หรื อสื่ อโฆษณาต่างๆ ที่ตวั แทนจะใช้ในการชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบริ ษทั ทุกครั้ง
ข้อ 6. การที่บริ ษทั ส่ งมอบกรมธรรม์ประกันภัยรายใดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ตวั แทนแจ้ง
หรื อบริ ษทั ได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ตัวแทนโดยตรง ถือว่าตัวแทนได้รับชาระค่าเบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยรายนั้นแล้ว
ข้อ 7. หากตัวแทนไม่สามารถติดตามทวงถามให้ผเู้ อาประกันภัยชาระค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 1.3 ตัวแทนจะต้อง
แจ้งให้บริ ษทั รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็ จรับเงินและ/หรื อใบกากับภาษี เพื่อให้บริ ษทั บอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทันที หากไม่ดาเนินการตัวแทนจะต้องรับผิดชอบชาระค่าเบี้ยประกันภัยรายนั้นๆ ทั้งจานวนให้กบั บริ ษทั ทันทีที่ครบกา
หนดระยะเวลาเรี ยกให้ผเู้ อาประกันภัยชาระเงิน
ข้อ 8. หากผูเ้ อาประกันภัยมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาประกันภัย ตัวแทนจะต้องดาเนินการให้ผเู้ อาประกันภัยทาหนังสื อบอกเลิกสัญญา
ประกันภัยพร้อมทั้งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็ จรับเงินและ/หรื อใบกากับภาษีให้แก่บริ ษทั
ข้อ 9. ในกรณีที่มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามข้อ 7 หรื อข้อ 8 แล้วแต่กรณี ตัวแทนจะต้องติดตามทวงถามให้ผเู้ อาประกันภัยชาระค่า
เบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่บริ ษทั ให้ความคุม้ ครองและนาส่ งให้กบั บริ ษทั ทันทีที่ได้รับชาระเงิน
ข้อ 10. ในกรณีที่บริ ษทั ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม และบริ ษทั ได้จ่ายค่าบาเหน็จให้กบั ตัวแทนเต็ม
จานวนแล้ว ตัวแทนจะต้องคืนค่าบาเหน็จที่ได้รับจากบริ ษทั ตามรายการกรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยรายนั้นๆ ให้กบั บริ ษทั ตามส่ วน
ข้อ 11. ในกรณีที่ตวั แทนมีหนี้คา้ งชาระอยูก่ บั บริ ษทั ตัวแทนยินยอมให้บริ ษทั หักค่าบาเหน็จที่ตวั แทนพึงได้รับจากบริ ษทั ชาระหนี้สินที่คา้ งชา
ระอยูก่ ่อนได้ทนั ที
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ข้อ 12. ตัวแทนไม่มีอานาจในการพิจารณารับประกันภัย ต่ออายุสัญญาประกันภัย พิจารณาหรื อจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนหรื อกระทานิติสัมพันธ์
ใดๆ ในนามหรื อแทนบริ ษทั
ข้อ 13. ตัวแทนตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษทั ซึ่งมีอยูแ่ ล้ว
ในขณะทาสัญญานี้หรื อที่จะกาหนดขึ้นใหม่ในภายหน้า โดยตัวแทนยินยอมให้เป็ นสิ ทธิของบริ ษทั ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ
หรื อคาสั่งใดๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ตวั แทนทราบล่วงหน้าและให้ถือว่าตัวแทนได้รับทราบและตกลงยินยอมด้วยทุกครั้งและให้ถือว่าเป็ นส่ วน
หนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 14. ตัวแทนสัญญาว่าจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการผิดจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับหรื อคาสั่งของบริ ษทั และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ข้อ 15. ตัวแทนตกลงที่จะรักษาข้อมูลของบริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ตวั แทนได้รับทราบจากการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ไว้เป็ นความลับ
และจะไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นใดไม่ว่าจะได้ประโยชน์จากการนั้นหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นการเผยแพร่ หรื อ
เปิ ดเผยตามหน้าที่หรื อเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญานี้
ข้อ 16. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุ ดลงโดยมิตอ้ งมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อ 16.1 ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 16.2 ตัวแทนมีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่สามารถรับผิดชอบตนเองในการบริ หารจัดการหนี้สินนั้นได้
ข้อ 16.3 เสี ยชีวิต เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถ หรื อถูกฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลายและศาลมีคาสั่งพิทกั ษทรัพย์เด็ดขาด
ข้อ 16.4 ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ข้อ 16.5 ตัวแทนปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาหรื อประพฤติผดิ กฎหมายจรรยาบรรณหรื อทุจริ ตต่อหน้าที่กระทาการหรื องดเว้น
กระทาการใด ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อประมาทเลินเล่ออันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายหรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ข้อ 16.6 ตัวแทนปฏิบตั ิผดิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อคาสั่งของบริ ษทั หรื อข้อตกลงในสัญญานี้
ข้อ 17. ในระหว่างสัญญานี้มีผลบังคับ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้อ 18. ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาหรื อสัญญาสิ้ นสุ ดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตัวแทนจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ในทันทีหรื ออย่างช้าไม่เกิน
กาหนดเวลาที่บริ ษทั แจ้งให้ทราบ
ข้อ 18.1 แจ้งรายละเอียดจานวนผูเ้ อาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัยตามรายการที่ตวั แทนยังไม่ได้ชาระค่าเบี้ยประกันให้กบั บริ ษทั
ข้อ 18.2 ส่ งมอบเอกสารหรื อทรัพย์สินอื่นใดของบริ ษทั ที่อยูใ่ นความครอบครองของตัวแทนให้กบั บริ ษทั
ข้อ 18.3 ส่ งมอบเงินที่ตวั แทนได้รับไว้อนั เนื่องมาจากการกระทาการเป็ นตัวแทนตามสัญญานี้ให้กบั บริ ษทั
ข้อ 19. เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุ ดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามเป็ นที่ตกลงกันว่า บริ ษทั จะคานวณค่าบาเหน็จให้กบั ตัวแทนตามผลงานและ
รายการผูเ้ อาประกันภัยที่ตวั แทนได้ชกั ชวนให้ทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ก่อนสัญญาสิ้ นสุ ดลง
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ข้อ 20. หากตัวแทนกระทาการหรื องดเว้นกระทาการใดไม่ว่าโดยเจตนาหรื อประมาทเลินเล่ออันเป็ นเหตุให้ผดิ เงื่อนไขสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
และได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้นแก่บริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ตัวแทนตกลงชดใช้ค่าเสี ยหายให้บริ ษทั ในทันที มิฉะนั้นตัวแทนยินยอมชา
ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าเสี ยหายที่คา้ งชาระจนกว่าจะได้ชาระเสร็ จสิ้ น รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ทนายความในการทวงถามหรื อฟ้ องร้องให้แก่บริ ษทั อีกด้วย
ข้อ 21. เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้และความเสี ยหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทาการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย ตามสัญญานี้
ตัวแทนยินยอมที่จะจัดหาบุคคล วางเงินประกันหรื อหลักประกันเพื่อค้าประกันการเป็ นตัวแทน ตามที่บริ ษทั แจ้งให้ทราบ
ข้อ 22. ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ บริ ษทั สามารถแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฏ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งของ
หน่วยงานราชการ กฏหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรื อกฎหมายอื่นใดที่บงั คับใช้และมีผลให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหรื อตามที่บริ ษทั
เห็นสมควร โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ตวั แทนรับทราบและจัดทาเป็ นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาและให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 23. บรรดาเอกสารรวมทั้งหนังสื อบอกกล่าวทวงถามที่บริ ษทั จัดส่ งไปยังที่อยูต่ ามที่ตวั แทนได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าจะส่ ง โดยทาง
ไปรษณียห์ รื อโดยบุคคลนาส่ ง และไม่ว่าจะมีผใู้ ดยอมรับไว้แทนหรื อไม่ก็ตาม ตัวแทนตกลงและยอมรับว่าได้รับเอกสารหรื อหนังสื อบอกกล่าว
นั้นแล้ว
ในระหว่างสัญญานี้มีผลบังคับ หากตัวแทนเปลี่ยนแปลงที่อยูไ่ ปจากที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริ ษทั รับทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรทันที
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.............................................................................บริ ษทั
(............................................................................)

ลงชื่อ...........................................................................ตัวแทน
(............................................................................)

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

