
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

และการปฏบิัติหนาที่ของตวัแทนประกันชีวติ นายหนาประกันชีวิต และธนาคาร 
พ.ศ. 2551 

.............................. 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5) และมาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 9/2551 เม่ือวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ 
ไวดังน้ี 
 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่
ของตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551” 
 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 

หมวด 1 
ความทั่วไป 

 

 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
 “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยหรือผู ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย 
  “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
  “ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความวา ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกัน
ชีวิต 
  “นายหนาประกันชีวิต” หมายความวา นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกัน
ชีวิต 
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  “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต ตามกฎหมาย
วาดวยการประกันชีวิต 
  “ผูมุงหวัง” หมายความวา ผูที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตชักชวน
หรือชี้ชอง หรือจัดการใหทําประกันชีวิต 
  “การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย” ในกรณีบริษัท หมายความวา การเชิญชวนให    
ผูมุงหวังทําประกันภัย ในกรณีที่กระทําโดยตัวแทนประกันชีวิต หมายความวา การชักชวนผูมุงหวังให
ทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยนายหนาประกันชีวิตและธนาคาร หมายความวา 
การชี้ชองหรือจัดการใหผูมุงหวังทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท  
 

  ขอ 4 ในการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศนี้ 
 

  ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตอง
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของบริษัทในประกาศน้ี  
 

  ขอ 6 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต ฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศน้ีอาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันชีวิต แลวแตกรณีตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต            
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

หมวด 2 
การออกกรมธรรมประกันภัย 

 

  ขอ 7 เม่ือบริษัทไดรับคําขอเอาประกันภัย พรอมเบี้ยประกันภัยของผูมุงหวัง หากบริษัท
พิจารณาตอบตกลงรับประกันภัยรายใด ใหบริษัทสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเน้ือความตองตาม
สัญญาใหแกผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะตองแนบเอกสารสรุปเง่ือนไขความคุมครอง ขอยกเวนตาม
กรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยน้ัน 
          กรณีเปนการรับประกันภัยกลุม ใหบริษัทสงมอบกรมธรรมประกันภัยและ
เอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย สวนผูไดรับความคุมครอง
หรือสมาชิกผูเอาประกันภัย ใหบริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย พรอมเอกสารสรุปเง่ือนไข 
ความคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยใหแกผูไดรับความคุมครอง หรือสมาชิกผูเอา
ประกันภัยแตละราย 
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หมวด 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

 

  ขอ 8 ใหบริษัทจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต และธนาคารทํา
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 

  ขอ 9 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหบริษัทสามารถกระทําได ดังน้ี 
9.1 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา

ประกันชีวิต 
9.2 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail)  

 9.3 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 
   9.4 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือจาก 9.1 9.2 และ 
9.3 แตไมรวมถึงการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท   
 

สวนที่ 1 
ขอกําหนดที่ใชกับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตวัแทนประกันชวีติ  นายหนาประกันชีวติ 

ธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืน 
   

  ขอ 10 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตาม 9.1 9.3 และ 9.4 นอกจากบริษัท
จะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 ตามแตกรณีแลว บริษัทยังตองจัดการใหตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ีดวย  
   10.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพ่ือมา
ซ้ือกรมธรรมประกันภัยใหม 

10.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพ่ือ
มุงหวังใหมีการประกนัภัย  

10.3 หามใหคําแนะนําซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการ
เปดเผยขอมูลอันเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด  

10.4 ใหอธิบายหลักการเปดเผยขอความจริงในใบคําขอเอาประกันภัยและผล
ที่จะเกิดขึ้นหากมีการแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริง 
 

สวนที่ 2 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชวีิต หรือนายหนาประกันชีวติ 

 

  ขอ 11 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิต บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตปฏิบัติ หรือละเวน
การปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ดังน้ี 
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   11.1 แจงชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถามี) พรอมทั้งแสดงใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต 
  11.2 แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซ่ึงตองแสดงใหปรากฏ     
ชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือ  
ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกันภัย 
  11.3 หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดใหยุติการขายทันที   
  11.4 เม่ือไดรับอนุญาตใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวัง ตัวแทน
ประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเทาน้ัน  
  11.5 แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถ
ในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 
  11.6 เม่ือผูมุงหวังประสงคจะทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิตจะตองสงมอบใบคําขอเอาประกันภัยใหแกผูมุงหวังและใหผูมุงหวังกรอกรายละเอียดลงใน
ใบคําขอเอาประกันภัยและลงลายมือชื่อในฐานะผูขอเอาประกันภัยดวยตนเอง 
      หากตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตเปนผูกรอกรายละเอียดให
ตามคํารองขอของผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองตามที่ไดรับขอมูลจากผูมุงหวัง หรือจากที่ตนทราบขอมูลและตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิตนั้นจะตองอานรายละเอียดใบคําขอเอาประกันภัยที่กรอกขอมูลครบถวนแลวใหผูมุงหวังฟง 
กอนใหผูมุงหวังลงลายมือชื่อในฐานะผูขอเอาประกันภัย 
  11.7 เม่ือได รับชําระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา         
ประกันชีวิตจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิตทุกคร้ัง ที่มีการรับเบี้ยประกันภัย
ในนามบริษัท 
                            นอกจากจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินตามวรรคหนึ่งแลว นายหนา      
ประกันชีวิตตองแสดงหนังสือมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทดวย 
  11.8 เม่ือไดรับคําขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัย จากผูมุงหวังแลว 
ใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการ
ครบถวนใหแกผูมุงหวังพรอมเอกสารการรับเงินของบริษัทดวย  
  11.9 นับแตวันที่ผูมุงหวังสงมอบคําขอพรอมเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทน
ประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองแจง
ระยะเวลาซึ่งผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจากบริษัทเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย  
   11.10 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองแจงใหผูมุงหวัง
ทราบวา เม่ือผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยแลว ผูมุงหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม   
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ประกันภัย หากไมเปนที่พอใจผูมุงหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัย
ไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา 15 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการ
เสนอขาย 
   11.11 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองสงคําขอเอา
ประกันภัย พรอมเบ้ียประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังบริษัทในโอกาสแรกท่ีกระทําได แตไมเกิน
วันทําการถัดไป  
 

ขอ 12 การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนผานตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิต บริษัทตองดําเนินการ ดังน้ี 
   12.1 จัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตผูเสนอขาย
ไดรับใบอนุญาตเปนผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ก หรือ ข ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และเปนผูผานการอบรมความรูเก่ียวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนตามหลักสูตร
ที่สํานักงานประกาศกําหนด และไดรับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด 
   12.2 จัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตดังกลาวปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 11 และปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติดังตอไปน้ีดวยเปนอยางนอย 
    (1) อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสาร
ประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทจัดทําขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหนวยลงทุน
ที่เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
    (2) ใหคําแนะนําตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับ โดยมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับกองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถนํามาใชอางอิงได 
    (3) ใหคําแนะนําโดยอธิบายใหผูเอาประกันภัยทราบถึงลักษณะความ
เสี่ยงที่เก่ียวของกับการประกันชีวิตควบการลงทุนและหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมประกันชีวิต 
    (4) ไมนําขอมูลของผูเอาประกันภัยไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน 
    (5) หามมิใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตเรียกเก็บ
หรือรับคาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนที่เก่ียวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนและหนวยลงทุน
ควบคูกรมธรรมประกันชีวิตจากผูเอาประกันภัย นอกเหนือจากผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองชําระตามที่
ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
  

 ขอ 13 การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ บริษัทจะตองจัดการให
ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต ผานการอบรมความรูเก่ียวกับกรมธรรมประกันชีวิต
แบบยูนิเวอรแซลไลฟที่สํานักงานประกาศกําหนดและไดรับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด และบริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิตดังกลาวปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 11 และใหคําแนะนําแกผูเอา
ประกันภัยถึงลักษณะความเสี่ยงที่เก่ียวของของกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟดวย 
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     ขอ 14 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตางๆ ที่บริษัทใหความ
เห็นชอบ ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
 14.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัทประกันชีวิต 
 14.2 ชื่อตัว ชื่อสกุลผูเอาประกันภัย 
 14.3 ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต พรอมชอง
ลายมือชื่อ  
 14.4 วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
   14.5 สรุปเง่ือนไขทั่วไป  และผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและ
ขอยกเวนความคุมครอง รวมทั้งสิทธิประโยชนตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  

14.6 จํานวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยและสัญญาเพ่ิมเติม   
(ถามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  

14.7 ใหระบุวาการนําสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การท่ี
ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทาน้ัน 

14.8 ระบุวิธีชําระเบี้ยประกันภัยในชองทางตางๆ  
14.9 คําเตือนใหผูเอาประกันภัยศึกษา อาน และทําความเขาใจ ในเอกสาร

เสนอขาย 
 

ขอ 15 เอกสารเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนที่บริษัทจะใหความ
เห็นชอบ ตองมีรายการเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ 14 และมีรายการดังตอไปน้ีดวยเปนอยางนอย 

          15.1 รายละเอียดคาใชจาย คาธรรมเนียม 
          15.2 จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยตองชําระท้ังสิ้น พรอมแสดงรายละเอียด

สัดสวนของจํานวนเงินที่เปนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยสําหรับความคุมครองเพิ่มเติม คาใชจาย
ดําเนินงานและสัดสวนการลงทุน  

ขอ 16 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟที่
บริษัทใหความเห็นชอบมีรายการเชนเดียวกับขอ 14 และขอ 15 และมีรายการดังตอไปน้ีดวยเปน
อยางนอย 
           16.1 อัตราผลตอบแทนที่ใหกับผูเอาประกันภัย มูลคาเงินตนที่จะนําไป
คํานวณอัตราผลตอบแทน ความถี่และระยะเวลาในการคํานวณอัตราผลตอบแทน  
                               16.2 ตารางแสดงการประมาณการมูลคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย (ถามี) 
  ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต จะตองลงรายการตาม 14.2 
14.3 และ 14.4 เม่ือผูมุงหวังตกลงที่จะทําประกันชีวิต และตองสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขาย
ใหแกผูมุงหวังพรอมเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท 
                             ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน  
และกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟที่บริษัทใหความเห็นชอบตองเปนปจจุบัน ถาใชขอมูล
ที่เปนผลประกอบการในอดีตเพ่ือแสดงการวิเคราะหเพ่ือประกอบการขาย ตองมีคําเตือนใหผูเอา
ประกันภัยทราบวาผลประกอบการในอดีตมิไดเปนเคร่ืองบงชี้ผลประกอบการในอนาคต 
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สวนที่ 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) 

 

 ขอ 17 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) ใหบริษัทเปน
ผูดําเนินการเองเทาน้ัน  
 

 ขอ 18 เอกสารที่บริษัทจะสงใหแกผูรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตองมีรายการ
อยางนอย ดังน้ี 
  18.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัทประกันชีวิต  
  18.2 สรุปเง่ือนไขทั่วไป  และผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและ
ขอยกเวนความคุมครอง รวมทั้งสิทธิประโยชนตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย 

18.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผู เอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 

18.4 วิธีชําระเบี้ยประกันภัย และวันเริ่มตนความคุมครอง 
    18.5 ระยะเวลาในการออกกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย 
แลวแตกรณี  
  

สวนที่ 4 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 

 

           ขอ 19 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร บริษัทจะตองจัดการให
ธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ดังน้ี  
  19.1 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองเปนพนักงานของธนาคารที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตเทาน้ัน  
  19.2 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดง
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต  

19.3 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัยโดยอธิบายความแตกตางระหวางการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับ
ธนาคารกอนเสนอขายทุกคร้ัง 
  19.4 การทําประกันภัยของลูกคาธนาคารตองเปนไปโดยความสมัครใจ   
หามมิใหมีการบังคับ หรือใชเปนเง่ือนไขในการตอรองการใหสินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
  19.5 ธนาคารจะตองปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกันกับนายหนา
ประกันชีวิต ดังที่กลาวไวในหมวด 3 สวนที่ 2 
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