สั ญญาคําประกัน
(นายหน้ าประกันวินาศภัย)
เขียนที ………………………
วันที ……… เดือน ……………… พ.ศ. ………
ข้าพเจ้า ………………………………………………………… อายุ …… ปี อยูบ่ า้ นเลขที ……… หมู่ที ……
ถนน ……………………………… ตําบล/แขวง ……………………………… อําเภอ/เขต ………………………………
จังหวัด ……………………… บัตรประชาชนเลขที ……………………………… ออกให้เมือวันที ………………………
ณ ……………… หมดอายุวนั ที ……………………… ปั จจุบนั ทํางานอยูท่ ี ………………………………………………
ตําแหน่ง ……………………………………………… ซึงต่อไปนี-จะเรี ยกว่า “ผูค้ - าํ ประกัน” ได้ทาํ หนังสื อฉบับนี-ให้ไว้กบั
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึงต่อไปนี-จะเรี ยกว่า “บริ ษทั ” เพือเป็ นหลักฐานแสดงว่า
นาย
ข้อ 1. ตามที ………………………………………………………………………
เป็ นนายหน้าประกันภัยตาม
ใบอนุญาตเป็ นนายหน้าเลขที ……………………… ได้รับเป็ นนายหน้าประกันภัยของบริ ษทั ตามสัญญานายหน้าประกัน
วินาศภัยฉบับเลขที ……………… ลงวันที ……………………………… ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญาฉบับนีนาย
ข้าพเจ้ามีความเกียวข้องเป็ น …………… ของ ………………………………………………………
และยอมผูกพันตนเป็ นผูค้ - าํ ประกัน ……………………………………………………………...
("นายหน้า") ไว้ต่อบริ ษทั
นาย
ตลอดระยะเวลาการเป็ นนายหน้าของบริ ษทั
ข้าพเจ้าทราบว่านายหน้ามีหน้าที ชี-ช่อง ชักชวน แนะนํา ให้บุคคลใด ๆ เข้าทําสัญญาประกันภัยกับ
บริ ษทั รวมทั-งรับเงินค่าเบี-ยประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยเพือนําส่งให้บริ ษทั ตามทีได้รับมอบอํานาจจากบริ ษทั และรับ
กรมธรรม์ประกันภัยพร้อมใบเสร็ จรับเงินจากบริ ษทั เพือส่งมอบให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย ซึงหากนายหน้าไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที
โดยสุจริ ตตามทีบริ ษทั มอบหมายแล้ว จะก่อให้เกิดความเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ได้ ไม่วา่ นายหน้าจะกระทําการใด ๆ โดยจงใจ
หรื อ ประมาทเลินเล่อ หรื อไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามควรตามหน้าทีทีต้องรับผิดชอบเกียวข้องกับเงินหรื อทรัพย์สินของ
บริ ษทั หรื อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ให้กระทําความผิดต่อบริ ษทั หรื อกระทําการปกปิ ดข้อความจริ ง หรื อ
เบียดบัง หรื อกระทําการใด ๆ ทีเป็ นการนําเงินหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อทีจะต้องส่งมอบให้บริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์
ส่วนตัวหรื อเพือบุคคลภายนอกไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อนายหน้าได้กระทําการละเมิดต่อบุคคลภายนอก และการ
กระทํานั-นเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายต้องสูญเสี ยเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องชําระหนี-ให้กบั
บุคคลภายนอกแทนนายหน้าไปตามสิ ทธิเรี ยกร้องของบุคคลภายนอกทีบริ ษทั ต้องรับผิดชอบและบริ ษทั มีสิทธิไล่เบี-ยเอาจาก
นายหน้า โดยบริ ษทั ได้บอกกล่าวกําหนดเวลาให้นายหน้าชําระค่าเสี ยหายดังกล่าวแล้ว แต่นายหน้าเพิกเฉยไม่ชาํ ระภายใน
เวลาทีบริ ษทั กําหนด

ข้อ 2. ข้าพเจ้า ในฐานะผูค้ - าํ ประกันนายหน้า ยินยอมชดใช้เงินทีนายหน้าจะต้องชําระให้กบั บริ ษทั ตามสิ ทธิ
เรี ยกร้องดังกล่าวภายในวงเงินไม่เกิน ……………… บาท (………………………………บาทถ้วน) เมือบริ ษทั ทวงถาม
ภายใน 60 (หกสิ บ) วันนับแต่วนั ทีนายหน้าผิดนัดไม่ชาํ ระหนี-ให้กบั บริ ษทั ตามกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมชําระเงินทีนายหน้า
ต้องชําระให้กบั บริ ษทั พร้อมดอกเบี-ยอัตราร้อยละ 15 (สิ บห้า) ต่อปี ของจํานวนเงินทีนายหน้าต้องชําระให้แก่บริ ษทั นับแต่
วันทีนายหน้าผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระให้บริ ษทั แล้วเสร็จรวมทั-งค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึ-นระหว่างการทวงถามให้
ชําระหนี-ให้กบั บริ ษทั
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อการกระทําของนายหน้าตามวัตถุประสงค์การก่อหนี- ลักษณะของมูลหนีจํานวนเงินสูงสุดทีต้องรับผิดชอบ และระยะเวลาทีคํ-าประกัน ตามสัญญานี-ทุกประการให้กบั บริ ษทั
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าย้ายทีอยูจ่ ากทีทีได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ข้างต้นในสัญญานี- ข้าพเจ้าจะแจ้งทีอยูใ่ หม่ให้กบั บริ ษทั
ทราบทันที หากข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งย้ายทีอยูใ่ หม่ให้กบั บริ ษทั ทราบ และบริ ษทั ได้ส่งหนังสื อทวงถามหรื อหนังสื อใด ๆ ยัง
ข้าพเจ้าตามทีอยูท่ ีให้ไว้ในสัญญานี- ให้ถือว่าได้ส่งตามภูมิลาํ เนาโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้าแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ขณะทําสัญญานี- นายหน้าเป็ นบุคคลทีมีความสามารถ ไม่ได้เป็ นคนไร้ความสามารถ
และข้าพเจ้าได้ตรวจสัญญานายหน้าประกันวินาศภัยแล้วขณะทําสัญญาคํ-าประกันนีเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ที
ข้าพเจ้าคํ-าประกันทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ ข้อความในสัญญานี-ตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องเป็ นไปตามความประสงค์ จึงลงลายมือชือ
ไว้ต่อหน้าพยาน และให้ไว้กบั บริ ษทั ณ วัน เดือน ปี ทีระบุขา้ งต้น และทําไว้เป็ นสามฉบับ ข้าพเจ้า นายหน้า และบริ ษทั เก็บ
ไว้คนละฉบับ
ลงชือ...............................................ผูค้ - าํ ประกัน/ผูใ้ ห้สญ
ั ญา ลงชือ.......................................................บริ ษทั /ผูร้ ับสัญญา
(...............................................................)
(นายศฐา การุ ณย์นิรันดร์ / นายปฏิญญา ประภาพรวรกุล)
ผูร้ ับมอบอํานาจ
ลงชือ......................................................พยาน
(........................................................)

ลงชือ......................................................พยาน
(........................................................)

