รหัสตัวแทนเลขที่..............................................................
ใบสมัคร ตัวแทน / นายหนา
สําหรับบุคคลธรรมดา

วันที่...................................................

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่........................................................ออกโดย..............................................วันหมดอายุ...............................................
ที่อยูตามบัตรประชาชนเลขที่............................หมู..............ถนน......................................แขวง / ตําบล..................................................
เขต/อําเภอ..........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย..............................................
โทรศัพทบาน..................................................FAX.............................................โทรศัพทมือถือ...............................................................
ที่อยูที่ตดิ ตอไดบานเลขที่.........................หมู..............ถนน...............................................แขวง / ตําบล....................................................
เขต/อําเภอ...............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพทบาน.......................................................................................โทรศัพทมือถือ................................................................................
E-mail address..................................................................................................................................................................................
ที่สงเอกสาร/กรมธรรม ตามบัตรประชาชน
ที่ติดตอได
อื่นๆ ระบุ.....................................................................................
ใบอนุญาตนายหนาประกันภัยเลขที่........................................วันออกบัตร..........................................วันหมดอายุ.....................................
ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดตอไดที่คุณ..........................................................................................................................................................
มีความเกี่ยวของเปน..............................................อาศัยอยูบานเลขที่..............................หมู.................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ..........................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน...................................FAX ....................................โทรศัพทมือถือ.........................................
ขาพเจา ไมเคยสงงานผานกมลฯ เคย โดยสงผาน..........................................................................................................................
ทานรูจักบริษัทฯกมลฯ จาก ..... ...................................................................................................................................................................
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปดรหัสสงงานโดยไมตองแจงใหทานทราบ เมื่อทานไมสงงานกับบริษัทในระยะเวลา 1 ป
ยอมรับ
ขอสมัครเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยเพื่อสงงานใหกับบริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยทั้งนี้ขาพเจาไดแนบ
เอกสารมาดวยแลวคือ
1. สําเนาบัตรประชาชนพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบานพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
3. รูปถายปจจุบัน (หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวน) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
4. สําเนาใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย (หนาหลัง)
5. สําเนาหนาบัญชีเงินฝากที่เปนชื่อของผูสมัคร
6. กรณีขอมีเครดิต ตองนําเงินสด, แบงคการันตีหรือสินทรัพย เชน สลากออมสิน, สลากธกส. มูลคาไมต่ํากวายอดที่ขอมีเครดิต
(กรณีไมมีค้ําจะตองชําระเงินสดทุกกรมธรรม)
ลงชื่อ................................................................
(............................................................................)
ผูสมัคร

หลักเกณฑและระเบียบการเปน โบรคเกอร / ตัวแทน / นายหนา ของบริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน)
1.การรับสงกรมธรรม

บริษัทฯ จะจัดสงกรมธรรมที่ออกโดยบริษัทฯใหกับโบรคเกอร / ตัวแทน / นายหนา ตามที่อยู ภายใน 3 วันทําการโดยจะ
แนบเอกสารสรุปกรมธรรมที่จัดสงใหกับโบรคเกอร / ตัวแทน / นายหนา เพื่อตรวจสอบและลงนามรับกรมธรรม พรอมทั้ง
สงตนฉบับเอกสารชุดดังกลาวคืนใหแกบริษัทฯ
1.2 หากโบรคเกอร / ตัวแทน / นายหนา มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆเชน ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท สถานที่การจัดสง
กรมธรรม ตองแจงขอมูลการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลทันที เพื่อประโยชนของทานเอง หาก
ทานไมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลบริษัทฯจะยึดถือขอมูลลาสุดที่ไดรับจากทาน ทั้งนี้หากเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย
ใดๆจากการที่ทานไมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหบริษัทฯรับทราบ ถือวาเปนความรับผิดชอบของทานตอความเสียหายนั้น
1.3 การจัดสงกรมธรรม จะจัดสงใหกับโบรคเกอรหรือตัวแทนโดยระบุตามชื่อ ที่อยูผูรับ ตามชื่อ ที่อยูที่โบรคเกอรหรือตัว
แทนแจงไว
2.การชําระเบี้ยประกันภัย
2.1กรมธรรมภาคสมัครใจ
2.1.1 โบรคเกอร / ตัวแทน / นายหนา จะตองนําสงเบี้ยประกันภัยใหกับบริษัทฯทันทีหลังจากไดรับเบี้ยประกันจากลูกคาและไม
เกิน...............วัน นับตั้งแตวันที่ กรมธรรมเริ่มมีผลคุมครองโดยจายเปนเช็คเงินสดพรอมชุดนําสงหรือโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา เมืองทองธานี ชื่อบัญชี บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 147 0075490
และแฟกซใบนําฝาก มายังฝายเรงรัดหนี้สิน หมายเลขโทรสาร 0-2502- 2944 หากเกินกําหนดชําระทางบริษัทฯจะทําการ
ยกเลิกกรมธรรม และเรียกเก็บคาคุมครองตามระยะเวลาของกรมธรรมที่เกิดขึ้น
2.1.2 กรณีโบรคเกอร / ตัวแทน / นายหนา ชําระเบี้ยประกันเกินกําหนดตามขอ 2.2.1 ตั้งแต 1-30 วัน จะมีสิทธิ์ไดรับคา
นายหนาตามที่ กฎหมายกําหนดเทานั้น โดยจะไมไดรับคาใชจายอื่นใดอีก
2.2 กรมธรรมภาคบังคับ (พ.ร.บ)
โบรคเกอร / ตัวแทน / นายหนา ตองนําสงสําเนากรมธรรมภาคบังคับ (พ.ร.บ.) พรอมทั้งชําระคาเบี้ยประกันภัยในทันทีที่
ไดรับจากลูกคาและไมเกิน............วัน นับตั้งแตวันที่กรมธรรมเริ่มมีผลคุมครอง
3. การแจงยกเลิกกรมธรรมประกันภัย
สามารถแจงไดที่แผนกตัวแทนและโบรคเกอร ภายใน 60 วัน โดยจะไมมีการเก็บคาคุมครองใดๆ เวนแต คาภาษีและ อากร
ทางโบรคเกอรหรือตัวแทนจะตองชําระใหกับบริษัทฯ ตามมูลคาที่เกิดขึ้นจริง
4. การแจงงาน
สามารถแจงงานไดที่สํานักงานใหญโทร 0-2502-29999 ตอ 1402,1403,1420 Fax 0-2502-2900
ยกเวน งานแท็กซี่ จะแจงงานไปที่สํานักงานโคลีเซี่ยม โทรศัพท/โทรสาร 0-2215-1831 ซึ่งจะขาย แบบเปน
Package คือ พ.ร.บ กับ ประเภท 3 โดยไมมีการแยกขาย โดยการแจงงานจะตองแจงรายละเอียดของสิ่งที่ตองการเอา
ประกันและความคุมครองที่ตองการอยางละเอียด
5. การออกใบกํากับภาษี (สําหรับโบรคเกอร) จะตองออกใบกํากับภาษีมูลคาเพิ่ม (vat 7%) ของคานายหนาและคาสงเสริมการ
ขาย ใหแกบริษัทฯทุกครั้ง
6. การแจงเคลม สามารถแจงเคลมไดที่ศูนยรับแจงเหตุ โทร.0-2502-2888 ตอ 1110 ถึง 1117 ตลอด 24 ชั่วโมง
7. การชําระคาเบี้ย ไมสามารถนําคาสินไหมที่มีอยูมาหักชําระคาเบี้ยกรมธรรมแทนได
1.1

(...........................................................................)
ผูสมัคร
วันที่......../............../..........

คําขอรหัสตัวแทน / นายหนา / โบรคเกอร
ขอมูล ตัวแทน/นายหนา /โบรคเกอร
ขาพเจา ____________________________________________________________
บัตรประชาชนเลขที_่ _______________ออกโดย______________หมดอายุ ____/____/____

รหัสสงงาน
ตัวแทน /นายหนา /โบรคเกอร

จดทะเบียนเลขที่. _____________________________วันที่จดทะเบียน. ____/____/_____ __________________
ที่อยูตามบัตร________________________________________________________
__________________________________________รหัสไปรษณีย______________

ประเภทตัวแทน

สถานที่ติดตอได / สงเอกสาร_______________________________________________
_________________________________________________________________

_________________

___________________________________________รหัสไปรษณีย_____________

โทรศัพท_________________มือถือ_________________โทรสาร________________
หลักประกันที่นํามาค้ําเพื่อขอมีเครดิต
เงินสด

แบงคการันตี

สลากออมสิน, สลากธกส. สาขา_____________จํานวนมูลคา______________บาท

อื่นๆ_______________________________________________________________________
หมายเหตุ________________________________________________________________________

ประทับตรา
บ.โบรคเกอร

(____________________________)
ผูสมัคร

..............................................
(นางสาวเพ็ญพร แสงเพ็ญ )
ผูชวยผูจัดการสวนตัวแทนและโบรคเกอร
ผูเสนอขอรหัส

................................................
( คุณ จิตฏิมา โชตชวเลิศ )
ผ.อ.ฝายพัฒนาธุรกิจการตลาด
ผูตรวจสอบ

.................................................
( คุณรณกฤต โชตชวเลิศ)
กรรมการผูจัดการ
ผูเห็นชอบ

แจงรหัสตัวแทน
วันที่................เดือน................................พ.ศ......................
ตามที่...........................................................................................ไดยื่นใบสมัครและขอเปดรหัสเพื่อสงงานประกันวินาศภัยนั้น
ผูบริหารไดอนุมัติในการออกรหัสแลว โดยในการติดตอ สงงาน สามารถใชรหัสคือ..................................................................................
จึงแจงใหทานและผูเกี่ยวของเพื่อทราบในการติดตอประสานงานตอไป

...................................................................................
(...................................................................................)
ผูชวยผูจัดการสวน ตัวแทนและโบรคเกอร
ผูแจงรหัส

....................................................................................
(...................................................................................)
ผูสมัครและรับทราบรหัส

สัญญาตัวแทน / นายหนาประกันวินาศภัย
ทําที่ บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน)
421,423 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่......................................
สัญญานี้ทําขึ้นระหวางบริษัท กมลประกันภัย จํากัด(มหาชน)โดย นายรณกฤต โชตชวเลิศ และ ม.ล.ภูวดล สุทัศนีย
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 421, 423 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ซึ่งตอไปจะเรียกวา“บริษัท”ฝายหนึ่งกับ..........................................................................................................................................
เลขที่...............หมู........ซอย...............................ถนน......................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................,.................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพทบาน ......................................... มือถือ .............................................. FAX ……..................…................
เลขที่บัตร/จดทะเบียน..............................................สถานที่ออกบัตร..............................บัตรหมดอายุ........................
บัตรตัวแทน/นายหนาเลขที.่ .....................................วันออกบัตร..................................... บัตรหมดอายุ.......................
ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ตัวแทน/นายหนา” อีกฝายหนึ่ง คูสญ
ั ญาสองฝายตกลงกันดังนี้
ขอ1.“บริษัท” ตกลงตั้ง “ตัวแทน/นายหนา” เปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยโดย “ตัวแทน/นายหนา”
ตกลงรับเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยให “บริษัท” โดยไมถือวา “ตัวแทน/นายหนา” เปนลูกจางหรือ
พนักงานของ “บริษัท”
ขอ 2. “ตัวแทน/นายหนา” มีหนาทีด่ ังนี้
2.1 ติดตอ ชักชวน ดําเนินการ หรือ จัดการใด ๆ ใหบคุ คลหรือนิติบุคคลใดเขาทําสัญญา
ประกันวินาศภัยใด ๆ กับ “บริษัท” ตามวัตถุประสงคของ “บริษัท”
2.2 รับประกันวินาศภัยตามวัตถุประสงคของ “บริษัท” ตามหนังสือมอบอํานาจของ “บริษัท”
2.3 รับกรมธรรมประกันภัยจาก “บริษัท” และนําสงกรมธรรมประกันภัยดังกลาวใหแกผูเอา
ประกันภัยโดยเร็ว
2.4 รับเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันวินาศภัยและรีบนําสงเบี้ย
ประกันภัยแก “บริษัท” ตามระเบียบขอบังคับของ “บริษัท”
ลงชื่อ
ตอหนา2/2.5 ปฏิบัติ........
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2.5
2.6

ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ คําสั่งของ “บริษัท” โดยเครงครัด
กระทําการตามที่ไดรับแตงตั้งเปน “ตัวแทน/นายหนา” จาก “บริษทั ” ดวยตนเอง โดย
หาม “ตัวแทน/นายหนา” มอบหมายหรือแตงตั้งบุคคลอื่นกระทําการแทน “ตัวแทน/
นายหนา” ทั้งสิ้น หาก “ตัวแทน/นายหนา” ฝาฝน เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
“บริษัท” หรือ บุคคลภายนอกใดก็ตาม “ตัวแทน/นายหนา” ตกลงรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ่ กิดขึ้นดังกลาวทั้งสิ้น หรือ “บริษัท” จะใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายตอบุคคลที่
“ตัวแทน/นายหนา” มอบหมายหรือแตงตัง้ นั้นโดยตรงก็ได
2.7 ตรวจสอบขอมูลของลูกคาที่จะขอเอาประกันภัยกับ “บริษัท” อยางละเอียด และแจงขอมูล
ของลูกคาที่แทจริงแก “บริษัท” เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันวินาศภัย หาก
ปรากฎตอมาภายหลังวา ขอมูลของลูกคาที่ “ตัวแทน/นายหนา” แจงมายัง “บริษัท” ไม
ถูกตองหรือเปนเท็จ เปนเหตุให “บริษัท” พิจารณาไมรับประกันวินาศภัย หรือ อาจตอง
กําหนดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือตองลดทุนประกันภัยลง “ตัวแทน/นายหนา” ตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก “บริษัท” ทั้งหมด
2.8 แจงและสงมอบขอมูลที่ถูกตองแทจริงเกีย่ วกับการขอเอาประกันภัยของผูที่ขอเอาประกัน
วินาศภัยกับ “บริษัท” มายัง “บริษัท” โดยเร็ว เพื่อ “บริษัท” จะไดนํามาประกอบการ
พิจารณารับประกันภัย หากเกิดความเสียหายขึ้นกับ “บริษัท” เกี่ยวกับการลาชาดังกลาว
“ตัวแทน/นายหนา” ตกลงรับผิดในความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับ “บริษัท” ทั้งหมด
2.9 ดําเนินการใหผูเอาประกันภัยชําระเงินคาเบี้ยประกันภัยใหเปนไปตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หาก “บริษัท” ไมไดรับชําระคาเบี้ยประกันจากผูเอาประกันภัยรายใดภายในระยะเวลา
ที่สํานักงานคณะกรรมการและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด“ตัวแทน/นายหนา”มีหนาที่ตอง
รับผิดชอบชําระเงินคาเบี้ยประกันภัยของลูกคาผูเอาประกันภัยรายนั้นแก “บริษัท”

ลงชื่อ

ตอหนา3/2.10 “ตัวแทน/นายหนา”.......

-3-

2.10

“ตัวแทน/นายหนา” ที่ไดรับชําระเงินคาเบีย้ ประกันภัยจากผูเอาประกันภัยแลว มีหนาที่ตอง
สงมอบให “บริษัท” ทันทีตามระเบียบขอบังคับของ “บริษัท” หามนําเอาเงินเบี้ย
ประกันภัยไปใชสวนตัว หากนําไปใชสวนตัว “บริษัท” มีสิทธิดําเนินคดีกับ “ตัวแทน/
นายหนา” ไดตามกฎหมาย อีกทั้ง “ตัวแทน/นายหนา” ตองรับผิดชดใชคาเบี้ยประกันภัย
ดังกลาวคืน “บริษัท” พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอป ของเงินเบี้ยประกันที่ผดิ นัด
สงมอบแก “บริษัท” นับแตผิดนัดจนชําระเสร็จ อีกทัง้ หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญ
หายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยแกผูเอาประกันรายที่ “ตัวแทน/นายหนา” รับเงินคาเบี้ย
ประกันภัยมาแลว แตผิดนัดไมนําสง “บริษัท” ตามระเบียบขอบังคับของ
“บริษัท”
“ตัวแทน/นายหนา” ตกลงรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ แกผูเอาประกันภัยราย
นั้นทั้งหมด
2.11 หากมีการเลิกสัญญาประกันภัยไมวาโดยผูเอาประกันภัยหรือ “บริษัท” หรือ โดยผลของ
กฎหมาย “ตัวแทน/นายหนา” มีหนาที่เรียกเก็บกรมธรรมคืนจากลูกคาผูเอาประกันภัย
พรอมทั้งตองรับผิดชอบเงินคาเบี้ยประกันภัยสําหรับลูกคาผูเอาประกันภัยดังกลาวแก
“บริษัท” หากยังชําระแก “บริษัท” ไมแลวเสร็จครบถวน
2.12 “ตัวแทน/นายหนา” จะไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลูกคา และ “บริษัท” แกบุคคลใดทั้งสิ้น ไม
วาสัญญานี้จะยังมีผลผูกพันหรือสิ้นผลผูกพันแลวก็ตาม
ขอ 3. “ตัวแทน/นายหนา” มีสิทธิไดรับบําเหน็จ คาตอบแทน ตามอัตราที่ “บริษัท” กําหนด โดยมีสิทธิ
ไดรับเมื่อ “บริษัท” ไดรับชําระคาเบี้ยประกันภัยครบถวนเรียบรอยแลว
ขอ 4. หาก “ตัวแทน/นายหนา” มีหนี้สินใดคางชําระแก “บริษัท” และหนีด้ ังกลาวถึงกําหนดชําระแลว
“ตัวแทน/นายหนา” ตกลงยินยอมให “บริษัท” นําเงินคาบําเหน็จ คาตอบแทน ที่ “บริษัท” ตองชําระแก “ตัวแทน/
นายหนา” ที่ถึงกําหนดชําระแลว มาหักกลบลบหนี้กันได
ขอ 5. หาก “บริษัท” ตองคืนคาเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ไมวาดวยกรณีใด “ตัวแทน/
นายหนา” ตกลงคืนคาบําเหน็จ คาตอบแทน ที่มีสิทธิจะไดรับจาก “บริษัท” ใหแก “บริษัท” ตามอัตราสวนของ
เบี้ยประกันภัยที่ “บริษัท” ตองจายคืนแกผเู อาประกันภัยทันที
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ขอ 6. หาก “ตัวแทน/นายหนา” ปฏิบัติผิดขอตกลงฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใด หรือ ละเวน
ปฏิบัติตามหนาที่ของ “ตัวแทน/นายหนา” ตามที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุให “บริษัท” หรือ
ผูเอาประกันภัย
ไดรับความเสียหาย “บริษัท” มีสิทธิบอกเลิกสัญญา “ตัวแทน/นายหนา” และ ถอดถอนการเปน “ตัวแทน/
นายหนา” ไดทันทีดวย
ขอ 7. หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดมิไดปฏิบัติผิดขอตกลงฉบับนี้ และคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะ
บอกเลิกสัญญานี้ไดก็โดยบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนการลววหนาอยางนอย 30 วัน
ขอ 8. หาก “ตัวแทน/นายหนา” ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบอนุญาตครบกําหนดโดยไมมีการ
ตออายุใหม หรือ ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งในการที่จะเปน “ตัวแทน/นายหนา” ไดตามกฎหมาย ใหสัญญานี้มี
ผลเลิกกันทันทีที่เกิดเหตุดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งขึน้
ขอ 9. สัญญาตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยนี้ จะมีผลตอเมื่อ “ตัวแทน/นายหนา” ดําเนินการ
หาผูค้ําประกันมาค้ําประกันการเปนตัวแทน/นายหนา กับ “บริษัท” ตามเงื่อนไขขอกําหนดของ “บริษัท” และ
“บริษัท” ไดลงนามในสัญญาตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยเรียบรอยแลว
ขอ 10. “ตัวแทน/นายหนา” ขอให “บริษัท” ติดตอกับ “ตัวแทน/นายหนา” ณ ที่อยูที่ตดิ ตอได
คือ
เลขที่......................หมู..............ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต
.................................................จังหวัด.........................................โดย “ตัวแทน/นายหนา” รับรองวาเอกสารหรือ
จดหมายที่ติดตอไปยังสถานที่ดังกลาวถือวา “ตัวแทน/นายหนา” ไดรับโดยชอบ
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นสองฉบับ ขอความตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอตกลงนีด้ ี
แลว เห็นวาถูกตอง จึงลงชื่อตอหนาพยานเปนหลักฐาน

ลงชื่อ.............................................................................................บริษัทฯ
(นายรณกฤต โชตชวเลิศ, ม.ล.ภูวดล สุทัศนีย)
ลงชื่อ..................................................................ตัวแทน/นายหนา
(....................................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...............................................................)

ลงชื่อ........................................................พยาน
(.........................................................)

