จรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สําหรับธุรกิจประกันชีวิตไทย

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานําทั่วไป
คํานิยาม
สวนที่ 1 โครงสรางขอพึงปฏิบัติ
1. บทนํา
2. หลักการของขอพึงปฏิบัติ
สวนที่ 2 ขอพึงปฏิบัติการขายประกันชีวิต
1. บทนํา
2. หลักปฏิบตั ิทั่วไปของตัวแทนประกันชีวิต
3. บทบาทของตัวแทนตอลูกคา
สวนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติ
1. บทนํา
2. ใบคําขอเอาประกันชีวิต
3. กรมธรรมประกันภัย
4. นโยบายและมาตรการเสนอและเอกสารประกอบการขาย
5. นโยบายและมาตรการการรับประกันชีวิต
6. นโยบายและมาตรการการจัดการคาสินไหมทดแทน
7. นโยบายและมาตรการการใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย
8. นโยบายและมาตรการการจัดการขอรองเรียน

1

2
2
4-5

6-8

9-11

คํานําทั่วไป
ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิต
การประกอบธุรกิจประกันชีวิตตองบริหารงานอยางมืออาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตตอผูบริโภค
โดยผูรับประกันชีวิตมีผูบริหารระดับสูงเปนนักบริหารมืออาชีพที่มีความสํานึกรับผิดชอบ ตอการบริหารจัด
การเงินออมระยะยาวและความคุมครอง โดยมีระบบโครงสรางการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทํา
ใหเกิดประสิทธิผลเปนที่ยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาไววางใจของผูบริโภคและผูเกี่ยวของทั่วไป
สมาคมประกันชีวิตไทยไดจัดใหมี จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับธุรกิจประกัน
ชีวิตไทย ขึ้นเปนลายลักษณอักษรและถือเปนฉันทานุมัติของผูรับประกันชีวิตดวยใจสมัครตกลงจัดใหมีไว
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนายกระดับการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตใหมีจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการบริหารงานใหสูงขึ้น และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
สาระสํ า คั ญ ของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ไทย
ประกอบดวย โครงสรางขอพึงปฏิบัติทั่วไป ขอพึงปฏิบัติการขายประกันชีวิตและมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
ระบบงานที่สําคัญ เชน การเสนอและเอกสารประกอบการขายประกันชีวิ ต แบบและขอความเงื่อ นไข
กรมธรรมกับใบคําขอเอาประกันชีวิตที่มีความชัดเจนสามารถอานแลวเขาใจงาย กําหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ การพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันชีวิต รวมตลอดถึง
กระบวนการเรียกรองสิทธิประโยชนและการรองเรียน

คํานิยาม
ในขอพึงปฏิบัตินี้
“ขอพึงปฏิบัติ” หมายความถึง ขอพึงปฏิบัติที่จัดทําโดยสมาคมประกันชีวิตไทย
“กฎหมาย” หมายความถึง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติประกันชีวิต
กฎกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
“ธุรกิจประกันชีวิต” หมายความถึง ธุรกิจประกันชีวิตที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการรับประกัน
ชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของธุรกิจประกันชีวิตที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการรับประกันชีวิตใน
ประเทศไทย
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“ผูรับประกันชีวิต” หมายความถึง บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ
ไทย ภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต
“กรมธรรมประกันภัย” หมายความถึง หลักฐานแหงสัญญาประกันภัยที่ออกโดยบริษัทประกันชีวิต
และสัญญาประกันภัยเพิ่มเติมอื่นๆ
“ตัวแทน” หมายความถึง ตัวแทนประกันชีวิตในธุรกิจประกันชีวิต ตามความหมายที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันชีวิต
“ผูบริโภค” หมายความถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองคกรที่มีความประสงคจะเขาทําสัญญาประกัน
ชีวิต หรือใชบริการประกันชีวิต หรือมีสวนไดเสียในการประกันชีวิต หรืออาจไดรับประโยชนจากสัญญา
ประกันชีวิต โดยหมายความรวมถึง ผูรับประโยชน ผูเอาประกันภัยและผูถือกรมธรรม
“ผูรับประโยชน” หมายความถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองคกรซึ่งไดระบุชื่อในฐานะผูรับ
ประโยชนไวในกรมธรรมประกันชีวิต
“ผูเอาประกันภัย” หมายความถึง บุคคลซึ่งไดระบุชื่อในฐานะผูเอาประกันชีวิตไวในกรมธรรม
ประกันชีวิต
“ผูถือกรมธรรม” หมายความถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองคกรซึ่งเปนผูทําสัญญากับผูรับประกัน
ชีวิต
“วันทําการ” หมายความถึง วันอื่นๆ นอกเหนือจากวันเสาร วันอาทิตย และ วันหยุดราชการ
“ขอรองเรียน” หมายความถึง การที่ผูบริโภคเรียกรองถึง ความไมพอใจเพื่อใหผูรับประกันชีวิต
ดําเนินการแกไข
“ขอพิพาท” หมายความถึง ขอเรียกรองที่ยังไมยุติเกี่ยวกับการประกันชีวิต หรือบริการของผู
รับประกันชีวิต
“พนักงาน” หมายความถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันชีวิต ภายใตสัญญาจางแรงงาน
“ผูบริหารระดับสูง” หมายความถึง บุคคลที่มีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสําคัญ กําหนด
กลยุทธและควบคุมการดําเนินงานของผูรับประกันชีวิต

******************

3

สวนที่ 1
โครงสรางขอพึงปฏิบัติ
1.

บทนํา

ผูรับประกันชีวิตมีหนาที่สํานึกรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงใหความคุมครองดูแลรักษาเงิน
ออมของผูถือกรมธรรมใหมีความมั่งคงปลอดภัยดวยการดํารงเงินสํารองประกันภัยและเงินกองทุนไวให
พอเพียง บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมีประสิทธิภาพใหความเปนธรรมกับผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน
โดยการกําหนดโครงสรางขอพึงปฏิบัติและจัดระบบการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานสามารถสรางความ
ศรัทธาเชื่อถือจนเปนที่ประจักษแจงและยอมรับจากผูบริโภควาเงินออมหรือความคุมครองในอนาคตของตน
จะไดรับการเงินตามพันธะสัญญาอยางครบถวนรวดเร็ว และการดูแลรักษาอยางปลอดภัย รวมตลอดถึง
เชื่อมั่นในบริการที่ดีมีความซื่อสัตยของผูรับประกันชีวิตที่ไดบริหารอยางมืออาชีพ
ผูรับประกันชีวิตไดยึดถือจรรยาบรรณที่ไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการในการประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตอยางเครงครัดจนเปนที่ยอมรับกันมาโดยตลอด ปจจุบันนี้ สถานการณไดพัฒนามาถึงจุดที่มี
ความจําเปนตองกําหนดและประกาศ เปนขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการประกอบวิชาชีพอยางเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนให
มีการรักษาไวซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีมีเอกภาพตลอดไป

2. หลักการของขอพึงปฏิบัติ
2.1 หลักความสุจริตใจอยางยิ่ง
ผู รั บ ประกั น ชี วิ ต ต อ งประกอบธุ ร กิ จ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต อย า งยิ่ ง ต อ ผู บ ริ โ ภคและผู มี ส ว น
เกี่ยวของ

2.2 หลักความยุติธรรม
ผูรับประกันชีวิตตองปฏิบัติดวยความเปนธรรมและชอบธรรมตอผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน โดยไม
เลือกปฏิบัติ

2.3 การจัดองคกรและการควบคุมภายใน
ผูรับประกันชีวิตตองจัดโครงสรางองคกรเพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ
มี ก ารบริ ห ารงานโดยจั ด ระบบการควบคุ ม และการตรวจสอบภายในที่ รั ด กุ ม มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล อย า ง
เหมาะสม โดยถูกตองครบถวนและเปนจริง อีกทั้งมีกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพอยางมืออาชีพ
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2.4 การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล
ผูรับประกันชีวิตตองรักษาขอมูลของผูเอาประกันภัยและผูบริโภคไวเปนความลับ โดยมีมาตรการ
ไมใหขอมูลสวนบุคคลถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาว หรือกรณีที่มี
พันธะตอการดําเนินธุรกิจ หรือเปนการเปดเผยตามหนาที่ ตามกฎหมาย

2.5 การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ผูรับประกันชีวิตตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของรวมทั้งจะตองกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการใหพนักงานของตนปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเปนไปตามกฎที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด

2.6 สัมพันธภาพตอผูรวมธุรกิจ
ผูรับประกันชีวิตตองใหความรวมมือแกหมูคณะในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนตอ
สวนรวม และตองรักษาไวซึ่งผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน อีกทั้งผูรับประกันชีวิต
จะตองละเวนการกระทําที่เปนการกลาวรายตอบริษัทคูคาดวยกัน หรือการกระทําอันกอใหเกิดความแตกแยก
เสียหายในหมูคณะ

**********************
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สวนที่ 2
ขอพึงปฏิบัติการขายประกันชีวิต
1. บทนํา
ธุรกิจประกันชีวิตสวนใหญดําเนินการขายประกันชีวิตผานชองทางการจัดจําหนายโดยตัวแทน
ประกันชีวิต ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูเอาประกันชีวิตกับผูรับประกันชีวิตโดยมีบทบาทหนาที่
สําคัญตอการชี้ชวนชักนําใหคนทั่วไปเขามาทําประกันชีวิต ผูรับประกันชีวิตจึงมีความจําเปนที่จะตองมีขอ
พึ ง ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การขายประกั น ชี วิ ต ขึ้ น ไว ใ ช ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การขายประกั น ชี วิ ต อย า งมี
ประสิทธิภาพ เชน การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบการสงเสริม พัฒนาองคความรู และระบบ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหตัวแทนประกันชีวิตเปนนักขายประกันชีวิตมืออาชีพอยางแทจริง
คุ ณ สมบัติ ข องตัว แทนประกั น ชี วิ ตที่ ดีนั้น จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และมี ค วามรู
เกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนอยางดี สามารถใหคําอธิบายชี้แจงสาระสําคัญของเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย
ไดอยางครบถวนชัดเจนและตอบขอซักถามไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นสามารถใหคําปรึกษาแนะนําสิ่งที่
เปนประโยชนใหกับผูบริโภคอยางตรงไปตรงมา พรอมกับประเมินวิเคราะหความตองการใหสอดคลองกับ
ฐานะอาชีพรายไดของผูบริโภคและนําเสนอสินคาที่เหมาะสมกับความจําเปน การใหคําแนะนําในเรื่อง
เป ด เผยและแถลงข อมูล สว นบุค คลตามจริง ลงในใบคํ า ขอเอาประกัน ภัย เพื่ อ ความสมบู รณ ข องสัญ ญา
ประกันภัยและสิทธิประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยพรอมกับวิธีการติดตอมายังผูรับประกันชีวิตเพื่อรับ
บริการดานกรมธรรมบริการ การเรียกรองสินไหมและแจงขอรองเรียน
1.1 การฝกอบรมตัวแทนประกันชีวิต
ผูรับประกันชีวิตควรจัดใหตัวแทนประกันชีวิตใหไดรับการฝกอบรม เพื่อใหตัวแทนประกันชีวิตมี
ความรูความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันชีวิตแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
ขอบเขตอํานาจที่ตัวแทนประกันชีวิตไดรับจากผูรับประกันชีวิต
การฝกอบรมหรือการใหขอมูลดังกลาวขางตนควรเปนไปอยางตอเนื่อง และครอบคลุมถึงดานตางๆ
ดังตอไปนี้
ก) หลักการประกันชีวิต
ข) กฎหมายวาดวยการประกันภัย
ค) ขอพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต
ง) จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริตกับผูเอาประกันชีวิต
จ) ความรูเกี่ยวกับประเภทของการประกันชีวติ
ฉ) กระบวนการจัดการคาสินไหมทดแทน
ช) ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรองเรียน
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1.2 การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต
ผูรับประกันชีวิตควรจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการแตงตั้งมอบหมาย การฝกอบรมและประวัติการ
ทํางานเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป
1.3 การควบคุมพฤติกรรมของตัวแทนประกันชีวิต
ผูรับประกันชีวิตตองควบคุมดูแลพฤติกรรมของตัวแทนประกันชีวิตในสังกัดของตนอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งกําหนดบทลงโทษ และตองรับผิดชอบตอการกระทําผิดของตัวแทนประกันชีวิต ภายใตขอบเขต
อํานาจที่ไดรับ

2. หลักปฏิบตั ิทั่วไปของตัวแทนประกันชีวิต
2.1 การควบคุมตัวแทนประกันชีวิต
ผูรับประกันชีวิตควรมีกระบวนการควบคุมดูแลตัวแทนประกันชีวิตใหมีคุณสมบัติและปฏิบัติงาน
อยางครบถวนในเรื่องดังตอไปนี้
1) กระทําการในนามของผูรับประกันชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริต มีทักษะที่จําเปนสําหรับการ
จัดการและการใหบริการดานประกันชีวิต
2) ใหคําแนะนําเฉพาะเรื่องที่อยูภายใตขอบเขตอํานาจที่ไดรับ
3) ใหความกระจางเกี่ยวกับขอแตกตางของแบบประกัน
4) ใหบริการแกผเู อาประกันภัยอยางตอเนื่อง
5) การรักษาความลับของผูบริโภค
6) ไมยินยอมใหผูบริโภคเอาประกันชีวิตจนเกินฐานะ
7) ไมใหขอมูลทีอ่ าจทําใหผูบริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับบริการดานประกันชีวติ ที่นําเสนอ
8) ไมปฏิบัติการใดๆอันจะกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน
9) ปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของกฎหมาย คําสั่ง และประกาศของนายทะเบียนประกันชีวิต
10) ปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต
11) ปฏิบัติตามกฎ และขอบังคับของสมาคมประกันชีวิตไทย
2.2 การสงเสริมสนับสนุน
ผูรับประกันชีวิต ควรมีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตที่มีการปฏิบัติงานและ
ประพฤติดี ใหไดรับการสงเสริมยกยองและไดรับรางวัลตอบแทนที่เหมาะสมอยางเปนระบบ สรางแรงจูงใจ
ใหเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
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2.3 บทลงโทษ
ผู รั บ ประกั น ชี วิ ต ต อ งกํ า หนดบทลงโทษตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ในสั ง กั ด ที่ ก ระทํ า ผิ ด ต อ ผู บ ริ โ ภค
นอกเหนือจากการเพิกถอนใบอนุญาตแลว ผูรับประกันชีวิตตองจัดทําบัญชีรายชื่อของตัวแทนที่กระทําผิด
จรรยาบรรณ เปดเผยสูสาธารณชนใหไดรับรู

3. บทบาทของตัวแทนประกันชีวิตตอผูบริโภค
ตัวแทนประกันชีวิตควรใหคําแนะนําและอธิบายรายละเอียดสัญญาประกันภัยใหผูบริโภคไดรับรู
อยางถูกตองชัดเจนไมปดบังหรือบิดเบือน ถึงขอควรปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมทั้งสิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ
ตามสัญญาประกันภัย และอธิบายใหผูบริโภคไดรับรูถึงผลการเปดเผยขอมูลทางดานประวัติสุขภาพตรงตาม
ความจริง การปกปดหรือแถลงเท็จจะมีผลทางกฎหมาย ใหผูรับประกันชีวิตมีสิทธิไมรับประกันหรือบอก
ลางสัญญาในภายหลังได นอกจากนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดสิทธิเงื่อนไข
ตามกรมธรรม เชน การชําระเบี้ย และการกูเงินในกรมธรรม เปนตน

********************
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สวนที่ 3
มาตรฐานการปฏิบัติ
1. บทนํา
ธุรกิจประกันชีวิตเปนบริการทางสังคมเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประชาชน
ทั่วไป โดยธุรกิจประกันชีวิตมีความมุงหมายที่จะบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองความตองการและปฏิบัติ
ตามพันธะสัญญาที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ไดออกใหกับผูถือกรมธรรม รวมตลอดถึงการกําหนด
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ภายใตหลักการเพียงเพื่อใหเปนมาตรการปองกัน
การปกปดความจริง หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไมถูกตองของผูเอาประกันภัยที่ไมสุจริต
เพื่ อ ความมั่ น ใจในการยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข อ พึ ง ปฏิ บั ติ นี้ สมาคมประกั น ชี วิ ต ไทยมี ห น า ที่ ค วาม
รับผิดชอบสงเสริมใหผูรับประกันชีวิตปฏิบัติอันเกี่ยวกับการรับประกันชีวิต ซึ่งหมายความรวมถึงสัญญา
ประกันชีวิตหรือสัญญาเพิ่มเติมและกรมธรรมประกันภัยที่ผูรับประกันชีวิตไดรับอนุญาตใหขายได แมวาจะ
ไมมีการบังคับ แตถือวาเปนมาตรฐานการปฏิบัติขั้นต่ําในธุรกิจประกันชีวิต โดยเปนที่เขาใจวาอาจจะมี
สถานการณบางอยางไมเหมาะสมหรือสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติได หากปรากฏมีสมาชิกฝาฝนไมปฏิบัติ
ตาม จะตองมีการสั่งใหแกไขและดําเนินการลงโทษ ตามประกาศของสมาคมฯ ตามแตกรณี

2. ใบคําขอเอาประกันชีวิต
ผูรับประกันชีวิต ตองใชแบบฟอรมใบคําขอเอาประกันชีวิตที่เปนมาตรฐานขั้นต่ําตามประกาศของ
นายทะเบียนประกันชีวิต เวนแตผูรับประกันชีวิตใดมีขอความหรือรายละเอียดนอกเหนือจากที่กําหนดใน
แบบมาตรฐาน และเห็นวาเปนประโยชนตอผูบริโภคแลว ใหสามารถพิมพดวยขอความที่ชัดเจนเขาใจงาย
เพิ่มเติมได ทั้งนี้แบบฟอรมมาตรฐานควรมีลักษณะ คือ การใหผูบริโภคระบุขอมูลที่จะตองเปดเผยโดยใช
คําถามดวยภาษาที่เขาใจงาย พรอมกับอธิบายถึงผลเสียของการปกปดขอความจริง หรือแถลงขอมูลอันเปน
เท็จ

3. กรมธรรมประกันภัย
ผูรับประกันชีวิตควรจัดทํากรมธรรมประกันชีวิตที่มีขอความโดยใชภาษาและขนาดตัวอักษรที่เขาใจ
งายเปนไปตามที่กฎหมาย คําสั่งและประกาศนายทะเบียนกําหนด หรือใหผลประโยชนเพิ่มเติม มากกวา
มาตรฐานขั้นต่ําก็ไดพรอมกับแจงสรุปผลประโยชนและคําเตือนผลเสียของการปกปดขอความจริงและแถลง
ขอความอันเปนเท็จ
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4. นโยบายและมาตรการเสนอและเอกสารประกอบการขาย
ผูรับประกันชีวิต ควรจัดใหมีนโยบายและมาตรการเสนอและจัดทําเอกสารประกอบการขาย ถูกตอง
ตรงตามความเปนจริง และใชภาษาที่เขาใจไดงาย โดยแสดงรายละเอียดที่สําคัญของกรมธรรมประกันชีวิตที่
เสนอขาย และยึดหลักการขายประกันชีวิตที่มีคุณภาพถือเปนมาตรการปองกันที่มีประสิทธิภาพ

5. นโยบายและมาตรการการรับประกันชีวิต
ผูรับประกันชีวิตควรจัดใหมีนโยบายและมาตรการรับประกันภัย (underwriting) โดยมีรายละเอียด
วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ประกอบดวย ขั้นตอนการอนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และ
แนวทางพิจารณาตกลงรับประกันภัยในทุกกรณี ในกรณีปฏิเสธรับประกันภัย ใหผูรับประกันชีวิตอธิบาย
รายละเอียดใหผูบริโภคทราบเปนลายลักษณอักษรภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ใหมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติเปนไปตามประกาศของสมาคมฯ

6. นโยบายและมาตรการการจัดการคาสินไหมทดแทน
หลักเกณฑที่ใชในการจัดการคาสินไหมทดแทน
ผูรับประกันชีวิตควรดําเนินการกําหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการจัดการคาสินไหม
ทดแทนไวอย างเปดเผยชั ดเจน เพื่อความสะดวกสําหรับผูบริโภค ในกรณีการใช สิทธิเรี ยกรอง จะตอง
จัดเตรียมแบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน โดยไมคิดคาใชจาย พรอมกับใหคําอธิบายชวยใหผูมีสวนไดเสีย
ทราบถึงขอมูลที่ตองการ และขั้นตอนของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย รวม
ตลอดถึงกระบวนการพิจารณาการชดใชคาสินไหมทดแทนใหสามารถจายเงินตามสัญญาประกันชีวิตได
อยางรวดเร็วถูกตองเปนธรรม
ผูรับประกันชีวิตควรแจงใหผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับประโยชนทราบถึงผลความคืบหนาของการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน เวนแตผูรับประกันชีวิตกําลังอยูระหวางรอการติดตอเพื่อขอขอมูล หรือหลักฐาน
เพิ่มเติมจากผูเอาประกันชีวิต หรือผูเกี่ยวของเมื่อไดรับขอมูลประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ครบถวนตามที่ผูรับประกันชีวิตตองการแลวใหทําการตรวจสอบพิจารณา และแจงผลการพิจารณาใหผูเอา
ประกันชีวิตหรือผูรับประโยชนทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
กรณี ที่ ผู รั บ ประกัน ชี วิ ต ปฏิ เ สธการชดใช ค า สิ น ไหมทดแทน ขอ มู ล ที่ ใ ช ป ระกอบการพิ จ ารณา
สินไหมไมควรเปดเผยแกผูเอาประกันชีวิต เนื่องจากเปนขอมูลความลับที่ไดจากบุคคลภายนอกและขอมูลที่
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก อยูในขอบขายของวิชาชีพที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งอาจทําใหผูรับ
ประกัน ชีวิตเสียเปรียบ หรือเสีย สิทธิใ นการตรวจสอบเพิ่มเติม หรือในการโตแยงหากเกิดขอพิพาทขึ้น
ภายหลัง
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7. นโยบายและมาตรการการใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย
ผูรับประกันชีวิต ควรกําหนดนโยบายและขั้นตอนการใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย เพื่อเปน
มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ (โดยจําแนกเปน ดานตัวแทนประกันชีวิต และดานผูรับประกันชีวิต) โดยการ
ใหบริการในลักษณะ One Stop Service หรือระบบ VAR และมี Call Center ไวบริการผูถือกรมธรรม
ประกันภัย เปนตน

8. นโยบายและมาตรการการจัดการขอรองเรียน
กระบวนการจัดการขอรองเรียน
ผูรับ ประกั น ชีวิ ต ต องมี ก ระบวนการจัด การขอร อ งเรี ย นจากผู บริ โภคด ว ยความเป นธรรม โดย
กระบวนการจัดการข อรองเรียนดั งกลาวครอบคลุมปจ จัยตางๆ กลาวคือ เมื่อผูรับประกั นชีวิตไดรับขอ
รองเรียนแลวควรแจงตอบขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรโดยมิชักชา หากผูบริโภคไมพอใจในคําตอบ ก็
สามารถยื่นขอรองเรียนไปที่สมาคมประกันชีวิตไทยหรือกรมการประกันภัยได ผูรับประกันชีวิตตองจัดเก็บ
และจําแนกประเภทขอรองเรียนและรายงานใหผูบริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณีรวมทั้งระบุขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการรับและจัดการขอรองเรียนไวในกรมธรรมประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบการรับประกันชีวิต
อื่นๆ โดยการเปดเผยมาตรการการจัดการขอรองเรียนโดยผูรับประกันชีวิต จะตองกําหนดเวลาที่ใชและจะ
ไดรับการพิจารณาดวยความเปนธรรม
ในกรณีที่ผูรับประกันชีวิตไดรับการทวงถามจากผูบริโภคเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่ไดรับ
หรือไดรับคําขอใหมีการตอบขอรองเรียนไมวาจะอยูในรูปลายลักษณอักษรหรือการบอกกลาว ผูรับประกัน
ชีวิตควรตอบคําถามแกผูบริโภคทันที และหากขอรองเรียนไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสม ผูรับประกัน
ชี วิ ต ควรแจ ง ให ผู บ ริ โ ภคทราบถึ ง เหตุ ผ ลที่ ไ ม อ าจจั ด การข อ ร อ งเรี ย นนั้ น ได และให ข อ แนะนํ า การใช
กระบวนการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานอื่นที่บริโภค ใหความมั่นใจที่จะไดรับความยุติธรรมตอไป

**********************
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บรรณานุกรม
1. The Code of Practice for the Administration of Insurance Agents, The life
Insurance Council of The Hong Kong federation of insurers.
2. Code of Ethics and Conduct, Life Insurance Association of Malaysia.
3. Codes for resignation or termination of agency contracts, Life Insurance
Association of Singapore.
4. Insurance core principles , International Association of Insurance Supervisors.
5. Australian Insurance Regulations and Implications.
6. ขอพึงปฏิบัติที่ดีของธุรกิจประกันวินาศภัย , สมาคมประกันวินาศภัย
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รายนามคณะทํางาน
1. คุณสุทธิ รจิตรังสรรค

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
และรองประธานอาวุโสฝายบริหาร
บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด
2. คุณทัศนีย ธรรมพิพิธ
(แทน) อุปนายกฝายวิชาการ
ผูบริหารระดับสูงและนักคณิตศาสตรประกันภัย
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
3. ดร.อภิรักษ ไทพัฒนกุล
กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
4. คุณสาระ ล่ําซํา
เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
5. คุณภัทรา ปจฉิมะกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
6. คุณกวิตา บุญพจนสุนทร
ผูชวยผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
และควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. จํากัด (มหาชน)
7. คุณสุรศักดิ์ เจริญโลหทองดี ผูชวยผูอํานวยการ
สมาคมประกันชีวิตไทย
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