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“วางใจเมื่อเรียกใช้ อุ่นใจเมื่อมีภยั ”

เอกสารประกอบในการสมัครเป็ นนายหน้ า
สาหรับผู้ทสี่ มัครนายหน้ าบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงินสด หรื อ แบงค์การันตี
ใบสมัครนายหน้าของบริ ษทั
สัญญานายหน้า
สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
รู ปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
สาเนาบัญชีธนาคารของผูข้ อเปิ ดรหัสนายหน้า

สาหรับผู้ทสี่ มัครนายหน้ านิติบุคคล
1. ใบสมัครนายหน้าของบริ ษทั
2. สัญญานายหน้า
3. สาเนาบัตรประชาชนกรรมการผูม้ ีอานาจ 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้านกรรมการผูม้ ีอานาจ 1 ชุด
5. สาเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
6. สาเนาบัญชีธนาคาร
7. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
8. สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

……………………………………………………………………………………………………………………....………..

สาหรับผู้คา้ ประกัน
1. สัญญาค้ าประกัน
2. สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. หนังสื อรับรองเงินเดือน (ฉบับจริ ง) หรื อ สลิปเงินเดือน (ฉบับจริ ง)

……………………………………………………………………………………………………………………....………..

ใบสมัครนายหน้ า
รูปถ่าย

กรุณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนด้ วยตัวบรรจง
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………....………………………………..
Name – Surname (Mr./Mrs./Miss) ……………………………………………………………..……… (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
วัน / เดือน / ปี เกิด ………/………/………… เชื้อชาติ …………………..……………… สัญชาติ ………………………………..
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ……………………………………..…... บัตรหมดอายุ ………/………/…………
2. ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน เลขที่…………………... หมู่ที่ ………………… อาคาร/หมู่บา้ น …..……………………………………..
ซอย ………………………………… ถนน …………………………………… ตาบล/แขวง …………………...…………………
อาเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด …………………………………… รหัสไปรษณี ย ์ …………..……………
3. สถานที่จดั ส่งเอกสาร (…) ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน (…) อื่นๆ กรุ ณาระบุสถานที่
เลขที่ ……………... หมู่ที่ …………………… อาคาร/หมู่บา้ น …………………………………….……………………………….
ซอย ………………………………… ถนน …………………………………… ตาบล/แขวง ……………………………………...
อาเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด …………………………………… รหัสไปรษณี ย ์ ………………………...
เบอร์โทรศัพท์ …………….………………. เบอร์แฟกซ์ …………….………….……. เบอร์มือถือ …………….…………………
E-MAIL ………………………………………….…………………………………………………………………………..………
4. สถานภาพ (…) โสด (…) สมรส ชื่อของคู่สมรส …………………………………………………..……………………….
5. วุฒิการศึกษา (…) มัธยมปลายหรื อต่ากว่า (…) ปวช. หรื อ ปวส. (…) ปริ ญญาตรี (…) อื่นๆ …………………..……….
6. ใบอนุญาตการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ …………………………………..…… บัตรหมดอายุ ………/………/…………

ลงชื่อ …………………………………………… ผูส้ มัคร
( ………………..……….…..……………… )

สัญญานายหน้า
ทาที่ บริษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
วันที่ …… เดือน ..………… พ.ศ. ….…
สัญญาฉบับนี้ทาขึึ้นระหวาา บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยนายนิพนธ์ บรรณวัฒน์ ผู้รับมอบอานาจชาว
ซึ่ ในสัญญานี้ตาอไปจะเรียกวาา “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ กับ …………………….…………………………………………………….…
อยูาบ้านเลขึที่…………..……….หมูาบ้าน ……………………….……………………………ถนน …..……………………………
ตาบล/แขึว ………………..…………… อาเภอ/เขึต…………..……………………… จั หวัด ……….……….………....………
เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………. บัตรประจาตัวประชาชนเลขึที…
่ ………………………………….….…….….
วันที่ออกบัตร ……………………………………………… วันที่บัตรหมดอายุ ……………....……..………………………..….
ซึ่ ในสัญญานี้ตาอไป จะเรียกวาา “นายหน้า” อีกฝ่ายหนึ่ คูาสัญญาทั้ สอ ฝ่ายตกล ทาสัญญากัน มีขึ้อความดั ตาอไปนี้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา
บริษัทตกลงแต่งตั้งนายหน้า และนายหน้าตกลงรับเป็นนายหน้าของบริษัท ทั้งนี้ นายหน้าตามสัญญานี้ไม่มีฐานะเป็น
ลูกจ้างหรือ พนักงานหรือ หุ้นส่วนหรือสถานะอื่นใดนอกจากการเป็นนายหน้าเท่านั้น นายหน้าเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย จากนายทะเบียนของสานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.)
ใบอนุญาตเลขที่…………………………………………........ออกให้เมื่อวันที่……………………………………….……….........
ข้อ 2. หน้าที่และความรับผิดของนายหน้า
2.1 ติดตาอ ชี้ชาอ หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลได้เขึ้าทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
2.2 รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และนาสา กรมธรรม์ประกันภัยให้แกาผู้เอาประกันภัย
2.3 รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยโดยได้รับมอบอานาจเป็นหนั สือจากบริษัท
2.4 ปฏิบัติตามเ ื่อนไขึ ระเบียบ คาสั่ หรือขึ้อบั คับทั้ ที่มีอยูาแล้วและจะประกาศใช้ในภายหน้าขึอ บริษัท
สานัก านคณะกรรมการกากับและสา เสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย สมาคมประกันวินาศภัย และหนาวย านอื่นที่
เกี่ยวขึ้อ ทั้ ที่มีอยูาแล้วและจะประกาศใช้ในภายหน้า
2.5 ยินยอมให้บริษัทแจ้ ขึ้อมูลเกี่ยวกับ การเป็นนายหน้าให้สานัก านคณะกรรมการกากับและสา เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหนาวย านอื่นที่เกี่ยวขึ้อ ทราบได้
2.6 ไมาทาการปลอมแปล ทาซ้า ดัดแปล ลอกเลียน หรือใช้เครื่อ หมายการค้า เครื่อ หมายบริการ ตรา
ประทับ หรือเอกสารใดๆ ทั้ หมดหรือแตาบา สาวนซึ่ เป็นขึอ บริษัท เว้นแตาจะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกาหนด

ล ชื่อ …………………………………………… นายหน้า
( …………………………………………… )
สัญญานายหน้า
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2.7 กระทาการตามที่ได้รับแตา ตั้ ด้วยตนเอ หากนายหน้ามอบหมายหรือแตา ตั้ ให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
นายหน้าจะต้อ รับผิดในความเสียหายอยาา ใดๆ อันเกิดจากการกระทาขึอ บุคคลที่นายหน้ามอบหมาย หรือแตา ตั้
ดั กลาาวด้วยตัวเอ ทั้ นี้ไมาตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้อ ความเสียหายตาอบุคคลที่นายหน้ ามอบหมายหรือแตา ตั้ นั้น
โดยตร
ในกรณีที่นายหน้าไมาได้แจ้ ให้บริษัททราบ และปรากฏวาาได้มีการกระทาใดๆตามสัญญาฉบับนี้ ในนามขึอ
นายหน้า ทีม านตัวแทนขึอ นายหน้า รหัส กลุามตัวแทน ในกรณีที่ทีม าน ทั้ ที่เป็นตัวแทน หรือไมาได้เป็นตัวแทน ที่
เป็นพนัก าน ลูกจ้า หรือการใช้ จ้า วาน ที่เป็นบุคคลากรที่ชาวยเหลือ สนับสนุน สา เสริม จัดหา ชักชวน ติดตาอ แนะนา
ให้เขึ้าทาสัญญาประกันวินาศภัย หรือคณะบุคคลโดยเป็นการปรากฏตามเอกสารหรือหลักฐานขึอ บริษัทให้ถือวาาการ
กระทานั้นๆเป็นการกระทาโดยนายหน้า ทีม าน ตัวแทน
2.8 เปิดเผยขึ้อมูลทั้ หมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยขึอ บริษัทให้บริษัททราบ ตลอดจนให้ขึ้อมูล
เกี่ยวกับการประกันภัยขึอ บริษัทที่ถูกต้อ แท้จริ แกาบุคคลที่นายหน้าติดตาอด้วย ทั้ นี้ นายหน้าขึอรับรอ วาาขึ้อมูล
ทั้ หมดที่เกี่ยวขึ้อ กับการขึอเอาประกันภัยที่นายหน้าได้นาเสนอเพื่อให้บริ ษัทพิจารณารับประกันภัยเป็นความจริ ทุก
ประการ ซึ่ หากปรากฏในภายหลั วาา ขึ้อมูลดั กลาาวเป็นความเท็จหรือนายหน้าปกปิดขึ้อความจริ ใดๆ ที่อาจทาให้
บริษัทบอกปัดไมายอมทาสัญญาประกันภัยหรืออาจกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสู ขึึ้นอีก นายหน้าจะรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึึ้นทั้ หมด
2.9 แจ้ และสา มอบหลักฐาน รวมถึ ขึ้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการขึอเอาประกันภัยขึอ ลูกค้าแตาละ
รายที่ตัวแทนติดตาอ จัดหา ชักชวนให้แกาบริษัททันที ตามที่พระราชบัญญัติป้อ กันและปราบปรามการฟอกเ ินพ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติป้อ กันและปราบปรามการสนับสนุนทา การเ ินแกาการกาอการร้ายและการแพราขึยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้า สู พ.ศ.2559 กาหนดไว้ เชาน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลายมือ
ชื่อรับรอ สาเนาเอกสาร กรณีเป็นนิติบุคคลใช้สาเนาหนั สือรับรอ การจดทะเบียนบริษัทที่นายทะเบียนออกให้ไมาเกิน
หกเดื อ นพร้ อ มสาเนาบั ต รประชาชนขึอ กรรมการผู้ มี อ านาจล นามพร้ อ มลายมื อ ชื่ อ รั บ รอ สาเนาเอกสารและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแบบรายการแสด ตน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยขึอ บริษัท หาก
นายหน้ากระทาการดั กลาาวลาาช้าหรือการกระทาใด ๆ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย นายหน้ายินยอมรับผิดชอบ
ในความเสียหายทั้ หมดที่เกิดขึึ้นจากการกระทาการลาาช้าดั กลาาวด้วย
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2.10 ทว ถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแกาบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
หรือตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามประกาศขึอ สานัก านคณะกรรมการกากับและสา เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้ นี้ แล้วแตาระยะเวลาใดจะถึ กาหนดกาอน โดยนับแตาวันที่บริษัทตกล ทาสัญญาประกันภัย
ตามที่นายหน้าติดตาอ ชี้ชาอ จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไมาชาระเบี้ยประกันภัยแกาบริษัท ภายในระยะเวลา
ดั กลาาว ไมาวาาด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้าจะต้อ แจ้ ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ สา มอบกรมธรรม์
ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแกาบริษัท เพื่อบริษัทจะทาการยกเลิกสัญญาประกันภัยดั กลาาวตาอไป มิฉะนั้นนายหน้า
ต้อ รับผิดโดยการชาระเบี้ยประกันภัยทั้ หมดหรือตามสัดสาวนขึอ ระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครอ
แล้ว พร้อมทั้ คาาอากรแสตมป์ คาาภาษีและคาาใช้จาายอื่นๆ ที่บริษัทเสียหายจากการนั้น
กรณีบริษัทไมาได้รับชาระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนดหรือตามที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามประกาศขึอ สานัก านคณะกรรมการกากับและสา เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย บริษัทจะดาเนินการแจ้ บอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยั ผู้เอาประกันภัย โดยนายหน้ามีหน้าที่ในการติดตาม
เบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครอ มาแล้วจากผู้เอาประกันภัย และนาสา เบี้ยประกันภัย
ดั กลาาวให้แกาบริษัทโดยทันที
ในการติดตามทว ถามให้ผู้เอาประกันภัยชาระคาาเบี้ยประกันภัยแกาบริษัทนั้น ให้นายหน้าติดตาอตามสถานที่ที่ผู้
เอาประกันภัยแจ้ ไว้ให้เป็นสถานที่ติดตาอหรือตามภูมิลาเนาถิ่นที่อยูา หรือสถานที่ทา านขึอ ผู้เอาประกันภัย หากมีการ
ติดตาอทา โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ให้ติดตาอได้ดั นี้
วันจันทร์ถึ วันศุกร์ให้ติดตาอลูกค้าได้ตั้ แตา เวลา 08.00 – 20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการเวลาให้ติดตาอ
ลูกค้าได้ตั้ แตา เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกาเทาานั้น สาหรับจานวนครั้ หรือความถี่ในการติดตามทว ถามคาาเบี้ยประกันให้
พิจารณาตามความเหมาะสมโดยใช้วาจาที่สุภาพอาอนโยนและนายหน้าจะปฏิบัติตาม พรบ. การทว ถามหนี้พ.ศ.2558 ที่
กาหนดไว้
2.11 กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแกานายหน้า นายหน้าต้อ สา เบี้ยประกันภัยดั กลาาวให้แกาบริษัท
ทันทีโดยนายหน้าจะต้อ ไมานาเบี้ยประกันภัยดั กลาาวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักคาาใช้จาายใด ๆ ทั้ สิ้น หาก
นายหน้านาเบี้ ยประกันภัยดั กลาาวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักคาาใช้จาายใดๆ นายหน้ายินยอมชดใช้คาาเสียหาย
ทั้ หมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ตาอปีนับแตาวันที่นาเบี้ยประกันภัยนั้นไปใช้หรือหาประโยชน์ และ
หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแกาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่ นายหน้ามิได้นาสา เบี้ยประกันภัยให้แกาบริษัท นายหน้า
จะต้อ รับผิดชอบในคาาสินไหมทดแทนและคาาเสียหายอื่นใดที่เกิดขึึ้นทั้ หมด โดยไมาอาจอ้า สิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ
ที่จะได้รับจากบริษัทตามสัญญาทั้ สิ้น และให้ถือเสมือนนายหน้า สละสิทธิดั กลาาวในทันที ทั้ นี้ ไมาตัดสิทธิ บริษัทที่จะ
ดาเนินคดีตามกฎหมายทั้ นี้ ไมาตัดสิทธิบริษัทที่จะดาเนินคดีตามกฎหมาย

ล ชื่อ …………………………………………… นายหน้า
( …………………………………………… )
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2.12 กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย นายหน้าจะต้อ ดาเนินการให้ผู้เอาประกันภัยทาการเลิก
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆคืนแกาบริษัท พร้อมทั้ เรียกเก็บเบี้ยประกันภัย
ตามสัดสาวนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครอ แล้วจากผู้เอาประกันภัยและนาสา ให้แกาบริษัททันที
2.13 นายหน้าตกล จะเก็บรักษาขึ้อมูลที่ได้รับเนื่อ จากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับไมาวาาสัญญา
ฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไมาก็ตาม และต้อ ไมาเปิดเผยขึ้อเท็จจริ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ที่อาจทาให้ลูกค้าทราบ
เกี่ยวกับการราย านธุรกรรมที่มีเหตุอันควรส สัย หรือราย านขึ้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวขึ้อ ขึอ ลูกค้าที่มีการราย านไปยั
สานัก านป้อ กันและปราบปราบการฟอกเ ินและนอกจากนี้บรรดาเอกสารการแสด ตนต้นฉบับตาา ๆขึอ ลูกค้า
นายหน้าจะต้อ สา ให้บริษัททั้ หมด
2.14 นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาคาาใช้จาายทั้ หลายที่ได้เกิดขึึ้นเนื่อ จากการปฏิบัติหน้าที่ขึอ นายหน้า
ตามสัญญานายหน้านี้แตาเพีย ฝ่ายเดียว
2.15 ในการรับชาระคาาเบี้ยประกัน นายหน้าต้อ ออกหลักฐานการชาระเ ินให้แกาผู้เอาประกันไว้เป็นหลักฐาน
ทุกครั้ พร้อมทั้ ล ลายมือชื่อและวันที่รับเ ิน ไว้ในหลักฐานการรับเ ินนั้นด้วย โดยให้ถือวาาการออกเอกสารการรับเ ิน
นี้ เป็นสาระสาคัญที่นายหน้าจะต้อ ปฏิบัติอยาา เครา ครัด หากไมาปฏิบัติให้ถือวาาเป็นการกระทาที่เป็นไปในทา ไมาสุจริต
เป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
2.16 ในกรณีที่บริษัท ได้เพิ่มว เ ินในการติดตาอ จัดหา ชักชวน หรือ จัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเขึ้าทา
สัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท ตามสัญญาฉบับนี้ให้แกานายหน้าจากการร้อ ขึอ ตามระบบ ระเบียบ ขึั้นตอน นโยบาย
หรือการแจ้ ให้มีการปรับปรุ เปลี่ยนแปล เพิ่มเติม จากสานัก านคณะกรรมการกากับและสา เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือ หนาวย านราชการที่เกี่ยวขึ้อ โดยการเพิ่มว เ ิน จากการได้รับอนุมัติ ด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนายหน้ามิได้โต้แย้ และได้กระทาการอยาา ใดๆอันเป็นการแสด ให้เห็นได้วาายอมรับในการ
เพิ่มว เ ินดั กลาาวโดยปริยาย ให้ถือวาานายหน้าหน้าตกล ผูกพันและยอมรับในว เ ินดั กลาาว รวมทั้ ต้อ รับผิดชอบ
ในว เ ินที่เพิ่มขึึ้น
2.17 นายหน้า จะต้อ ประพฤติตนให้เหมาะสมและไมาละเมิดจรรยาบรรณขึอ นายหน้าดั ตาอไปนี้
- มีความซื่อสัตย์สุจริตตาอผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนราวมอาชีพ
- ให้ บ ริ การที่ ดี อ ยา า สม่ าเสมอและชี้ แ จ ให้ ผู้ เ อาประกัน ทราบถึ สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ เ พื่ อ รั กษา
ผลประโยชน์ขึอผู้เอาประกัน
- รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยขึอ ผู้เอาประกันภัย และขึอ บริษัทตาอบุคคลภายนอก
- เปิดเผยขึ้อความจริ ขึอ ผู้เอาประกันภัย ในสาวนที่เป็นสาระสาคัญเพื่อการพิจารณารับประกันหรือ
เพื่อความสมบูรณ์แหา กรมธรรม์
-

ไมาเสนอแนะผู้ขึอเอาประกัน ภัย ทาประกันเกินความสามารถในการชาระเบี้ยประกัน หรือ

เสนอขึายนอกเหนือเ ื่อนไขึแหา กรมธรรม์

ล ชื่อ …………………………………………… นายหน้า
( …………………………………………… )
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- ไมาแนะนาให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทาสัญญาใหมา หากทาให้ผู้เอาประกัน ภัยเสีย
ผลประโยชน์
- ไมากลาาวหรือให้ร้ายทับถมบริษัทนายหน้าประกันภัยอื่น
- ต้อ กระทาการอยาา ใดในฐานะนายหน้า ซึ่ เป็นอาชีพ และเป็นการดาเนินการหรือกระทาการทา
ธุรกิจการรับประกันวินาศภัย และประกันภัยประเภทอื่นๆทีต่ ้อ ได้รับความไว้วา ใจขึอ บริษัท และประชาชน
โดยทั่วไป รวมทั้ การได้รับอนุญาตจากหนาวย านที่เกี่ยวขึ้อ ในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
2.18 นายหน้าจะต้อ รับผิดชอบในการดาเนินการตามสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ทีม าน ทั้ ที่เป็นตัวแทน หรือ
ไมาได้เป็นตัวแทน ที่เป็นพนัก าน ลูกจ้า หรือการใช้ จ้า วาน ที่เป็นบุคคลากรที่ ชาวยเหลือ สนับสนุน สา เสริม จัดหา
ชักชวน ติดตาอ แนะนา ให้เขึ้าทาสัญญาประกันวินาศภัย หรือสัญญาประกันภัยอื่นๆตามสัญญาฉบับนี้ในการดาเนินการ
ตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ เสมือนเป็นนายจ้า ลูกจ้า ที่จะต้อ ราวมรับผิดตามกฎหมาย
ข้อ 3. ค่าบาเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์
3.1 นายหน้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์ คาาตอบแทน คาาบาเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่บริษัทประกาศ
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แตาทั้ นี้ต้อ ไมาเกินอัตราที่นายทะเบียนประกันวินาศภัยกาหนด โดยนายหน้ามีสิทธิขึอรับคาา
บาเหน็จดั กลาาวได้ เมื่อบริษัทได้รับชาระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
3.2 หากนายหน้า มีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ตาอบริษัท นายหน้ายอมให้ บริษัท
นาคาาตอบแทน คาาบาเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเ ินได้ หักกลบลบหนี้กันได้
3.2 หากนายหน้า มีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ตาอบริษัท นายหน้ายอมให้ บริษัท
นาคาาตอบแทน คาาบาเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเ ินได้ หักกลบลบหนี้กันได้
3.3 ไมาวาาด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้อ คืนเบี้ยประกันภัยให้แกาผู้เอาประกันภัย นายหน้าตกล คืนคาา
บาเหน็จ คาาตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดสาวนขึอ เบี้ยประกันภัยที่บริษัทจาายคืน
ให้แกาผู้เอาประกันภัยให้แกาบริษัททันที
3.4 ในกรณีที่ปรากฏวาานายหน้า หรือทีม าน ทั้ ที่เป็นตัวแทน หรือไมาได้เป็นตัวแทน ที่เป็นพนัก าน ลูกจ้า
หรือการใช้ จ้า วาน ที่เป็นบุคคลากรที่ชาวยเหลือ สนับสนุน สา เสริม จัดหา ชักชวน ติดตาอ แนะนา ให้เขึ้าทาสัญญา
ประกันวินาศภัย ที่อยูาภายใต้การกากับดูแล และคบคุมขึอ นายหน้า กระทาการอยาา ใดๆที่เป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย
กระทาความผิดอาญาตาอกฎหมาย ไมาวาาการกระทานั้นจะเป็นการกระทาผิดตามสัญญานายหน้า หรือไมาก็ตาม นายหน้า
จะไมามีสิทธิในการที่จะได้รับผลประโยชน์ คาาตอบแทน คาาบาเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใดๆ จากบริษัทตามสัญญาทั้ สิ้น
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ข้อ 4. หลักประกัน
4.1 เพื่อเป็นหลักประกันการชาระหนี้ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึึ้นตามสัญญานี้ นายหน้า
ตกล มอบหลักประกัน หรือให้มบี ุคคลค้าประกัน ดั ตาอไปนี้
1.ที่ดินโฉนด / นส.3 / นส.3ก เลขึที่
…………………………………………..…….............….…………………พร้อมสิ่ ปลูกสร้า
…………………....……………..……… ตาบล ………………….…… อาเภอ ………...................………… จั หวัด
……………………. เนื้อที่ ….....………… ซึ่ เป็นกรรมสิทธิ์ขึอ …………….........………………… และปลอดภาระ
ผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการชาระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้ ในว เ นิ
….................………… บาท
( ………………………………………… ) โดยนายหน้าจะดาเนินการจดทะเบียนตาอพนัก านเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่
………..…..โดยนายหน้าเป็นผู้ออกคาาใช้จาายเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานอ และการไถาถอนจานอ ทั้ หมด
2.นาย/นา /นา สาว ………………………………………………………....... เขึ้าทาสัญญาค้าประกัน
การปฏิบัติหน้าที่นายหน้า
3. ……………………………………………………………………………………………………
4.2 หากบริษัท ได้บั คับชาระหนี้เอากับผู้ค้าประกันหรือหลักประกัน ตาม ขึ้อ 4.1 แล้วไมาเพีย พอแกาการ
ชาระหนี้ทั้ หมด นายหน้ายินยอมชาระหนี้สาวนที่ยั ขึาดอยูาทั้ หมดจนกวาาจะชาระหนี้ให้แกาบริษัทเสร็จสิ้น นับแตาวันที่
ได้รับแจ้ จากบริษัท
4.3 หากบริษัทได้ดาเนินการตรวจสอบราคาขึอ หลัก ทรัพย์หรือหลักประกันตามขึ้อ 4.1 ตาอหนาวย านราชการ
ที่เกี่ยวขึ้อ แล้วปรากฏวาา ราคาขึอ หลักทรัพย์ หรือหลักประกัน ที่นามาเป็นประกันตามสัญญาฉบับนี้ ลดน้อยถอยล ซึ่
ไมาเพีย พอกับว เ ินที่บริษัทได้เพิ่มขึึ้น รวมทั้ คาาเสียหายอยาา ใดๆที่จะเกิดขึึ้นในอนาคต บริษัทฯจะดาเนินการแจ้ ให้
นายหน้า หรือผู้ค้าประกัน ดาเนินการอยาา ใดๆ ในการจัดหลักหลักทรัพย์ หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ เพีย พอ โดยแจ้
ให้ผู้ค้าประกันหรือนายหน้า ทราบไมาน้อยกวาา 15 วัน หากผู้ค้าประกันหรือนายหน้าเพิกเฉย บริษัทจะดาเนินการยื่นฟ้อ
ตาอศาลวาาหลักประกันที่นามาจานอ มีจานวนเ ินน้อยกวาาว เ ินที่ นายหน้าค้า ชาระ เพื่อดาเนินการบั คับการชาระหนี้
ตามสัญญากับหลักทรัพย์ที่จานอ ได้ตามกฎหมาย
4.4 เมื่อสัญญานายหน้าสิ้นสุดล บริษทั จะคืนหรือถอนหลักประกันตามขึ้อ 4.1 ให้แกานายหน้า ตาอเมื่อบริษัท
ได้ตรวจสอบแล้ววาานายหน้าไมามภี าระหนี้หรือคาาเสียหายใดค้า ชาระแกาบริษทั
4.5 ในกรณีที่นายหน้าได้นาหลักทรัพย์ ใบหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล ฉลากออมสิน คูามือการจดทะเบียน
รถยนต์ หรือทรัพย์สินใดๆที่ตามกฎหมายสามารถมาเป็นหลักประกันในการทาสัญญาได้ นายหน้าตกล ยินยอมที่จะให้
บริษัทดาเนินการมีหนั สือแจ้ ไปยั บุคคล หรือคณะบุคคล หนาวย านราชการที่ควบคุมดูแล หลักทรัพย์ขึ้า ต้นไว้ เพื่อ
ดาเนินการแจ้ ระ ับ ในการจาหนาาย จาาย โอน สร้า ภาระผูกพัน หรือการทาธุรกรรมอยาา ใดๆไว้ จากการนาหลักทรัพย์
มาประกันตามสัญญานี้ จนกวาาบริษัทจะได้มีหนั สือบอกเลิกหรือเพิกถอน ทั้ นี้ให้ถือวาานายหน้าให้ความยินยอมในการ
ดาเนินการดั กลาาวแกาบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ และให้ถือเอาสัญญาฉบับนี้เป็นการแสด เจตนาแทน
ล ชื่อ …………………………………………… นายหน้า
( …………………………………………… )
สัญญานายหน้า
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4.6 นายหน้าขึอรับรอ วาา จะไมากระทาการอยาา ใด ตาอทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
อันจะกาอให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ตามกฎหมายกับหลักประกันดั กลาาวตาอบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น ภายหลั จากที่ได้
นามาเป็นกระกันให้แกาบริษัทตามสัญญาฉบับนี้แล้ว หรือกระทาการอยาา ใด อันเป็นการแจ้ ขึ้อเท็จจริ อันเป็นเท็จ เพื่อ
ดาเนินการให้ผู้ครอบครอ ดูแล หลักทรัพย์ดั กลาาวให้ออกหลักฐานให้ใหมา อันถือวาาเป็นการกระทาโดยทุจริตและผิด
กฎหมาย ซึ่ นายหน้าจะต้อ รับผิดชอบ และบริษัทสามารถดาเนินการคดีอาญากับนายหน้าได้ทันที
ข้อ 5. การผ่อนเวลา
หากมีการผาอนผันการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ไมาวาาครั้ ใดให้ถือวาาเป็นการผาอนผันเฉพาะครั้ คราวนั้น
เทาานั้น จะนามาอ้า เป็นเหตุในการผาอนผันในครั้ อื่นๆ ไมาได้ ทั้ นี้ การผาอนผันจะมีผลตาอคูาสัญญาก็ตาอเมื่อคูาสัญญาฝ่ายที่
มีสิทธิบั คับให้เป็นไปตามสัญญานี้ได้ทาเป็นหนั สือแจ้ ไปยั คูาสัญญาอีกฝ่ายหนึ่
นายหน้าตกล วาา เมื่อบริษัทได้ดาเนินการในการผาอนเวลาในการชาระหนี้ หรือผาอนผัน อยาา ใดๆ ตามวรรค
ต้นแล้ว นายหน้าจะต้อ ดาเนินการแจ้ ให้ผู้ค้าประกันเขึ้าตกล และยินยอมในการผาอนเวลาการชาระหนี้ตามสัญญาด้วย
ทุกครั้
ข้อ 6. การสิ้นสุดของสัญญา
6.1 คูาสัญญาทั้ สอ ฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกลาาวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่าย
หนึ่ ทราบลาว หน้าไมาน้อยกวาา 30 วัน
6.2 นายหน้าขึาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไมาตาอใบอนุญาต
นายหน้าประกันวินาศภัย ไมาวาาด้วยสาเหตุใดก็ตาม
6.3 นายหน้ าดาเนิน การใดๆ อัน กาอให้ เกิด ความเสี ย หายแกาบ ริษั ท ผู้ เ อาประกันภั ย ผู้ รั บประโยชน์ ต าม
กรมธรรม์ประกันภัย
6.4 นายหน้ ากระท าการอยา า ใดๆ อัน เป็ น การกระทาผิ ดอาญาตาอ กฎหมาย ในขึณะที่ใ ช้ บั คั บอยูา หรื อ
กฎหมายที่จะได้ประกาศใช้บั คับในภายหน้า ทั้ ในฐานะตัวแทน นายหน้า อันเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่เป็นที่ไว้วา ใจขึอ
ประชาชน ไมาวาาการกระทาดั กลาาวนั้น จะเกิดขึึ้นจากการกระทาขึอ นายหน้า หรือโดยบุคคลที่นายหน้าได้มอบหมาย
ทั้ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยปริยาย และการแตา ตั้ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น กระทาการแทน ทั้ ที่เป็นตัวแทน
หรือไมาได้เป็นตัวแทน ที่เป็นพนัก าน ลูกจ้า หรือการใช้ จ้า วาน ที่เป็นบุคคลากรที่ชาว ยเหลือ สนับสนุน สา เสริม
จัดหา ชักชวน ติดตาอ แนะนา ไมาวาาจะได้แจ้ ให้บริษัททราบหรือไมาก็ตาม
6.5 หากนายหน้าประพฤติผิดสัญญาขึ้อใดขึ้อหนึ่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันพึ ปฏิบัติในฐานะนายหน้า
หรือกระทาใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที
โดยนายหน้ายินยอมให้บริษัทระ ับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือสา มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แกาผู้เอาประกันภัย
ที่นายหน้าจัดหามาได้ และยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นนายหน้าขึอ บริษัทได้ทันที

ล ชื่อ …………………………………………… นายหน้า
( …………………………………………… )
สัญญานายหน้า
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สัญญาฉบับนี้มีขึ้อความถูกต้อ ตร กัน 2 ฉบับ คูาสัญญาทั้ สอ ฝ่ายได้อาานและเขึ้าใจตร กันและเพื่อเป็น
หลักฐาน คูาสัญญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญตาอหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดั ปรากฏขึ้า ต้น และ
คูาสัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่ ฉบับ

ล ชื่อ ……………………………………… นายหน้า

ล ชื่อ ………………………………………… บริษัท

( ……………………………………… )

( ………………………………………… )

ล ชื่อ ……………………………………… พยาน

ล ชื่อ ………………………………………… พยาน

( …………………………………..…… )

( ………………………………………… )

สัญญานายหน้า
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สัญญาคา้ ประกันนายหน้ าประกันวินาศภัย
ทาที่ ……………………………………………
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………
ข้าพเจ้า ……………………………………… อายุ ……… ปี สัญชาติ ……… บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
เลขที่ ……………………………… ออกให้โดย ……………… เมื่อวันที่ ………………… บัตรหมดอายุวนั ที่ …..……….……
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...…………………………………………....….............................................. เบอร์ โทรศัพท์ ....................................
อาชี พ ……………… ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “ผู้ค้าประกัน” ขอทาหนังสื อฉบับนี้ ให้ไว้แก่ บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด
(มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “บริษัท” เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ตามที่บริ ษทั ได้แต่งตั้งและยินยอมให้ ..……………………………….………………… เป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย
ทาหน้าที่ช้ ีช่องและจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “นายหน้ า” นั้น
ข้ อ 1. ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันการปฏิ บัติหน้าที่ ของนายหน้าตามกล่าวในวรรคก่อน โดยใน
ระหว่างที่นายหน้าได้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั นั้น ได้กระทาการบกพร่ องต่อหน้าที่ และ/หรื อ ทุจริ ต และ/หรื อ ประพฤติผิดใดๆ
และ/หรื อ ก่อให้เกิดความเสี ยหาย และ/หรื อ ก่อให้เกิดภาระหนี้สินใดๆ แก่บริ ษทั ไม่วา่ จะด้วยความจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ
ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหาย และ/หรื อ ภาระหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั โดยค่าเสี ยหายและ/หรื อภาระ
หนี้ สินดังกล่าวจะเป็ นค่าเสี ยหายที่ นายหน้าได้ก่อให้เกิ ดขึ้นนับตั้งแต่วนั ที่ ได้ทาสัญญา หรื อที่ จะได้ก่อขึ้นต่อไปในภายหน้า
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทน และค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชา
ธรรมเนี ยม ค่าทนายความ ค่าป่ วยการในการ ฟ้ องคดี ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกประการจนกว่าบริ ษทั จะ
ได้รับชาระค่าเสี ยหายและ/หรื อหนี้สินครบถ้วน ทั้งนี้ผคู ้ ้ าประกันตกลงยินยอมปฎิบตั ิ และรับทราบถึงสิ ทธิและหน้าที่ของตนเอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เว้นแต่ในสัญญานี้จะได้กาหนดจะได้เงื่อนไขเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 2. ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมในการเข้าค้ าประกัน หนี้ สินของนายหน้าที่ตามสัญญานายหน้า ซึ่ งเป็ นหนี้ ในอนาคต
และมีเงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ ลักษณะของมูลหนี้ที่เกิดขึ้น ดังนี้
2.1 ผูค้ ้ าประกันตกลงเข้าค้ าประกันหนี้ ตามสัญญานายหน้า ที่นายหน้าจะต้องเป็ นผูต้ ิดต่อ จัดหา ชักชวน หรื อจัดการ
ให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเข้าทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ตลอดระยะเวลาของการเป็ นนายหน้า โดยไม่มีระยะเวลาสิ้ นสุ ด
เนื่ องจาก การเป็ นนายหน้านั้นจะต้องดาเนิ นการเพื่อให้ได้คู่สัญญา ตามสัญญาประกันภัยให้แก่บริ ษทั โดยผลประโยน์หรื อ
ผลตอบแทนที่นายหน้าจะได้รับขึ้นอยูก่ บั ชนิ ด ประเภท และปริ มาณของสัญญาประกันภัยเว้นแต่จะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดย
บริ ษทั หรื อโดยนายหน้าเอง
2.2 ผูค้ ้ าประกันรับทราบว่า ในการเข้าค้ าประกันการเป็ นนายหน้า ตามสัญญานายหน้า เป็ นกรณี ที่นายหน้าสามารถออก
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ตอ้ งตนเอง ตามที่บริ ษทั ได้ยนิ ยอม และอนุมตั ิการเป็ นนายหน้า และบริ ษทั ได้ส่งมอบรหัสนายหน้า
เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตน และตรวจสอบถึงสิ ทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ที่นายหน้าจะได้รับตามสัญญา
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2.3 ตลอดระยะเวลาของการเป็ นนายหน้า นายหน้าสามารถที่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าดาเนินการแทนตนเองได้ ใน
กรณี ที่ทีมงาน ทั้งที่เป็ นตัวแทน หรื อไม่ได้เป็ นตัวแทน ที่เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หรื อการใช้ จ้าง วาน ที่เป็ นบุคคลากรที่ช่วยเหลือ
สนับสนุน ส่งเสริ ม จัดหา ชักชวน ติดต่อ แนะนา ให้เข้าทาสัญญาประกันวินาศภัย ทั้งยินยอม หรื อไม่ยินยอม ในกรณี ที่ได้มีการ
นารหัสนายหน้าที่บริ ษทั มอบหมาย ไปดาเนินการออกกรมธรรม์
2.4 นายหน้า และทีมงาน ทั้งที่เป็ นตัวแทน หรื อไม่ได้เป็ นตัวแทน ที่เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หรื อการใช้ จ้าง วาน ที่เป็ น
บุคคลากรที่ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่ งเสริ ม จัดหา ชักชวน ติดต่อ แนะนา ให้เข้าทาสัญญาประกันวินาศภัย สามารถรับเงินค่าเบี้ย
ประกันจากผูเ้ อาประกันที่ เป็ นบุคคล นิ ติบุคคล คณะบุคคล รัฐวิสาหกิ จ หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดที่ เกิดขึ้นทั้งที่เป็ นนิ ติ
บุคคล และไม่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2.5 นายหน้า และทีมงาน ทั้งที่เป็ นตัวแทน หรื อไม่ได้เป็ นตัวแทน ที่เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หรื อการใช้ จ้าง วาน ที่เป็ น
บุ คคลากรที่ ช่ว ยเหลื อ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม จัด หา ชักชวน ติ ด ต่อ แนะนา ให้เ ข้าท าสัญญาประกันวิน าศภัย สามารถเข้ารั บ
กรมธรรม์จากบริ ษทั และส่ งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผูเ้ อาประกันได้ ซึ่ งการกระทาดังกล่าวนั้น ทาให้เกิ ดภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัยที่ บริ ษทั จะต้องเข้ารับประกันวินาศภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยตามกฎหมายในทันที่ เริ่ มต้นของสัญญา และกรมธรรม์
ประกันภัย จนกว่าระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะสิ้ นสุ ด เว้นแต่ กรณี ที่มีการบอกเลิกหรื อยกเลิกกรมธรรม์ นายหน้า และ
ที มงานจะต้องนากรมธรรม์ตน้ ฉบับ คื นจากผูเ้ อาประกันภัย เพื่อดาเนิ นการยกเลิก อันจะทาให้กรมธรรม์สิ้นผลทางกฎหมาย
รวมทั้งความรับผิดชอบในฐานะผูร้ ับประกันวินาศภัยของบริ ษทั ด้วย
ข้ อ 3. ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมในการเข้ารับประกันตามสัญญานายหน้าในวงเงิน...........................................................
(............................................................................) ตลอดระยะเวลาของสัญญานายหน้า เว้นแต่จะได้มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
ข้ อ 4. ผูค้ ้ าประกัน ตกลง ยินยอมรับทราบถึงหน้าที่ของตนเองในการเข้าค้ าประกันว่า ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
ผ่อนเวลาการชาระหนี้ อย่างใด ๆ ให้แก่ นายหน้าตามสัญญานายหน้า และที มงาน ผูค้ ้ าประกันจะต้องเข้ารับทราบ และตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาในคราวนั้น ๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับบริ ษทั ด้วยทุกครั้ง
ข้ อ 5. หากนายหน้ากระทาผิดสัญญาใดๆ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย และไม่วา่ จะเป็ นการบอกเลิกสัญญา
นายหน้าแล้วหรื อไม่ก็ตาม โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่นายหน้าผิดนัด ผิดสัญญา เมื่อผูค้ ้ า
ประกันได้รับแจ้งจากบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว จะต้องดาเนินการชาระหนี้ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั ในทันที เว้นแต่ ผูค้ ้ าประกัน
ได้เข้าตกลงยินยอม และรับทราบถึงการผ่อนเวลาการชาระหนี้ระหว่างนายหน้า หรื อทีมงานกับบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงจะ
สามารถใช้สิทธิของลูกหนี้ตามเงื่อนไข และวิธีที่นายหน้า หรื อทีมงานได้ตกลงกับบริ ษทั
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันได้รับหนังสื อจากบริ ษทั ตามวรรคหนึ่งข้างต้นแล้ว ผูค้ ้ าประกันเพิกเฉยหรื อไม่ดาเนินการอย่างใดๆ
ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบในบรรดามูลหนี้ ที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทน และค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์
แห่งหนี้น้ นั ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าทนายความ ค่าป่ วยการในการ ฟ้ องคดี ค่าใช้จ่ายในชั้น
บังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกประการจนกว่าบริ ษทั จะได้รับชาระค่าเสี ยหายและ/หรื อหนี้สินครบถ้วน
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ข้ อ 6. ผูค้ ้ าประกันรับทราบถึงหนี้ที่จะเกิดขึ้นตามสัญญานายหน้า ตามที่ได้แสดงเจตนาในการเข้าค้ าประกัน และตกลง
ยินยอมเข้าร่ วมรับผิดตามสัญญานายหน้า ฉบับลงวันที่...........................................................................โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเอา
เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาค้ าประกัน
ข้ อ 7. ผูค้ ้ าประกัน ตกลงยินยอม และรับทราบว่า ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ดาเนินการส่ งหนังสื อบอกกล่าวอย่างใดๆ ที่จะต้อง
ปฎิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผคู ้ ้ าประกันทราบ หากได้มีการส่งไปยังภูมิลาเนาตามที่ได้แจ้งให้แก่บริ ษทั ทราบข้างต้นแล้ว ด้วยวิธี
ส่งทางไปรษณี ย ์ ลงทะเบียนตอบรับ ไม่วา่ จะมีผใู ้ ดรับไว้แทนผูค้ ้ าประกันหรื อไม่ก็ตาม หรื อในกรณี ไม่มีผรู ้ ับ หรื อผูค้ ้ าประกันไม่
ไปรับตามกาหนดระยะเวลา หรื อผูค้ ้ าประกันได้ยา้ ยภูมิลาเนาแห่ งใหม่ ผูค้ ้ าประกันจะไม่ยกเป็ นข้ออ้างหรื อข้อต่อสู ้กบั บริ ษทั ว่า
ไม่ได้รับทราบถึงการบอกกล่าวแต่อย่างใด
เว้นแต่ผคู ้ ้ าประกันได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาตามที่ได้แจ้งไว้ตามสัญญา
ข้างต้น โดยการส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่บริ ษทั ทราบแล้วภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้เปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา
ผูค้ ้ าประกันได้อ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้แสดงเจตนาด้วย
ความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ สาคัญผิด หรื อให้คามัน่ แต่อย่างใด เพื่อเป็ นหลักฐาน ในการนี้ผคู ้ ้ าประกันจึงได้ลงลายมือ
ชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ ณ วัน เดือนปี ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
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