
 

    
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

และการปฏบิัติหนาที่ของตวัแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร  
พ.ศ. 2552 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (6) และมาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2552 
เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึง
ออกประกาศ ไวดังน้ี 
 

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
ธุรกิจประกันภัยหรือผู ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย 
  “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
  “ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความวา ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย 
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“นายหนาประกันวินาศภัย” หมายความวา นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมาย                   
วาดวยการประกันวินาศภัย 
  “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารที่ได รับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย                     
ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
  “ผูมุงหวัง” หมายความวา ผูที่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย
ชักชวนหรือชี้ชอง หรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย 
  “การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย” ในกรณีบริษัท หมายความวา การเชิญชวนให    
ผูมุงหวังทําประกันภัย ในกรณีที่กระทําโดยตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความวา การชักชวน                
ผูมุงหวังใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยนายหนาประกันวินาศภัยและธนาคาร 
หมายความวา การชี้ชองหรือจัดการใหผูมุงหวังทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท  
 

  ขอ 4 ในการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศนี้ 
 

  ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกัน
วินาศภัยตองปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของบริษัทในประกาศนี้  
 

  ขอ 6 ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย ฝาฝนไมปฏิบัติให
เปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย แลวแตกรณีตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

หมวด 2 
การออกกรมธรรมประกันภัย 

 
  ขอ 7 เม่ือบริษัทพิจารณาตอบตกลงรับประกันภัยรายใด ใหบริษัทสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยอันมีเน้ือความตองตามสัญญาใหแกผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะตองแนบเอกสารสรุป
เง่ือนไขความคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยน้ัน 
          กรณีเปนการรับประกันภัยกลุม ใหบริษัทสงมอบกรมธรรมประกันภัย ใหแก    
ผูเอาประกันภัย หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย สวนผูไดรับความคุมครองหรือสมาชิกผูเอาประกันภัย 
ใหบริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย พรอมเอกสารสรุปเง่ือนไข ความคุมครอง ขอยกเวนตาม
กรมธรรมประกันภัยใหแกผูไดรับความคุมครอง หรือสมาชิกผูเอาประกันภัยแตละราย 
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หมวด 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

 

  ขอ 8 ใหบริษัทจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และ
ธนาคารทําการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 

  ขอ 9 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหบริษัทสามารถกระทําได ดังน้ี 
9.1 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ  

นายหนาประกันวินาศภัย 
9.2 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท 

  9.3 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) 
 9.4 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 
   9.5 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือจาก 9.1 , 9.2 , 9.3 
และ 9.4  
 

สวนที่ 1 
ขอกําหนดที่ใชกับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตวัแทนประกันวนิาศภัย นายหนาประกัน

วินาศภัย หรือผานทางโทรศัพท ไปรษณีย ธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืน 
   

  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 ดังตอไปน้ีดวย  
   10.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพ่ือมา
ซ้ือกรมธรรมประกันภัยใหม 

10.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพ่ือ
มุงหวังใหมีการประกันภัย  

10.3 หามมิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการ
เปดเผยขอมูลอันเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด  
 

สวนที่ 2 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย 

 

  ขอ 11 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย ปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ดังน้ี 
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   11.1 แจงชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถามี) พรอมทั้งแสดงใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย 
  11.2 แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซ่ึงตองแสดงใหปรากฏ     
ชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
  11.3 หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดใหยุติการขายทันที   
  11.4 เม่ือไดรับอนุญาตใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวัง ตัวแทน
ประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย จะตองอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย 
โดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเทานั้น  
  11.5 แนะนําใหผู มุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและ
ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 
  11.6 เม่ือไดรับชําระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัทและสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 
                            นอกจากจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินและเอกสารประกอบการเสนอขาย 
ตามวรรคหนึ่งแลว นายหนาประกันวินาศภัยตองแสดงหนังสือมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย
จากบริษัทดวย 
   11.7 ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย จะตองสงเบี้ย
ประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังบริษัทภายในระยะเวลาที่ประกาศวิธีการเก็บเบี้ยประกันภัย
กําหนดใหบริษัทตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ  
   
     ขอ 12 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตางๆ ที่บริษัทใหความ
เห็นชอบ ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
 12.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัท 
 12.2 ชื่อตัว ชื่อสกุลผูเอาประกันภัย 
 12.3 ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย 
พรอมชองลายมือชื่อ  
 12.4 วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
   12.5 สรุปเง่ือนไขทั่วไป  ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรม
ประกันภัย  

12.6 จํานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ย
ประกันภัย  

12.7 คําเตือนใหผูเอาประกันภัยศึกษา อาน และทําความเขาใจในเอกสาร            
เสนอขาย 
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สวนที่ 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศพัท 

 
  ขอ 13 บริษัทจะจัดใหมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพทได ตอง
เปนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 
                             13.1 กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจาก นายทะเบียน
ใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น  โดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวจะตองมีการระบุเง่ือนไขสิทธิ
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 
   เพ่ือประโยชนในการนี้ บริษัทตองดําเนินการใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย แจงรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายใหบริษัททราบทันที 
และบริษัทตองจัดทําบัญชีดังกลาวไวรวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน 
 

  ขอ 14 วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทน             
ประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยผานทางโทรศัพท ดังน้ี 
            14.1 เม่ือมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย จะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กําลัง
เสนอขาย หลังจากนั้นตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย   

14.2 หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย ไมตองการรับการติดตอ  
ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ตองยุติการสนทนาทันที แตหากผูมุงหวังตองการ
ทราบการไดมาซึ่งขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ตองแจงให
ทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได 
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 14.3 เม่ือไดรับอนุญาตจากผู มุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย         
ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัย จะตองแจงขออนุญาตการบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเริ่ม
บันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหน่ึง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอา
ประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญา
ประกันภัย 

 14.4 ในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย  ตัวแทนประกัน
วินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

          14.4.1 ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท 
           14.4.2 สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ
คุมครอง  

        14.4.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลา
เอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  

        14.4.4 แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตาม
วันที่ผูมุงหวังกําหนด หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 

        14.4.5 แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look 
Period) โดยระบุดวยวาการใชสิทธิน้ีใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับ
กรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา 30 วันทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอ
ขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน 
                   14.4.6 เม่ือมีการตอบตกลงทําประกันภัย ใหบันทึกชื่อ นามสกุลพรอม
เลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้น  
            14.5 เม่ือผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแจงการทําประกันภัย ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกิน
วันทําการถัดไป  

          14.6 ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย จะตองแจงให           
ผูมุงหวังทราบระยะเวลา ซ่ึงผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจาก
บริษัทเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย 

 14.7 ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอา
ประกันภัย บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกครั้งหน่ึง ( Confirmation Call )            
เม่ือไดรับอนุญาตใหสนทนา จะตองขออนุญาตผูมุงหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากไดรับอนุญาตให
เริ่มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
และเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย  
                   ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังน้ี 
                   14.7.1 ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ 
                   14.7.2 สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัย แลวหรือไม 
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                   14.7.3 ใหสอบถามผู มุงหวังวามีขอสงสัยเกี่ยวกับเง่ือนไข 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 ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขาย 

          หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกการประกันภัย ใหบริษัทคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจํานวน  โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

          การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต
วันที่บริษัทไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

 
สวนที่ 4 

การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) 
 
 ขอ 15 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) ใหบริษัทเปน
ผูดําเนินการเองเทานั้น  
 

 ขอ 16 เอกสารที่บริษัทจะสงใหแกผูรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตองมีรายการ
อยางนอย ดังน้ี 
  16.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัทประกันวินาศภัย  
  16.2 เง่ือนไขทั่วไป และผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ขอยกเวน
ความคุมครอง และระยะเวลาการใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย  

16.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผู เอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 

16.4 วิธีชําระเบี้ยประกันภัย และวันเริ่มตนความคุมครอง 
    16.5 ระยะเวลาในการออกกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย 
แลวแตกรณี  
 

สวนที่ 5 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 

 
           ขอ 17 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร บริษัทจะตองจัดการให
ธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ดังน้ี  
  17.1 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองเปนพนักงานของธนาคารที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น 
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