ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร
พ.ศ. 2552
..............................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (6) และมาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึง
ออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่
ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
หมวด 1
ความทั่วไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
“นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุ รกิ จประกั นภั ยหรื อผู ซึ่ งเลขาธิ การคณะกรรมการกํ ากั บและส งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย
มอบหมาย
“บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย
“ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความวา ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย

-2“นายหน าประกั นวิ นาศภั ย” หมายความว า นายหน าประกั นวิ นาศภั ยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัย
“ธนาคาร” หมายความว า ธนาคารที่ ได รั บใบอนุ ญาตเป นนายหน าประกั นวิ น าศภั ย
ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย
“ผูมุงหวัง” หมายความวา ผูที่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย
ชักชวนหรือชี้ชอง หรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย
“การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย” ในกรณีบริษัท หมายความวา การเชิญชวนให
ผูมุงหวั งทํ าประกั น ภัย ในกรณี ที่ก ระทํ าโดยตั ว แทนประกั นวินาศภัย หมายความวา การชัก ชวน
ผูมุงหวังใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยนายหนาประกันวินาศภัยและธนาคาร
หมายความวา การชี้ชองหรือจัดการใหผูมุงหวังทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท
ข อ 4 ในการออกและเสนอขายกรมธรรม ประกั นภั ย ใหบริ ษั ทปฏิบั ติ ให เป นไปตาม
ประกาศนี้
ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกัน
วินาศภัยตองปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของบริษัทในประกาศนี้
ข อ 6 ตั ว แทนประกั นวิ นาศภัย หรื อ นายหน า ประกั น วินาศภั ย ฝ าฝ น ไม ปฏิ บัติ ใ ห
เปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย แลวแตกรณีตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
หมวด 2
การออกกรมธรรมประกันภัย
ขอ 7 เมื่อบริษัทพิจารณาตอบตกลงรับประกันภัยรายใด ใหบริษัทสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญาใหแกผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะตองแนบเอกสารสรุป
เงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยนั้น
กรณีเปนการรับประกันภัยกลุม ใหบริษัทสงมอบกรมธรรมประกันภัย ใหแก
ผูเอาประกันภัย หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย สวนผูไดรับความคุมครองหรือสมาชิกผูเอาประกันภัย
ใหบริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย พรอมเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวนตาม
กรมธรรมประกันภัยใหแกผูไดรับความคุมครอง หรือสมาชิกผูเอาประกันภัยแตละราย
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การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
ข อ 8 ให บ ริ ษั ท จัดการใหตั ว แทนประกันวิ นาศภั ย นายหน าประกันวิ นาศภั ย และ
ธนาคารทําการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหเปนไปตามประกาศนี้
ขอ 9 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหบริษัทสามารถกระทําได ดังนี้
9.1 การเสนอขายกรมธรรม ประกั นภั ยผ านตั วแทนประกั นวิ นาศภั ย หรื อ
นายหนาประกันวินาศภัย
9.2 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท
9.3 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail)
9.4 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance)
9.5 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกเหนือจาก 9.1 , 9.2 , 9.3
และ 9.4
สวนที่ 1
ขอกําหนดที่ใชกับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกัน
วินาศภัย หรือผานทางโทรศัพท ไปรษณีย ธนาคาร หรือโดยวิธีอื่น
ขอ 10 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตาม 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 และ 9.5
นอกจากบริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2 สวนที่ 3 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 ตามแตกรณีแลว
บริษัทยังตองจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารปฏิบัติ หรือละ
เวนการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ดวย
10.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอื่น เพื่อมา
ซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม
10.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อ
มุงหวังใหมีการประกันภัย
10.3 หามมิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการ
เปดเผยขอมูลอันเปนสาระสําคัญซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
สวนที่ 2
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย
ขอ 11 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย ปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ดังนี้

-411.1 แจงชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถามี) พรอมทั้งแสดงใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย
11.2 แจ ง วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการติ ด ต อ กั บ ผู มุ ง หวั ง ซึ่ ง ต อ งแสดงให ป รากฏ
ชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
11.3 หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดใหยุติการขายทันที
11.4 เมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวัง ตัวแทน
ประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย จะตองอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย
โดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเทานั้น
11.5 แนะนํ าให ผู มุ งหวั งทํ าประกั นวิ นาศภั ย ให เหมาะสมกั บความเสี่ ยงและ
ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement)
11.6 เมื่อไดรับชําระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัทและสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง
นอกจากจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินและเอกสารประกอบการเสนอขาย
ตามวรรคหนึ่งแลว นายหนาประกันวินาศภัยตองแสดงหนังสือมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย
จากบริษัทดวย
11.7 ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย จะตองสงเบี้ย
ประกันภัยที่ได รับ จากผูมุงหวังไปยั งบริษัทภายในระยะเวลาที่ประกาศวิธีการเก็บเบี้ ยประกันภัย
กําหนดใหบริษัทตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ
ขอ 12 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตางๆ ที่บริษัทใหความ
เห็นชอบ ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
12.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัท
12.2 ชื่อตัว ชื่อสกุลผูเอาประกันภัย
12.3 ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย
พรอมชองลายมือชื่อ
12.4 วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
12.5 สรุ ป เงื่ อ นไขทั่ ว ไป ข อ ตกลงคุ ม ครอง ข อ ยกเว น ตามกรมธรรม
ประกันภัย
12.6 จํานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ย
ประกันภัย
12.7 คํ าเตื อนให ผู เอาประกั นภั ยศึ กษา อ าน และทํ าความเข าใจในเอกสาร
เสนอขาย
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การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท
ขอ 13 บริษัทจะจัดใหมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพทได ตอง
เปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
13.1 กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจาก นายทะเบียน
ใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น โดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวจะตองมีการระบุเงื่อนไขสิทธิ
การขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) เปนเวลา 30 วัน หรือมากกวา 30 วันไวดวย
ยกเวนกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ กรมธรรมประกันภัยรถยนต กรมธรรมประกันภัยรถยนต
รวมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ และกรมธรรมอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยแบบประหยัด
13.2 ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหนาประกันวินาศภัย ที่ไดรับอนุญาตจากบริษัทใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น
ในการนี้บริษัทจะตองแจงชื่อตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย
ใหสํานักงานทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท
13.3 การเสนอขายใหกระทําไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30 -19.00 น.
เวนแตมีการนัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของ
ผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมาย
13.4 หามเสนอขายกับผูมุงหวังที่แจงวาไมประสงคจะใหบริษัทเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยแลว หรือผูมุงหวังที่สํานักงานแจงใหบริษัททราบวา เปนผูไมประสงคจะไดรับการ
ติดตอ เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่บริษัท
ไดรับรายชื่อจากสํานักงาน แลวแตกรณี
เพื่ อ ประโยชน ใ นการนี้ บริ ษั ท ตอ งดํา เนิน การใหตัว แทนประกั นวิ น าศภั ย
นายหนาประกันวินาศภัย แจงรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายใหบริษัททราบทันที
และบริษัทตองจัดทําบัญชีดังกลาวไวรวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน
ข อ 14 วิ ธี ก ารเสนอขายกรมธรรม ป ระกั น ภั ย บริ ษั ท จะต อ งจั ด การให ตั ว แทน
ประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยผานทางโทรศัพท ดังนี้
14.1 เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย จะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กําลัง
เสนอขาย หลังจากนั้นตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
14.2 หากผู มุ ง หวั ง ไม ป ระสงค จ ะทํ า ประกั น ภั ย ไม ต อ งการรั บ การติ ด ต อ
ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ตองยุติการสนทนาทันที แตหากผูมุงหวังตองการ
ทราบการไดมาซึ่งขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ตองแจงให
ทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได

-614.3 เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตจากผู มุ ง หวั ง ให เ สนอขายกรมธรรม ป ระกั น ภั ย
ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัย จะตองแจงขออนุญาตการบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเริ่ม
บันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอา
ประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญา
ประกันภัย
14.4 ในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปนี้เปนอยางนอย
14.4.1 ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท
14.4.2 สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ
คุมครอง
14.4.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลา
เอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
14.4.4 แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตาม
วันที่ผูมุงหวังกําหนด หากไมกําหนดใหคุมครองทันที
14.4.5 แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look
Period) โดยระบุดวยวาการใชสิทธินี้ใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับ
กรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา 30 วันทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอ
ขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน
14.4.6 เมื่อมีการตอบตกลงทําประกันภัย ใหบันทึกชื่อ นามสกุลพรอม
เลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้น
14.5 เมื่ อผู มุ ง หวั ง ตอบตกลงที่จ ะทํา ประกั น ภั ย ตั ว แทนประกัน วิ น าศภั ย
นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแจงการทําประกันภัย ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกิน
วันทําการถัดไป
14.6 ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย นายหน า ประกั น วิ น าศภั ย จะต อ งแจ ง ให
ผูมุงหวังทราบระยะเวลา ซึ่งผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจาก
บริษัทเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย
14.7 ภายใน 7 วั น นั บ แต วั น ที่ บ ริ ษั ท ส ง กรมธรรม ป ระกั น ภั ย ให แ ก ผู เ อา
ประกันภัย บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกครั้งหนึ่ง ( Confirmation Call )
เมื่อไดรับอนุญาตใหสนทนา จะตองขออนุญาตผูมุงหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากไดรับอนุญาตให
เริ่มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
และเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนบั แตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย
ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังนี้
14.7.1 ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ
14.7.2 สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัย แลวหรือไม

-714.7.3 ให ส อบถามผู มุ ง หวั ง ว า มี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไข ความ
คุมครอง ขอยกเวนใดๆ หรือไม หากมีจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย
14.7.4 หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยัน
ที่จะทําประกันภัย หรือไม หากยังคงยืนยันในการทําประกันภัยใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยจาก
บริษัท หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขาย
หากผู เ อาประกั น ภั ย ประสงค จ ะยกเลิ ก การประกั น ภั ย ให บ ริ ษั ท คื น เบี้ ย
ประกันภัยเต็มจํานวน โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต
วันที่บริษัทไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย
สวนที่ 4
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail)
ขอ 15 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) ใหบริษัทเปน
ผูดําเนินการเองเทานั้น
ขอ 16 เอกสารที่บริษัทจะสงใหแกผูรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตองมีรายการ
อยางนอย ดังนี้
16.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัทประกันวินาศภัย
16.2 เงื่อนไขทั่วไป และผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ขอยกเวน
ความคุมครอง และระยะเวลาการใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย
16.3 จํ านวนเบี้ ยประกั นภั ยที่ ผู เอาประกั นภั ยจะต องชํ าระ ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
16.4 วิธีชําระเบี้ยประกันภัย และวันเริ่มตนความคุมครอง
16.5 ระยะเวลาในการออกกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย
แลวแตกรณี
สวนที่ 5
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance)
ข อ 17 การเสนอขายกรมธรรม ป ระกั น ภั ย ผ า นธนาคาร บริ ษั ท จะต อ งจั ด การให
ธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ดังนี้
17.1 ผูที่ ทําหนาที่ในการเสนอขายตองเปนพนักงานของธนาคารที่ ไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น
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