เงื่อนไขการได้รับสิทธิจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)”
ชื่อหน่วยงาน
บริษัทที่รับประกันภัย
1. บริษัท แบล็คแคน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
ยอน (ประเทศ
(มหำชน)
ไทย) จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำทีร่ ้ำน
Black Canyon

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ใช้บริกำรที่ร้ำน
100 บำท รับ 1 สิทธิ์
จานวนราย : 10,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
25 ธันวำคม 2562 – 31 มกรำคม 2563

2. บริษัท เทสโก้
เจเนอรัล อินชัว
รันส์ โบรคเกอร์

ลูกค้ำเทสโก้โลตัส เอ็กเพรส

รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ใช้บริกำร
จานวนราย : 5,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
19 ธันวำคม 2562 – 5 มกรำคม 2563

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

วิธีการ : แจกฟรี ลูกค้ำผู้ใช้บริกำรที่เทสโก้
โลตัส เอ็กเพรส ลงทะเบียนฟรีโดยกำรสแกน
QR Code ท้ำยบิลใบเสร็จรับเงิน
3. บริษัท เงินติดล้อ
จำกัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

ลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำใหม่ที่เข้ำมำ
ติดต่อที่สำขำ

รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ใช้บริกำร
จานวนราย : 300,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
16 – 30 ธันวำคม 2562
วิธีการ :
1. บจ.เงินติดล้อ รับลงทะเบียนจำกลูกค้ำ
ทั่วไปและส่ง SMS ยืนยันควำมคุม้ ครอง
2. บจ.เงินติดล้อ นำส่งข้อมูลรำยชื่อผู้เอำ
ประกันภัยมำยัง บมจ.อลิอันซ์อยุธยำ
ประกันภัย และ บมจ.วิริยะประกันภัยเพื่อ
จัดทำสลักหลังเพิม่ รำยชื่อผูเ้ อำประกันภัย
บันทึกในกรมธรรม์หลักในวันที่ได้รับรำยงำน
3. ผู้เอำประกันภัยจะได้รับ SMS จำก บจ.
เงินติดล้อ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันควำมคุ้มครอง

4. กองทุนบำเหน็จ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
บำนำญข้ำรำชกำร (มหำชน)
(กบข.)

สมำชิก กบข.

รูปแบบ : มอบให้สมำชิก กบข.
จานวนราย : 10,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
20 ธันวำคม 2562 – 5 มกรำคม 2563
วิธีการ : สมำชิก กบข. สำมำรถลงทะเบียน
ผ่ำนทำง link ที่ส่งให้สมำชิกผ่ำนช่องทำง
Line Official

ชื่อหน่วยงาน
5. บริษัท เงินติดล้อ
จำกัด

บริษัทที่รับประกันภัย
กลุ่มเป้าหมาย
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันภัย ลูกค้ำทั่วไป
จำกัด (มหำชน)

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ใช้บริกำร/
ลงทะเบียนผ่ำนช่องทำงที่กำหนด
จานวนราย : 250,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
เดือนธันวำคม 2562
วิธีการ : ลงทะเบียนผ่ำน
http://ngerntidlor.com
http://facebook.com/ngerntidlor/
Line@เงินติดล้อ / สำขำของเงินติดล้อทั่ว
ประเทศ โดยเงินติดล้อจะส่ง SMS เพื่อ
ยืนยันควำมคุ้มครองและนำส่งข้อมูลผูเ้ อำ
ประกันภัยมำยังบริษัทฯ เพื่อบันทึกสลัก

6. ธนำคำรออมสิน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

กลุ่มลูกค้ำของธนำคำรออมสิน

รูปแบบ : เสนอขำยผ่ำนเคำน์เตอร์
ธนำคำรออมสินให้กับลูกค้ำ
จานวนราย : ไม่จำกัดจำนวนรำย
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 – 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : เมื่อลูกค้ำมีควำมสนใจทำกรมธรรม์
ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัย
กลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์) ลูกค้ำสำมำรถซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวผ่ำนเคำน์เตอร์
ธนำคำรออมสินทุกสำขำ

7. บริษัท บิ๊กซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหำชน)

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ลูกค้ำที่เข้ำมำรับบริกำรตำม
เงื่อนไขของ BigC

8. บริษัท อยุธยำ
แคปปิตอล ออโต้
ลีส จำกัด
(มหำชน)

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ลูกค้ำที่เข้ำมำใช้ website ของ
ผู้ประกอบกำร AYCAL

รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำตำมเงื่อนไขที่บริษัท
กำหนด
จานวนราย : ไม่ระบุ
ช่วงระยะเวลา :
16 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : มอบให้กับลูกค้ำที่มำใช้บริกำร
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำตำมเงื่อนไขที่บริษัท
กำหนด
จานวนราย : ไม่ระบุ
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : มอบให้กับลูกค้ำที่เข้ำ website

ชื่อหน่วยงาน
9. บริษัท แอดวำนซ์
ไวร์เลส เน็ตเวิรค์
จำกัด

10. บริษัท เคำน์เตอร์
เซอร์วิส จำกัด

บริษัทที่รับประกันภัย
กลุ่มเป้าหมาย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ลูกค้ำที่ลงทะเบียนใช้หมำยเลข
(มหำชน)
โทรศัพท์ของ AIS

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำ AIS 1 คน/ 1 สิทธิ์
สำมำรถลงทะเบียนรับสิทธิ์คุ้มครองฟรี
โดยกด *638# เพื่อรับ SMS+Link เพื่อใช้
ในกำรลงทะเบียนรับสิทธิ์
จานวนราย : 300,000 รำย
ช่วงระยะเวลา : 16 – 30 ธันวำคม 2562

วิธีการ :
1. ลูกค้ำทีไ่ ด้รบั ข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ ของ AIS
2. ลูกค้ำสนใจกด USSD เพื่อเข้ำไปรับสิทธิ์
3. ลูกค้ำให้ข้อมูลในหน้ำ Micro Site ของ
MTL
4. MTL ส่งข้อมูลยืนยันควำมคุ้มครอง
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ลูกค้ำ All Member ที่เข้ำมำทำ รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำ All Member
(มหำชน)
ธุรกรรมที่ร้ำน 7-11
ที่ใช้บริกำรที่ร้ำน 7-11
1 คน / 1 สิทธิ์
จานวนราย : 100,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 – 31 มกรำคม 2563

11. บริษัท บำงจำก
คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ลูกค้ำผู้ถือบัตรสมำชิกบำงจำก
(มหำชน)

วิธีการ : ลงทะเบียนฟรีโดยกำรสแกน QR
Code ท้ำยบิลใบเสร็จรับเงินและกรอก
ข้อมูลตำมที่กำหนด
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำ สมำชิกบำงจำก
โดยใช้คะแนน 9 คะแนน แลกรับสิทธิ์
1 คน / 1 สิทธิ์
จานวนราย : 2,000 สิทธิ์
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 – 28 มกรำคม 2563

12. Shopee

13. บริษัท โตโยต้ำซัม
มิท จำกัด

วิธีการ : มีกำรประชำสัมพันธ์แจ้งให้สมำชิก
ทรำบถึงกำรใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ลูกค้ำทั่วไปที่เข้ำไปใน website รูปแบบ : เสนอขำยผ่ำนเว็บไซด์ shopee
(มหำชน)
Shopee
จานวนราย : ไม่จำกัดจำนวนรำย
ช่วงระยะเวลา :
15 – 31 ธันวำคม 2562
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำรศูนย์
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำรศูนย์
(มหำชน)
รถยนต์ ในเครือ Toyota
รถยนต์ ในเครือ Toyota Summit
Summit ที่มีกำรใช้บริกำรนัด ลูกค้ำ 1 คน / สำมำรถรับได้ 1 สิทธิ์
หมำย ตรวจสภำพ หรือซ่อม
จานวนราย : 3,000 รำย
รถยนต์ หลังจำกใช้บริกำรเสร็จ ช่วงระยะเวลา :
เรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์
20 ธันวำคม 2562 – 30 มกรำคม 2563
ประกันภัยฟรี

ชื่อหน่วยงาน
14. TQM Broker

บริษัทที่รับประกันภัย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

15. Counter Service บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ำของ TQM และจัดงำน
event ตำมสถำนที่ต่ำงๆ

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำของ TQM
จานวนราย : ไม่ระบุ
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่ำน QR Code
ตำม event ต่ำงๆ ลูกค้ำจะได้รับ SMS
ยืนยันควำมคุ้มครอง

ลูกค้ำที่ใช้บริกำรผ่ำน counter
service ในร้ำน 7-11

รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ชำระค่ำบริกำร/
ทำธุรกรรมผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส
จานวนราย : อยู่ระหว่ำงประสำนงำน
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ Counter
Service ในร้ำน 7-11
ลูกค้ำทั่วไปหรือลูกค้ำเข้ำเว็บไซต์ รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำทีล่ งทะเบียนผ่ำนทำง
www.prakunrod.com
เว็บไซด์ที่กำหนด
จานวนราย : ไม่ระบุ
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : แจกให้กับลูกค้ำทั่วไปหรือลูกค้ำที่
เข้ำเว็บไซต์ www.prakunrod.com ลูกค้ำ
จะได้รับ SMS ยืนยันควำมคุ้มครอง

16. PKR Broker

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

17. Rabbit
Insurance
Broker

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

ลูกค้ำที่ซื้อประกันภัยรถยนต์

รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ซื้อประกันรถยนต์
ผ่ำนทำง Rabbit Insurance Broker
จานวนราย : ไม่ระบุ
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่ำน QR Code
ลูกค้ำจะได้รับ SMS ยืนยันควำมคุม้ ครอง

18. Toyota Buzz

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

ลูกค้ำทั่วไป

รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำของ Toyota Buzz
จานวนราย : ไม่ระบุ
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563
วิธีการ : ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่ำน QR Code
ลูกค้ำจะได้รับ SMS ยืนยันควำมคุม้ ครอง

ชื่อหน่วยงาน
19. Tesco Lotus

บริษัทที่รับประกันภัย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ำที่ถือบัตรเครดิต Tesco
Visa ผ่ำน Application U
Choose

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ถือบัตรเครดิต
Tesco Visa ผ่ำน Application U Choose
จานวนราย : 5,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563

20. บริษัทกรุงเทพ
ประกันภัย สำขำ
ต่ำงจังหวัด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

ลูกค้ำต่ำงจังหวัด

วิธีการ : ลูกค้ำลงทะเบียนรับสิทธิผ์ ่ำน
Application U Choose ลูกค้ำจะได้รับ
SMS ยืนยันควำมคุ้มครอง
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ให้ควำมสนใจ ณ
สถำนที่จัดงำนต่ำงๆ ที่บริษัทฯ จัดร่วมกันกับ
สำนักงำน คปภ.
จานวนราย : ไม่ระบุ
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563

21. บริษัท เอไอเอ
จำกัด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

วิธีการ : ร่วมมือกับ คปภ. จังหวัดต่ำงๆ
ตั้งบูธ ตำมสถำนีขนส่ง อบต. อบจ.
ลูกค้ำที่รับสิทธิ์ตำมช่องทำงต่ำงๆ รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำทีล่ งทะเบียน/
รับสิทธิ์ตำมช่องทำงต่ำงๆ
จานวนราย : 100,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563

22. บริษัท ปตท.
น้ำมันและกำรค้ำ
ปลีก จำกัด
(มหำชน)

บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

23. ฝ่ำยกำรตลำดและ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
สื่อสำรองค์กร
(มหำชน)
บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จำกัด
(มหำชน)

ผู้ที่เข้ำรับบริกำรเติมน้ำมันที่
สถำนีน้ำมัน ปตท. ในช่วง
ระยะเวลำของโครงกำร

1. ผู้ที่สมัครทำประกันภัยผ่ำน
ช่องทำงสำมัญและช่องทำง
ออนไลน์
2. ผู้ที่สมัครลงทะเบียนเข้ำร่วม
โครงกำรผ่ำนสื่อโฆษณำ

วิธีการ :
1. แจกผ่ำน website www.aia.co.th หรือ
แฟนเพจทำง Facebook โดยให้ลงทะเบียน
รับสิทธิ์ฟรี
2. รับสิทธิ์ผ่ำนทำง SMS โดยบริษทั True
จะส่ง SMS ให้กับลูกค้ำเพื่อรับสิทธิ์ฟรี
3. นำเสนอโครงกำรให้กับลูกค้ำของ
CitiBank และ KTC เพื่อรับสิทธิ์ฟรี
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำที่ใช้บริกำร
จานวนราย : 30,000 รำย
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 15 มกรำคม 2563
วิธีการ : Scan QR Code ณ สถำนบริกำร
กรอกข้อมูลรับสิทธิ์ฟรีผำ่ น SMS โดยจะต้อง
มียอดชำระขั้นต่ำ 300 บำท
รูปแบบ : มอบให้ลูกค้ำทีส่ มัครทำประกันภัย
และผู้ทลี่ งทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนสื่อ
โฆษณำแคมเปญ “ฟ้ำช่วยได้”
(1 สิทธิ์ต่อผูเ้ อำประกันภัย 1 ท่ำน)
จานวนราย : ไม่ระบุ

ชื่อหน่วยงาน

24. ธนชำตประกันภัย

บริษัทที่รับประกันภัย

บริษัท ธนชำตประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

กลุ่มเป้าหมาย
ประชำสัมพันธ์ทำงออนไลน์
แคมเปญ “ฟ้ำช่วยได้”
(ช่องทำง Direct Marketing)

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
ช่วงระยะเวลา :
15 ธันวำคม 2562 - 31 มกรำคม 2563

วิธีการ : ออกหนังสือรับรองในรูปแบบ
SMS/Email และสำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดได้ที่ Call Center หรือศึกษำ
รำยละเอียดที่ www.bangkoklife.com
ลูกค้ำที่มีกรมธรรม์กับบมจ.ธน รูปแบบ : มอบให้กับลูกค้ำทีม่ ีกรมธรรม์กับ
ชำตประกันภัยและยังคงมีควำม บมจ. ธนชำตประกันภัยและยังมีควำม
คุ้มครองอยู่ในขณะลงทะเบียน คุ้มครองอยู่ในขณะทีล่ งทะเบียนผ่ำนทำง
Line Official
จานวนราย : 4,000 รำย
ช่วงระยะเวลา : 3 ธันวำคม 2562 - 2
มกรำคม 2563
วิธีการ :
1. ลูกค้ำลงทะเบียนบน Line Official
2. บริษัทแจ้งยืนยันสิทธิ์

หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูล ณ 24 ธันวาคม 2562

