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ข้ อพึงปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผู้ขายประกันวินาศภัย
เพื่อจริ ยธรรมทำงธุ รกิจและกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของผูข้ ำยประกันวินำศภัย

ก. ความนา
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) บริ ษทั หนึ่งในกลุ่มอลิอนั ซ์ ดำรงอยูด่ ว้ ยควำมไว้วำงใจ
ที่ผถู ้ ือหุน้ ลูกค้ำ พนักงำน และประชำชนทัว่ ไป ที่มีต่อกำรดำเนินงำนและควำมซื่อสัตย์สุจริ ตของบริ ษทั ฯ ควำมไว้วำงใจ
ดังกล่ำวนี้ เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบตั ิตนและควำมสำมำรถของพนักงำน ผูจ้ ดั กำร และหุน้ ส่วนธุรกิจที่กระทำกำรแทนหรื อในนำม
บริ ษทั ฯ
ผูข้ ำยประกันวินำศภัยเป็ นหน่วยงำนแรกที่ติดต่อกับลูกค้ำ
ควำมสำเร็ จและควำมยัง่ ยืนของกำรขำยเป็ นหัวใจที่จะ
นำไปสู่กำรเติบโตที่ยงั่ ยืนและมีกำไรของบริ ษทั ฯ

ข. การใช้ บังคับ
ข้อพึงปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณนี้ สะท้อนถึงหลักกำรที่ส่งเสริ มกำรเติบโตของกำรขำยที่ประสบควำมสำเร็ จและยัง่ ยืน
และเป็ นมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนขั้นต่ำสำหรับผูข้ ำยประกันวินำศภัยทุกคน ไม่วำ่ ในฐำนะตัวแทน พนักงำน หรื อหุ ้นส่ วนธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดข้อสงสัยในควำมซื่อสัตย์สุจริ ตของผูข้ ำยประกันวินำศภัยของบริ ษทั ฯ

ค. นิยาม
ในข้อพึงปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณนี้ คำหรื อข้อควำมต่อไปนี้ ให้มีควำมหมำยดังนี้
“ลูกค้ า” ให้หมำยควำมรวมถึง ผูม้ ุ่งหวัง ลูกค้ำ ผูถ้ ือกรมธรรม์ ผูร้ ับประโยชน์ นัก ลงทุน และ/หรื อผูเ้ รี ยกร้องสิ นไหม
แล้วแต่กรณี
“ผู้ขายประกันวินาศภัย” ให้หมำยควำมรวมถึง พนักงำนฝ่ ำยขำย ตัวแทนประกันวินำศภัย (ตัวแทนฯ) ผูบ้ ริ หำรตัวแทน
ผูบ้ ริ หำรฝ่ ำยขำย นำยหน้ำประกันวินำศภัย (นำยหน้ำฯ) คนกลำงประกันภัย หรื อผูแ้ ทนในกำรขำยประกันภัยอื่นๆ ที่ปฏิบตั ิหน้ำที่
ในนำมบริ ษทั ฯ
“กรมธรรม์ ประกันภัย” , “ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย” ให้หมำยควำมรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยใดๆ ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ
“ใบเสนอขอเอาประกันภัย” ให้หมำยควำมรวมถึ ง ใบคำขอเอำประกันภัย และเอกสำรอื่นใดที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กรมธรรม์ประกันภัย
“ผู้รับมอบฉันทะ” ไม่รวมถึง พนักงำนของนิติบุคคลที่เป็ นผูข้ ำยประกันวินำศภัย
“ขาย” หรื อ “ชักชวน หรื อ จัดหา” ไม่รวมถึงกำรที่บุคคลอื่นแนะนำผูม้ ุ่งหวังให้กบั ผูข้ ำยประกันวินำศภัย
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ง. หลักการ
ผูข้ ำยประกันวินำศภัยทุกระดับชั้น ทุกประเภทต้องปฏิบตั ิตำมหลักกำรและประพฤติปฏิบตั ิดงั นี้

1.

ใบอนุญาต

ผู้ขายประกันวินาศภัยต้ องมีใบอนุญาตถูกต้ องและได้ รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้ ขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัยตลอดเวลาที่
เสนอขาย
1.1 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ชกั ชวนหรื อจัดหำธุ รกิจประกันภัยให้แก่บริ ษทั ฯ โดยไม่มีใบอนุ ญำตที่มีผล
บังคับตำมกฎหมำยและไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับบริ ษทั ฯ
1.2 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นตัวแทนฯ กับบริ ษทั ประกันวินำศภัยอื่น เว้นแต่ได้รับควำม
ยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั ฯ
1.3 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่มีใบอนุญำต หรื อจดทะเบียเป็ นตัวแทนกับบริ ษทั ประกันภัยอื่น เว้นแต่ได้รับ
ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั
1.4 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบทันที ที่ได้รับกำรตักเตือนด้วยวำจำหรื อเป็ นลำยลักษณ์
อักษร กำรเพิกถอนใบอนุญำต หรื อกำรขำดคุ ณสมบัติกำรเป็ นผูข้ ำยประกันวินำศภัยตำมพระรำชบัญญัติ
ประกันวินำศภัย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆ หรื อตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ
1.5 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องรำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบหำกพบว่ำมีผขู ้ ำยประกันวินำศภัยอื่นใดขำดคุณสมบัติ
กำรเป็ นผูข้ ำยประกันวินำศภัยตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย หรื อนโยบำยของบริ ษทั ฯ หรื อละเมิด
ข้อพึงปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณนี้ ผูข้ ำยประกันวินำศภัยที่ได้แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบโดยสุจริ ตจะไม่ถูกเปิ ดเผย
ชื่อ แม้ต่อมำพบว่ำเรื่ องนั้นไม่มีมูลก็ตำม
1.6 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ใช้หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นไปชักชวนหรื อจัดหำธุรกิจประกันภัยให้กบั บริ ษ ั
1.7 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้กบั ผูข้ ำยประกันวินำศภัยรำยอื่น

2.

การแสดงตนและการเปิ ดเผยตน

ผู้ขายประกันวินาศภัยที่ได้ รับอนุญาต และขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ขายประกันวินาศภัยกับบริษัทฯต้ องแสดงตนก่ อนที่จะ
เสนอขาย
2.1 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องเปิ ดเผยกำรได้รับมอบอำนำจของตนจำกบริ ษทั ฯให้ลูกค้ำทรำบ
2.2 ผูข้ ำยประกันวินำศภัย ต้องแสดงใบอนุ ญำตของตนให้กบั ลูกค้ำก่ อนเปิ ดกำรขำยตำมที่ กฎหมำยกำหนด
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3.

ความซื่ อสั ตย์ สุจริต

ผู้ขายประกันวินาศภัยต้ องปฏิบัตติ นด้ วยความซื่ อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ
3.1 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องมีควำมจริ งใจและปฏิ บตั ิตนด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่ำงยิ่งต่อลูกค้ำ บริ ษทั ฯ
และเพื่อนร่ วมอำชีพ
3.2 ผู ้ข ำยประกัน วิ น ำศภัย ต้อ งไม่ แ สวงประโยชน์ ที่ ไ ม่ เ หมำะสมจำกควำมแตกต่ ำ งทำงเพศ กำรขำด
ประสบกำรณ์ กำรขำดกำรศึ กษำ ควำมอ่อนเยำว์ ควำมไม่สันทัด ควำมไม่เท่ำทันทำงธุ รกิ จ กำรเจ็บป่ วย
หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆของลูกค้ำ
3.3 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ทำให้ลูกค้ำ หรื อบริ ษทั ฯ ให้เข้ำใจผิดหรื อหลงผิดด้วยกำรแสดงข้อมูลอันเป็ น
เท็จหรื อปกปิ ดข้อควำมจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
การขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.4 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่มีส่วนในควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับธุ รกิ จตัวแทนฯของตน ผูข้ ำย
ประกันวินำศภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯทรำบทันทีที่มีกำรกระทำที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
รวมถึงกำรกระทำใดๆที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั ฯ
3.5 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่มีอคติกบั กับลูกค้ำหรื อบริ ษทั ฯจนทำให้ลูกค้ำหรื อบริ ษทั ฯเสี ยประโยชน์
3.6 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนฯ หรื อใช้ขอ้ มูลที่ได้รับเนื่ องจำกตำแหน่ง
หน้ำที่ของตนโดยมิชอบ
การกระทาผิดทางอาญา
3.7 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่กระทำกำรใดๆอันเป็ นกำรลักขโมย กำรทุจริ ต1 กำรให้หรื อกำรรับสิ นบน
หรื อกำรคอรัปชัน่ ใดๆ2
3.8 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่กระทำกำรโดยตรงหรื อโดยอ้อมอันเป็ นกำรปลอมแปลงเอกสำร หรื อ ใช้
ข้อมูลอันเป็ นเท็จในกำรโฆษณำเชิ ญชวน หรื อกระทำกำรใดๆอันเป็ นเหตุให้เกิ ดควำมเข้ำใจผิดเกี่ ยวกับ
เงื่อนไข ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย หรื อควำมเสี่ ยงใดๆในกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัย
3.9 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่กำ้ วก่ำย หรื อเปลี่ยนแปลงโดยวิธีกำรใดๆในแบบฟอร์มหรื อเอกสำรที่เป็ นของ
บริ ษทั ฯ หรื อของลูกค้ำที่มอบให้แก่ตน
3.10 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ทำกำรก้ำวก่ำยหรื อเปลี่ยนแปลงโดยวิธีกำรใดๆ กับข้อมูลรำยละเอียดที่ ลูกค้ำ
กรอกลงในใบเสนอขอเอำประกันภัยหรื อในแบบฟอร์มอื่นใด

1
2

ดูเพิ่มเติมได้ที่ขอ้ 5.1 นโยบำยป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต ของข้อพึงปฏิบตั ิฯนี้
ดูเพิ่มเติมได้ที่ขอ้ 5.3 นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรัปชัน่ ของข้อพึงปฏิบตั ิฯนี้
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3.11 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่เข้ำร่ วมในกำรกระทำใดๆที่ผดิ กฎหมำยกับบุคคลภำยนอก ลูกค้ำของตน หรื อ
พนักงำนใดๆ ของบริ ษทั ฯ หรื อผูข้ ำยประกันวินำศภัยอื่น
3.12 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องให้ควำมช่วยเหลือแก่บริ ษทั ฯในกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำร “รู ้จกั ตัวตนของลูกค้ำ”
(Know Your Customer: KYC) และ “กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ” (Customer Due
Diligence: CDD) เพื่อป้ องกันกำรฟอกเงินและหลีกเลี่ยงกำรถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรฟอกเงิน3
3.13 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ให้หรื อทำให้มีกำรใช้บริ ษทั ฯ เป็ นเครื่ องมือในกำรสนับสนุน ทำงกำรเงินแก่
ขบวนกำรก่อกำรร้ำยหรื อองค์กรผิดกฎหมำยใดๆ
ของรางวัลและส่ วนลด
3.14 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่เรี ยกร้องหรื อยอมรับของรำงวัล ผลประโยชน์ หรื อของกำนัลจำกลูกค้ำเป็ น
กำรตอบแทนกำรให้บริ กำรใดๆตำมกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงกำรบริ กำรรับชำระค่ำเบี้ยประกันภัยหรื อ
กำรบริ กำรอื่นๆ
3.15 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่เสนอของรำงวัลนอกเหนื อไปจำกของกำนัลเพื่อส่ งเสริ มกำรขำยตำมธรรม
เนี ยมปฏิ บตั ิ ทำงธุ รกิ จปกติ และไม่เสนอส่ วนลดจำกค่ำบำเหน็จให้กบั ลูกค้ำเพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจในกำรซื้ อ
กรมธรรม์ประกันภัย
3.16 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่เสนอให้ส่วนแบ่งค่ำบำเหน็จหรื อผลประโยชน์ใดๆกับลูกค้ำเพื่อชักจูงลูกค้ำ
ให้ซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย
3.17 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่แนะนำหรื อชักชวนเพื่อนร่ วมอำชีพให้เสนอส่วนลดจำกค่ำบำเหน็จ
3.18 ผูข้ ำยประกันวิน ำศภัยต้องไม่เ รี ย กร้ อ งหรื อรั บส่ วนแบ่ ง ของเงิ นผลประโยชน์ จำกผูร้ ั บประโยชน์ ตำม
กรมธรรม์ประกันภัย
3.19 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่กระทำกำรโดยทุจริ ตเกี่ยวกับเงินหรื อทรัพย์สิน
3.20 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่เสนออัตรำค่ำเบี้ ยประกันภัย ผลประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่ อนไขใดๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อลูกค้ำแตกต่ำงไปจำกที่บริ ษทั ฯเสนอ
3.21 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่สนับสนุ น ชักชวน แนะนำ จูงใจ หรื อเสนอผลประโยชน์ ใดๆแก่เพื่อนร่ วม
อำชีพ ผูข้ ำยประกันวินำศภัยคนอื่น หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ไปร่ วมงำนกับบริ ษทั ประกันวินำศภัย
อื่นใด

3

ดูเพิ่มเติมได้ที่ขอ้ 5.1 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ ของข้อพึงปฏิบตั ิฯนี้
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4.

การให้ เกียรติ

ผู้ขายประกันวินาศภัยต้ องให้ เกียรติกบั ลูกค้ า บริษัทฯ และเพื่อนร่ วมอาชีพเสมอ
4.1 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่แสดงกริ ยำมำรยำทที่ไม่สุภำพต่อลูกค้ำหรื อเพื่อนร่ วมอำชีพ
4.2 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องหลีกเลี่ยงกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ คำแนะนำ หรื อข้อ
กล่ำวหำของผูข้ ำยประกันวินำศภัยอื่น โดยขำดกำรไตร่ ตรอง ขำดข้อเท็จจริ งหรื อโดยไม่จำเป็ น แต่ตอ้ ง
พร้อมหำกได้รับกำรร้องขอที่จะให้คำแนะนำที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำตำมขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรร้องเรี ยนและ
ร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ และเจ้ำหน้ำที่ทำงรำชกำรในกำรสอบสวนข้อร้องเรี ยนและกำรบังคับใช้กฎหมำย
4.3 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ให้ร้ำยแก่ สถำบันกำรประกันภัย เพรำะอำจจะเป็ นควำมผิดทำงอำญำตำม
กฎหมำยได้
4.4 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ขู่ว่ำจะดำเนิ นกำรหรื อดำเนิ นกำรทำงกฎหมำยใดๆ กับผูอ้ ื่นหรื อเพื่อนร่ วม
อำชี พโดยปรำศจำกเหตุผลสมควร หรื อเพื่อป้ องกันกำรร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับกำรละเมิ ด ข้อพึงปฏิ บัติตำม
จรรยำบรรณนี้ หรื อพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยและกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่ งอำจนำมำสู่ หรื อขัดขวำงกำร
ร้องเรี ยน หรื อกำรชักชวนผูใ้ ดให้ถอนหรื อยกเลิกกำรร้องเรี ยน
4.5 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ข่มขู่หรื อพยำยำมข่มขู่บุคคลอื่นหรื อเพื่อนร่ วมอำชีพโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บังคับบุคคลหรื อเพื่อนร่ วมอำชีพนั้นๆให้หยุดกระทำกำรใดๆที่บุคคลหรื อเพื่อนร่ วมอำชีพนั้นมีสิทธิ ตำม
กฎหมำยที่จะกระทำได้
4.6 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยกำรเสนอขำยของผูข้ ำยประกันวินำศภัยรำยอื่น

5.

การบริการลูกค้ า

ผู้ขายประกันวินาศภัยต้ องให้ บริการแก่ ลูกค้ าและบริษัทฯอย่ างมืออาชีพ ขยันขันแข็ง มีประสิ ทธิภาพ สม่าเสมอ และ
ต่ อเนื่องในการให้ บริการดังกล่ าว
5.1 ผู ้ข ำยประกัน วิ น ำศภัย ต้อ งทรำบและปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ แ ละภำระผู ก พัน ของตนให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย กฎระเบียบ และนโยบำยของบริ ษทั ฯเสมอ
5.1.1 ผูข้ ำยประกัน วิน ำศภัย ต้อ งทรำบกำรเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ภำยในและภำยนอกของบริ ษ ัท ฯ
กฎหมำยหรื อระเบียบเกี่ยวกับกำรประกันวินำศภัย และกำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันวินำศภัย
5.1.2 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ คำสั่งและประกำศของนำยทะเบียนประกันภัย/
เจ้ำหน้ำที่ ที่มีอำนำจในกำรกำกับดูแลกำรประกันวินำศภัย/เจ้ำหน้ำที่ ที่มีอำนำจกำกับดูแลตัวแทน
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่ยงั มีผลบังคับ
5.1.3 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณนี้ รวมถึงนโยบำย กฎ ระเบียบ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีกำรแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง
5.1.4 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่กระทำกำรใดๆที่ ขดั ต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนี ยม หรื อ ข้อพึงปฏิ บตั ิ
ตำมจรรยำบรรณนี้
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5.2 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องรักษำข้อมูลของลูกค้ำ4 และข้อมูลทำงกำรค้ำของบริ ษทั ฯไว้เป็ นควำมลับ
ความเป็ นส่ วนตัว
5.2.1 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องอธิ บำยให้ลูกค้ำทรำบถึ งสิ ทธิ ของลูกค้ำ และหน้ำที่ ของผูข้ ำยประกัน
วินำศภัยที่จะปกป้ องผลประโยชน์และควำมเป็ นส่วนตัวของลูกค้ำ
5.2.2 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ขำยข้อมูลของบริ ษทั ฯหรื อของลูกค้ำให้กบั บุคคลภำยนอก
การรักษาความลับ
5.2.3 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องเก็บรักษำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมำจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
กำรงำนของบริ ษทั ฯ และของลูกค้ำไว้เป็ นควำมลับ โดยเคร่ งครั ด ผูข้ ำยประกันวินำศภัย ต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกบริ ษทั ฯ หรื อลูกค้ำตำมแต่กรณี ให้เปิ ดเผย
ได้ หรื อ เว้น แต่ ต ำมที่ ก ฎหมำย ข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ต ำมจรรยำบรรณนี้ หรื อนโยบำยของบริ ษ ัท ฯ
กำหนดให้เปิ ดเผยได้ ในกำรเจรจำกับหรื อในนำมของลูกค้ำ
5.3 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องมีควำมรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ และหลักกำรกำรประกันภัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสำมำรถให้คำแนะนำกับลูกค้ำได้โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมเสี่ ยงเฉพำะที่
จะเกิดขึ้น และควำมใส่ ใจในหลักกำรกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้องตำมประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญของ
ผูข้ ำยประกันวินำศภัยนั้น
ความสามารถ
5.3.1 รู ้และเข้ำใจผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
5.3.2 เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสู ตรที่ สมำคมประกันวินำศภัย และบริ ษทั ฯจัดเป็ นประจำ เพื่อพัฒนำ
ทักษะและควำมรู ้ให้เพียงพอสำหรับผูข้ ำยประกันวินำศภัยที่จะให้คำแนะนำและบริ กำรที่ดีแก่ลูกค้ำ
ได้
5.3.3 ให้คำแนะนำเฉพำะในเรื่ องที่ผขู ้ ำยประกันวินำศภัยได้รับมอบหมำยและมีควำมสำมำรถที่จะจัดกำร
ได้
5.3.4 ขอคำแนะนำ หรื อแนะนำให้พบผูเ้ ชี่ ยวชำญอื่นหำกผูข้ ำยประกันวินำศภัยไม่มีประสบกำรณ์หรื อ
ควำมเชี่ยวชำญในเรื่ องดังกล่ำวหำกเห็นว่ำเหมำะสม
พืน้ ฐานความต้ องการ
5.3.5 สอบถำม ศึ กษำ และทำควำมเข้ำใจถึงควำมจำเป็ นและควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งประเมิ น
ระดับควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้ำตำมข้อมูลที่ลูกค้ำเปิ ดเผยให้ทรำบ
5.3.6 คำนึงถึงควำมจำเป็ น ควำมต้องกำร และระดับควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันของลูกค้ำ เมื่อ
แนะนำแบบประกันใดๆ

4

ดูเพิ่มเติมได้ที่ขอ้ 5.4 มำตรฐำนกำรปกป้ องและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ของข้อพึงปฏิบตั ิฯนี้
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5.3.7 ให้ขอ้ มูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้แน่ใจว่ำได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ตำมควำม
จำเป็ น ควำมต้องกำรและระดับควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้ำ
5.3.8 แน่ ใจได้ว่ำจำกข้อมูลที่ ลูกค้ำเปิ ดเผยนั้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ ผูข้ ำยประกันวินำศภัย เสนอนั้น
เหมำะสมกับควำมจำเป็ นและควำมต้องกำรของลูกค้ำ และไม่เกินควำมสำมำรถในทำงกำรเงินของ
ลูกค้ำ
การขายผิดแบบ
5.3.9 อธิ บำยข้อกำหนดที่ จำเป็ นต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ ผูข้ ำยประกันวินำศภัยกำลังแนะนำ
ให้กบั ลูกค้ำ เพื่อให้แน่ใจว่ำลูกค้ำเข้ำใจถึงข้อผูกพันตำมกรมธรรม์อย่ำงไรบ้ำง
5.3.10 แจ้งให้ลูกค้ำทรำบข้อจำกัดใดๆ รวมถึงข้อยกเว้นต่ำงๆที่ใช้กบั กรมธรรม์ประกันภัย
5.3.11 ให้ลูกค้ำทรำบถึงควำมสำคัญของผลิตภัณฑ์ และผลที่จะเกิดขึ้นหำกมีกำรยกเลิกก่อนกำหนด
5.3.12 ใช้เอกสำรหรื อสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับอนุมตั ิจำกบริ ษทั แล้วเท่ำนั้น
5.3.13 แจ้ง ให้ลูก ค้ำ ทรำบถึ ง ค่ำ เบี้ ย ประกัน ภัย โดยประมำณที่ บ ริ ษ ัท ฯ จะเรี ย กเก็ บส ำหรั บ ผลิ ต ภัณฑ์
ประกันภัยที่เสนอขำย
5.3.14 เปิ ดเผยให้ลูกค้ำทรำบถึงค่ำธรรมเนี ยม หรื อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
และไม่ปิดบังข้อมูลอันเป็ นสำระสำคัญใดๆ กับลูกค้ำ หำกลูกค้ำเรี ยกร้องให้ผขู ้ ำยประกันวินำศภัย
เปิ ดเผย
5.3.15 เปิ ดเผยให้ลูก ค้ำ ทรำบอัตรำค่ ำ บำเหน็ จ ส ำหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ประกัน ภัย ที่ เ สนอขำย หำกบริ ษ ัท มี
นโยบำยให้เปิ ดเผย หรื อเจ้ำหน้ำที่ที่มีอำนำจตำมกฎหมำยกำหนดให้ธุรกิ จประกันภัยต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่ำว
การสละกรมธรรม์ เพือ่ เปิ ดกรมธรรม์ ใหม่
5.3.16 ไม่พยำยำมชักชวนให้ลูกค้ำยกเลิก หรื อ เวนคืน หรื อสละกรมธรรม์ใดๆ ที่มีอยู่ เว้นแต่ผขู ้ ำยประกัน
วินำศภัยสำมำรถชี้ได้วำ่ กรมธรรม์ดงั กล่ำวไม่ตรงตำมควำมจำเป็ นของลูกค้ำอย่ำงชัดแจ้ง
5.3.17 ไม่แนะนำลูกค้ำให้สละกรมธรรม์ประกันภัยหนึ่งที่มีผลบังคับอยูเ่ พื่อผลประโยชน์สุดท้ำยของลูกค้ำ
แล้วเปิ ดกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เพื่อผลประโยชน์สุดท้ำยของบุคคลอื่นใด
5.3.18 ในกรณี ที่มีกำรสละกรมธรรม์หนึ่ งเพื่อเปิ ดกรมธรรม์ใหม่ ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องชี้แจงถึงสิ ทธิ
ของลูกค้ำจนลูกค้ำมัน่ ใจว่ำลูกค้ำเข้ำใจถึงผลจะเกิดขึ้นทั้งหมดจำกกำรสละกรมธรรม์ดงั กล่ำว
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การเปิ ดเผยข้ อมูล
5.3.19 อธิบำยให้ลูกค้ำทรำบถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นสำระสำคัญในกำรซื้ อผลิตภัณฑ์
ประกันภัย
5.3.20 ไม่ ชักจู ง ลู กค้ำ เกิ น สมควรและต้อ งแจ้งให้ลู ก ค้ำ ทรำบว่ำ ลู กค้ำต้องรั บ ผิ ด ชอบในค ำตอบหรื อ
ข้อเท็จจริ งทั้งหมดที่ลูกค้ำให้กบั บริ ษทั ฯ
5.3.21 แจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึ งผลของกำรปกปิ ดหรื อกำรให้ขอ้ มูลที่ ไม่ถูกต้องกับบริ ษทั ฯ ผูข้ ำยประกัน
วินำศภัยต้องให้ลูกค้ำใส่ ใจในข้อควำมที่เกี่ยวข้องในใบคำขอเอำประกันภัยและอธิ บำยด้วยตัวเอง
ให้ลูกค้ำเข้ำใจ
5.3.22 ให้ลูกค้ำกรอกใบคำขอเอำประกันภัยด้วยตนเอง หำกลูกค้ำไม่สำมำรถกระทำได้ดว้ ยตนเอง ผูข้ ำย
ประกันวินำศภัยต้องอธิบำยและอ่ำนคำถำมที่ระบุไว้ในใบคำขอเอำประกันภัยให้ลูกค้ำทรำบ เพื่อที่
ลูกค้ำสำมำรถตอบคำถำมได้
5.3.23 ไม่แนะนำให้ลูกค้ำละเว้นกำรให้ขอ้ มูลอันเป็ นสำระสำคัญในกำรทำประกันภัย หรื อให้ขอ้ มูลที่ไม่
ถูกต้องในใบคำขอเอำประกัน ภัยหรื อเอกสำรอื่ นๆ ที่ ยื่น ให้กับบริ ษทั ฯ เพื่ อขอให้พิ จำรณำรั บ
ประกันภัยหรื อขอรับค่ำสิ นไหมใดๆ
การบริการหลังการขาย
5.3.24 แนะนำลูกค้ำอย่ำงถูกต้องเมื่อลูกค้ำต้องกำรจะเรี ยกร้องสิ นไหม แต่งตั้งหรื อกำหนดผูแ้ ทน หรื อ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อใช้สิทธิใดๆและต้องให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำตำมแต่กรณี
5.3.25 ให้ควำมช่วยเหลือที่จำเป็ นแก่ลูกค้ำตำมข้อกำหนดในกำรยืน่ เรื่ องเพื่อเรี ยกร้องสิ นไหมกับบริ ษทั ฯ
5.3.26 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องไม่ขดั ขวำงลูกค้ำในกำรเรี ยกร้องสิ นไหมอันชอบธรรมตำมกฎหมำยกับ
บริ ษทั ฯ
5.3.27 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องเก็บรักษำข้อมูล แฟ้ม หรื อเอกสำรของลูกค้ำตำมที่กฎหมำยและนโยบำย
บริ ษทั ฯ กำหนด และส่ งมอบเอกสำรดังกล่ำวนั้นให้แก่ บริ ษทั ฯ หำกกำรเป็ นตัวแทนของผูข้ ำย
ประกันวินำศภัยกับบริ ษทั ฯ สิ้นสุดลง หรื อเมื่อตนลำออกจำกบริ ษทั ฯไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใดก็ตำม
5.4 ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องมอบข้อมูลและเอกสำรทั้งหมด และหรื อค่ำเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกค้ำ และบริ ษทั
เร็ วที่สุดเท่ำที่จะทำได้ ภำยในระยะเวลำที่บริ ษทั ฯ กำหนด
ขั้นตอนทางธุรกิจ
5.4.1 ส่งมอบค่ำเบี้ยประกันภัยหรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ได้เรี ยกเก็บหรื อได้รับ
จำกลูกค้ำให้กบั บริ ษทั ฯภำยในระยะเวลำที่บริ ษทั ฯกำหนด
5.4.2 แจ้งลูกค้ำทันทีที่บริ ษทั ฯได้พิจำรณำรับหรื อปฏิเสธรับประกันภัย
5.4.3 ส่ งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสำรใดๆ เกี่ ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ ออกโดยบริ ษทั ฯ
ให้กบั ลูกค้ำโดยไม่ชกั ช้ำ
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5.4.4 ติดตำมกับลูกค้ำเพื่อให้แน่ใจว่ำลูกค้ำได้รับกรมธรรม์ประกันภัย
5.4.5 ชี้ แ จงรำยละเอี ย ดของสัญ ญำประกันภัย ให้ลู กค้ำ ฟั ง จนเป็ นที่ พ อใจ เมื่ อได้รับ กำรร้ องขอ เพื่ อ
ช่วยเหลือทำให้ลูกค้ำเข้ำใจข้อผูกพันต่ำงๆ ตำมกรมธรรม์ประกันภัยอย่ำงถูกต้อง และให้ลูกค้ำลง
ลำยมือชื่อในใบรับที่จำเป็ น
5.4.6 ดำเนิ นกำรกับเงิ นที่รับในนำมของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสมและเรี ยกเก็บเงินในนำมของบริ ษทั ฯ หำก
ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรดังกล่ำวจำกบริ ษทั ฯ
5.4.7 ออกหลักฐำนกำรรับเงินที่ได้รับจำกลูกค้ำหรื อจำกบริ ษทั ฯ
5.4.8 จัดทำบัญชีของกำรรับเงินทั้งหมดที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยอย่ำงเหมำะสม
5.4.9 เก็บรักษำเงิ นค่ำเบี้ยประกันภัยโดยแยกจำกเงิ นอื่นที่ ตนได้รับ หรื อแยกจำกเงิ นอื่นที่ ผขู ้ ำยประกัน
วินำศภัยมี หรื อแยกจำกบัญชีเงินส่วนตัวของผูข้ ำยประกันวินำศภัย
5.4.10 ไม่เก็บค่ำเบี้ ยประกันภัยหรื อเงินอื่นในนำมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้รับมอบอำนำจเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำกบริ ษทั ฯ ให้กระทำกำรได้ หำกผูข้ ำยประกันวินำศภัย ได้รับมอบอำนำจดังกล่ำว ผูข้ ำย
ประกันวินำศภัยต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ หรื อตำมข้อพึงปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณนี้ โดย
เคร่ งครัด

จ. กฎหมายและนโยบายของกลุ่มอลิอนั ซ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับผู้เสนอขายประกันวินาศภัย
ผูข้ ำยประกันวินำศภัยทุกระดับชั้น ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและนโยบำยของกลุ่มอลิอนั ซ์ที่เกี่ยวข้อง

1. การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายและ
แพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้ างสู ง
1.1

ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องขอข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรแสดงตนตำมที่กฎหมำยกำหนดเพื่อ “รู ้จกั ตัวตน
ของลูกค้ำ” (Know Your Customer: KYC) หรื อ “ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ” (Customer
Due Diligence: CDD) เพื่อป้ องกันกำรฟอกเงิ นและป้ องกันกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
รวมถึงหลีกเลี่ยงกำรถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว

1.2

ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมแท้จริ งของข้อมูลและหลักฐำนกำรแสดงตนที่ลูกค้ำได้ยื่นไว้ เพื่อให้บริ ษทั
สำมำรถประเมินและบริ หำรควำมเสี่ ยงก่อนอนุมตั ิรับลูกค้ำ และติดตำมควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ได้อย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ

2. มาตรฐานการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1
2.2

ไม่กระทำ หรื อละเว้นกำรกระทำใดๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์หรื อควำมได้เปรี ยบที่ไม่ยตุ ิธรรม หรื อไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย
รำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบหำกพบว่ำมีผขู ้ ำยประกันวินำศภัยอื่นใดกระทำกำรใดๆอันเป็ นกำรละเมิดนโยบำยนี้

9/10

AAGI_Sales Person Code of Conduct_Nov 19

2.3

ผูข้ ำยประกันวินำศภัยต้องให้ควำมร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ หรื อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ หรื อเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสื บสวนสอบสวนกำรกระทำทุจริ ต ในกรณี ที่บริ ษทั ฯร้องขอ

3. นโยบายต่ อต้ านการคอรัปชั่น
3.1
3.2
3.3

ไม่ให้หรื อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ เพื่อให้ได้มำซึ่งธุรกิจ
รำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบหำกพบว่ำมีผขู ้ ำยประกันวินำศภัยอื่นใดกระทำกำรใดๆอันเป็ นกำรละเมิดนโยบำยนี้
ให้ควำมร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ หรื อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ หรื อเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรสื บสวนสอบสวน
กำรกระทำทุจริ ต ในกรณี ที่บริ ษทั ฯร้องขอ

4. มาตรฐานการปกป้ องและคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
4.1
4.2
4.3
4.4

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำเท่ำที่จำเป็ นตำมที่บริ ษทั ฯกำหนดไว้เท่ำนั้น
ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงระมัดระวังและเป็ นไปตำมที่กฎระเบียบกำหนดไว้ รวมถึงไม่ใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของลูกค้ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่ลูกค้ำได้แจ้งไว้
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ดูแล เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม ปลอดภัยจำกำรเข้ำถึงของบุคคลอื่น รวมทั้งทำลำย
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎระเบียบกำหนดไว้

ฉ. การฝ่ าฝื น
กำรฝ่ ำฝื นข้อพึงปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณนี้ ของผูข้ ำยประกันวินำศภัยอำจทำให้ผขู ้ ำยประกันวินำศภัยและบริ ษทั ฯ
เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง และได้รับโทษตำมกฎหมำย ซึ่ งรวมถึงกำรถูกตักเตือน ปรั บ ระงับหรื อเพิกถอนใบอนุญำต กำรฝ่ ำฝื นข้อพึง
ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณนี้อำจทำให้ผขู ้ ำยประกันวินำศภัยถูกบอกเลิกสัญญำกับบริ ษทั ฯ หรื อถูกบันทึกพฤติกรรมและรำยงำนกำร
กระทำควำมผิดทำงอำญำต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
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