สารเลขาธิการ

คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงาน

สาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย
นว. 1

คณะกรรมการกลุ่มผลิต
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
รองศาสตราจารย์อุทยั วรรณ จรุงวิภู
อาจารย์นพดล สันติภากรณ์
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร
อาจารย์ววิ ัฒน์ชัย อมรกุล
อาจารย์เกรียง หยกนา้ เงิน
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์
นางสาววีนา เขาแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการและบรรณาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ร่วมผลิต
อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา
อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ
อาจารย์งามตา เขมะจิโต
อาจารย์ดวงดาว วิจักขณ์จารุ
อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ
อาจารย์สุทิน เกษมสุข
อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล
อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
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คํานํา

(3)

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทําการพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอตออายุใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผูขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย
ในการพั ฒนาคูมื อปฏิ บั ติง านสํา หรับ นายหนา ประกั น วิน าศภั ย มหาวิ ท ยาลั ยสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชไดจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลุมผลิต ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในวิชาชีพ จํานวน 9 ทาน รวมถึง
ผูรวมผลิตภายนอกอีก 8 ทาน มาเปนผูเขียนเนื้อหาตามความรูความชํานาญในแตละดาน จากนั้นไดมีการสงงานให
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสํานักงาน คปภ. แตงตั้งอีกจํานวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา ตลอดจน
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงใหเนื้อหาของคูมือดังกลาวถูกตองและสมบูรณมากขึ้น
คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกนายหนาประกันวินาศภัยและผูเกี่ยวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุม ผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้
คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย
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กิตติกรรมประกาศ

การจั ดทํ าคู มื อปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บนายหน าประกั นวิ นาศภั ยครั้ งนี้ สํ าเร็ จได ด วยความร วมมื ออย างดี ยิ่ งจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในของสํานั กงานคณะกรรมการกํา กับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย
(คปภ.) ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาว
สําเร็จเปนอยางดี
คณะกรรมการกลุมผลิตขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทุกทาน ดังมีรายนามตอไปนี้
คณะทํางานพัฒนาความรูและหลักสูตรการประกันภัย และขอสอบใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนา
ประกันภัย (คําสั่งสํานักงาน คปภ. ที่ 71/2560)
ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย
ประธานคณะทํางาน
ผูชวยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูชวยเลขาธิการสายคุมครองสิทธิประโยชน หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูชวยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑประกันภัย หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูชวยเลขาธิการสายวิเคราะหธุรกิจประกันภัย หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูชวยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกํากับ หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูชวยเลขาธิการสายสงเสริมประกันภัยและภูมิภาค หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูชวยเลขาธิการสายกลยุทธองคกร หรือผูแทน
คณะทํางาน
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือผูแทน
คณะทํางาน
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือผูแทน
คณะทํางาน
นายกสมาคมนายหนาประกันภัยไทย หรือผูแทน
คณะทํางาน
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวติ และที่ปรึกษาการเงิน หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสถาบันประกันภัยไทย หรือผูแทน
คณะทํางาน
ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน
คณะทํางาน
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
คณะทํางาน
นางกรีทิพย มงคลชัยอรัญญา
คณะทํางาน
นายเรืองวิทย นันทาภิวัฒน
คณะทํางาน
นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์
คณะทํางาน
นายอานนท โอภาสพิมลธรรม
คณะทํางาน
นายวัฒนา วงศวิเศษนพคุณ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการฝายบริหารกลยุทธชองทางการจําหนาย
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานชองทางการจําหนาย
คณะทํางาน
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สารบัญ
ค้าน้า
กิตติกรรมประกาศ

หน้า
(3)
(4)

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

1-1

เรื่องที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.2 หลักพืนฐานของการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.3 บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.5 กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
บรรณานุกรม

บทที่ 2 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกีย่ วข้องกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.2 สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.3 กฎหมายส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.4 ลักษณะส้าคัญของสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.5 การเกิดและการสินสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ
เรื่องที่ 2.6 รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บรรณานุกรม

1-4
1-11
1-17
1-20
1-36
1-45

2-1
2-6
2-12
2-37
2-66
2-73
2-84
87
2-89
92
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บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกีย่ วกับบุคคล 3-1
บทที
บทที่ 3่ 3เรืผลิ่อผลิ
ตภัต่ 3.1
ภัณณฑ์ความรู
ฑ์ปประกั
ประกั
ระกั
นาศภั
าศภั
ย: -การประกั
นนนภัภัภัยยรถยนต์
ยรถยนต์
รถยนต์และการประกั
และการประกั
กี่เย่กีวกั
ย่ วกับบบุบุคคล
คคล 3-5
3-1
3-1
นวิาศภั
ยย-การประกั
การประกั
งที
้ทนั่ววินไปของการประกั
นภัยรถยนต์
และการประกั
นภัยที่เกี่ยนวกันภับภัยบุทียคที่เคล
3.2
การประกั
ยรถยนต์ภาคบันงภันคัยภับรถยนต์
เรืเรื่องที
่องที่ 3.1
่ 3.1ความรู
ความรู้ทั่ว้ทนไปของการประกั
ั่วภัไปของการประกั
ยรถยนต์และการประกั
และการประกันภันยภัทีย่เทีกี่เ่ยกีวกั
่ยวกับบุบคบุคล
คคล
เรืเรื่องที
่องที่ 3.3
่ 3.2การประกั
การประกันภันยภัรถยนต์
ยรถยนต์ภาคสมั
ภาคบังคัคงบรใจ
คับ
3.2
าคบั
3.4
อุยบรถยนต์
ัติเหตุภสาคสมั
นบุครใจ
คล
่องที่ 3.3
่ 3.3การประกั
การประกันภันยภัรถยนต์
ภ่วาคสมั
ครใจ
เรืเรื่องที
3.5
ทาง
เรืเรื่องที
่องที่ 3.4
่ 3.4การประกั
การประกันภันยภัอุยบอุัตบิเัตหตุ
ิเหตุกส่วารเดิ
สนบุ
่วนบุคนคล
คคล
3.6
เรืเรื่องที
่องที่ 3.5
่ 3.5การประกั
การประกันภันยภัอุสุยขบอุภาพ
ัตบิเัตหตุ
ิเหตุการเดิ
การเดินทาง
นทาง
เรืเรื่องที
่องที่ 3.7
่ 3.6การประกั
การประกันภันยภัสุไมโครอิ
ยขสุภาพ
ขภาพนชัวรันส์
3.6
บรรณานุ
กรม
่องที่ 3.7
่ 3.7
การประกันภันยภัไมโครอิ
ยไมโครอินชันวชัรัวนรัส์นส์
เรืเรื่องที
การประกั
บรรณานุกรม
กรม
บรรณานุ

บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คาแนะนาด้านการประกันวินาศภัย
บทที
บทที่ 4่ 4เรืแนวทางปฏิ
แนวทางปฏิ
ิใีอนการขาย
การรู
การรู
คาแนะน
คคาแนะน
าด้าด้
านการประกั
นวินาศภั
าศภั
จ้ ้จกั ักลู้จลูกั ค้กลูาค้กาค้และการให้
�ยาด้นการประกั
นประกันวินนนวิาศภั
ย ยย
่อแนวทางปฏิ
งที่ 4.1 ปัจบบจัตั ยบัตใิ ทีิใัตนการขาย
่มนการขาย
ิทธิพลต่อการรู
การเสนอขายผลิ
ตาการให้
ภัการให้
ณฑ์ประกั
น�ำ วิแนะนำ
นาศภั
4.2
าอยและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์
ปยระกั
เรืเรื่องที
่องที่ 4.1
่ 4.1ปัช่อจปังทางการจ้
จัจยจัทีย่มทีีอ่มิทีอธิิทาพธิหน่
ลต่
พลต่
การเสนอขายผลิ
อการเสนอขายผลิตภัตณภัณฑ์ปฑ์ระกั
ประกันวินนวิาศภั
นาศภั
ย นวินาศภัย
4.3
้จักลูกค้าาการสร้
างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประกั
เรืเรื่องที
่องที่ 4.2
่ 4.2ช่การรู
อช่งทางการจ้
องทางการจ้
หน่
าหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์
ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันวินนวิาศภั
นาศภัย ย
4.4
การวิ
อางการของลู
ค้า มพัมนพัธ์นกธ์ับกลูับกลูค้กาค้า
เรืเรื่องที
่องที่ 4.3
่ 4.3การรู
การรู้จเคราะห์
ัก้จลูักกลูค้กาค้คาวามต้
การสร้
การสร้
งและรั
างและรักษาความสั
กกษาความสั
4.5
การให้
คเคราะห์
้าแนะน้
ด้านการท้
าประกักนค้กวิาค้นาาศภัย
เรืเรื่องที
่องที่ 4.4
่ 4.4การวิ
การวิเคราะห์
ความต้
คาวามต้
องการของลู
องการของลู
เรืเรื่องที
นการจั
ดาประกั
การค่
านสิวินนนวิไหมทดแทน
่องที่ 4.6
4.5
่ 4.5การให้
การให้ค้าคแนะน้
้าแนะน้าด้าาด้นการท้
านการท้
าประกั
าศภั
นาศภัย ย
เรืเรื่องที
ศึกคษาการเสนอขาย
และการให้
าในการท้าประกันวินาศภัย
่องที่ 4.7
4.6
่ 4.6กรณี
การให้
การให้
้าคแนะน้
้าแนะน้าด้าาด้นการจั
านการจั
ดการค่
ดการค่าสิาคนสิ้าไหมทดแทน
นแนะน้
ไหมทดแทน
บรรณานุ
กรม
เรื
เรื่องที
่องที่ 4.7
่ 4.7
กรณี
กรณีศึกศษาการเสนอขาย
ึกษาการเสนอขายและการให้
และการให้ค้าคแนะน้
้าแนะน้าในการท้
าในการท้าประกั
าประกันวินนวิาศภั
นาศภัย ย
บรรณานุ
บรรณานุกรม
กรม

บทที่ 5 การจัดการค่าสินไหมทดแทน
บทที
บทที่ 5่ 5เรืการจั
การค่
ดการค่
นสินไหมทดแทน
ไหมทดแทน
่อการจั
งที่ ด5.1
สิทธิาแสิาละหน้
าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
ไหมทดแทนตามกรมธรรม์
นภั้รยับ้รประโยชน์
เรืเรื่องที
่องที่ 5.1
่ 5.1สิค่ทสิาสิธิทแนธิละหน้
และหน้าทีา่ขทีองผู
่ของผู้เอาประกั
้เอาประกันภันปยภัระกั
และผู
ยและผู
ับประโยชน์ที่เทกีี่เ่ยกีวข้
่ยวข้องกั
องกับการเรี
บการเรียกร้
ยกร้ององ
เรื่องที่ 5.2 กระบวนการจั
ดการเกี่ยวกับการเรีปยระกั
อนงค่
ค่าค่สิานสิไหมทดแทนตามกรมธรรม์
นไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ปกร้
ระกั
ภันยภัายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
5.3
บทบาทและหน้
่ของนายหน้
าประกั
นอวิงค่
าศภั
ดการเรียกร้องค่าปสินระกั
เรืเรื่องที
่ยวกั
ยกร้
าสิานสิยไหมทดแทนตามกรมธรรม์
่องที่ 5.2
่ 5.2กระบวนการจั
กระบวนการจัดาการเกี
ดทีการเกี
่ยวกับการเรี
บการเรี
ยกร้
อนงค่
นในการจั
ไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ปไหมทดแทน
ระกันภันยภัย
บรรณานุ
กรม
เรื
เรื่องที
่องที่ 5.3
่ 5.3
บทบาทและหน้
บทบาทและหน้าทีา่ขทีองนายหน้
่ของนายหน้าประกั
าประกันวินนวิาศภั
นาศภัยในการจั
ยในการจัดการเรี
ดการเรียกร้
ยกร้องค่
องค่าสิานสิไหมทดแทน
นไหมทดแทน
ภาคผนวก
บรรณานุ
บรรณานุกรม
กรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก

3-11
3-5
3-5
3-27
3-11
3-11
3-50
3-27
3-27
3-68
3-50
3-50
3-83
3-68
3-68
3-108
3-83
3-83
3-114
3-108
3-108
3-114
3-114

4-1
4-1
4-44-1
4-10
4-4
4-4
4-17
4-10
4-10
4-21
4-17
4-17
4-27
4-21
4-21
4-21
4-30
4-27
4-27
4-36
4-30
4-30
4-44
4-36
4-36
4-44
4-44

5-1
5-1
5-1
5-4
5-16
5-4
5-4
5-33
5-16
5-16
5-38
5-33
5-33
5-39
5-38
5-38
5-39
5-39
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(7)
(7)

บทที่ 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศกึ ษา
บทที่ 6 เรืจรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
ี่ดีในการให้บริการพร้าอประกั
มทั้งนกรณี
ศกึ ยษา
่องที่ 6.1 ความหมายและความส้าบคััตญิทของจรรยาบรรณนายหน้
วินาศภั
6.2 ความหมายและความส้
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกั
บกฎหมาย
เรื่องที่ 6.1
าคัญของจรรยาบรรณนายหน้
าประกันวินาศภัย
6.3 ความแตกต่
หลักจรรยาบรรณของนายหน้
าประกั
นวินาศภัย
เรื่องที่ 6.2
างของจรรยาบรรณกั
บกฎหมาย
เรื่องที่ 6.4
บัติทดี่ ีในการให้บริากประกั
ารของนายหน้
6.3 แนวทางปฏิ
หลักจรรยาบรรณของนายหน้
นวินาศภัยาประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 6.5
ศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดาีใประกั
นการให้
การของนายหน้
า
6.4 กรณี
แนวทางปฏิ
บัติทดี่ ีในการให้บริการของนายหน้
นวิบนริาศภั
ย
นาศภัย
เรื่องที่ 6.5 ประกั
กรณีศนึกวิษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้า
บรรณานุกรม
ประกันวินาศภัย
บรรณานุกรม

6-1
6-1
6-4
6-13
6-4
6-17
6-13
6-20
6-17
6-20
6-29
6-33
6-29
6-33
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