สั ญญานายหน้ าประกันวินาศภัย
(สํ าหรับบุคคล)
เลขที ………………………
ทําขึน ณ บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที ……… เดือน …………………… พ.ศ. ………
สัญญาฉบับนีทําขึนในวันทีทีระบุขา้ งต้นนี โดยและระหว่าง
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย นายศฐา การุ ณย์นิรันดร์และ นายปฏิญญา
ประภาพรวรกุล ผูร้ ับมอบอํานาจ สํานักงานเลขที 990 อับดุลราฮิมเพลซ ชัน 12, 14 ถนนพระราม 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500 ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรี ยกว่า "บริ ษทั " ฝ่ ายหนึง กับ
นาย
…………………………………………………………… อายุ ……… ปี อยูบ่ า้ นเลขที ………… หมู่ ………
ซอย …………………… ถนน …………………………… ตําบล/แขวง ………………………………
อําเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด …………………………… รหัสไปรษีย ์ ………………
โทรศัพท์ ………………………… โทรสาร ………………………… บัตรประชาชนเลขที ……...............…………
ออกให้ ณ ……………… เมือวันที …………………… ผูถ้ ือใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยประเภท การจัดการ
ให้มีการประกันภัยโดยตรง ใบอนุญาตเลขที …………………… จากนายทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย( คปภ.) ซึงต่อไปนีจะเรี ยกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ ายหนึง
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังมีขอ้ ความต่อไปนี
ข้ อ 1.

วัตถุประสงค์ ของสัญญา

บริ ษทั ตกลงแต่งตังนายหน้า และนายหน้าตกลงรับเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริ ษทั เพือทําการชีช่อง
หรื อจัดการให้บุคคล หรื อนิติบุคคล ใดๆ เข้าทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ทังนีนายหน้าไม่ได้มีฐานะเป็ นลูกจ้าง
หรื อพนักงาน หรื อหุน้ ส่วน หรื อสถานะอืนใดนอกจากเป็ นนายหน้าตามสัญญานีเท่านัน
ข้ อ 2.
2.1
2.2
2.3

หน้ าทีแ& ละความรับผิดชอบของนายหน้ า
ติดต่อ ชีช่องหรื อจัดการให้บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ เข้าทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั รวมทังจัดส่ง
เอกสารของผูเ้ อาประกันภัยทีต้องใช้ประกอบการขอเอาประกันภัยตามทีบริ ษทั กําหนด
รับ และส่งกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเอกสารแนบท้ายทุกฉบับจากบริ ษทั ส่งมอบให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยภายใน
เวลาทีกําหนด
รับเบียประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัย โดยนายหน้าต้องแสดงหนังสื อมอบอํานาจจากบริ ษทั และเอกสารการรับ
เงินหรื อใบเสร็ จรับเงินทีบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกให้ทุกครัง

หน้ า 1 จาก 6

2.4
2.5
2.6

ปฏิบตั ิตามเงือนไข ระเบียบ คําสัง หรื อข้อบังคับของบริ ษทั และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยทีมีอยูแ่ ละทีจะประกาศใช้ในภายหน้า
ยินยอมให้บริ ษทั แจ้งข้อมูลเกียวกับนายหน้าให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานทีเกียวข้องทราบได้
ไม่ทาํ การปลอมแปลง ทําซํา ดัดแปลง ลอกเลียน เอกสารใดๆ ทีเกียวกับกิจการประกันภัยของบริ ษทั โดย
เด็ดขาด

การใช้เครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ หรื อตราประทับของบริ ษทั หรื อเอกสารทีเป็ นของบริ ษทั เพือ
ประกอบการทํางานของนายหน้าตามสัญญานี
จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั เป็ นหนังสื อหรื อตาม
กฎระเบียบของบริ ษทั ทีประกาศแล้วเท่านัน
2.7 ทําตามหน้าทีนายหน้าทีได้รับแต่งตังด้วยตนเองตามทีกําหนดในใบอนุญาต หากนายหน้ามอบหมายหรื อแต่งตัง
ให้บุคคลอืนกระทําการแทน นายหน้าจะต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ทีเกิดจากการกระทําของบุคคลที
นายหน้ามอบหมายหรื อแต่งตังดังกล่าวด้วยตนเอง และไม่ตดั สิ ทธิบริ ษทั ทีจะเรี ยกร้องเอาค่าเสี ยหายจากบุคคล
ดังกล่าวหากการกระทํานันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
2.8 เปิ ดเผยข้อมูลทังหมดเกียวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริ ษทั
ตลอดจนให้ขอ้ มูลเกียวกับการประกันภัย
ของบริ ษทั ทีถูกต้องแท้จริ งแก่บุคคลทีนายหน้าติดต่อด้วย ทังนี นายหน้ารับรองว่าข้อมูลทังหมดทีนายหน้าได้รับ
จากบุคคลทีนายหน้าติดต่อเพือการขอเอาประกันภัยเพือให้บริ ษทั พิจารณาเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อมูลที
บริ ษทั ได้รับจากนายหน้าไม่วา่ กรณี ใดเป็ นความเท็จหรื อนายหน้าปกปิ ดข้อความจริ งใด ๆ ทีทําให้บริ ษทั อาจ
บอกปั ดไม่รับทําสัญญาประกันภัยหากได้ทราบก่อน หรื ออาจจะกําหนดอัตราเบียประกันภัยสูงขึนแล้ว บริ ษทั
ได้รับประกันภัยโดยสําคัญผิดแล้ว
นายหน้าจะต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายทีเกิดขึนทังหมดต่อผูเ้ อา
ประกันภัยและบริ ษทั
2.9 แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกียวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลทีนายหน้าติดต่อ จัดหา ชักชวนให้แก่บริ ษทั ทันที
เพือประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริ ษทั หากนายหน้ากระทําการล่าช้า จนเป็ นเหตุให้เกิดวินาศภัยก่อน
และทําให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบด้วย
นายหน้ายอมรับผิดชอบในการกระทําทีล่าช้าและเกิดความเสี ยหาย
ดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ทังสิ น
2.10 ติดตามทวงถามให้ผเู ้ อาประกันภัยชําระเบียประกันภัยแก่บริ ษทั ภายในเวลาทีบริ ษทั กําหนด หรื อตามทีกําหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน โดยนับแต่วนั ทีบริ ษทั ตกลงทําสัญญาประกันภัยตามทีนายหน้าชีช่อง เมือ
นายหน้าได้รับชําระค่าเบียประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยแล้ว
นายหน้าจะต้องนําส่งเบียประกันภัยนันให้กบั
บริ ษทั ทันทีหรื อตามทีบริ ษทั กําหนด
หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบียประกันภัยแก่บริ ษทั นายหน้าต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อทันที พร้อมทัง
ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใด ๆ ทีได้รับไปคืนแก่บริ ษทั เพือบริ ษทั จะทําการยกเลิกสัญญา
ประกันภัยดังกล่าว หากนายหน้าไม่ได้ดาํ เนินการดังกล่าวนี นายหน้าจะต้องรับผิดชําระเบียประกันภัยทังหมด
หรื อตามสัดส่วนระยะเวลาทีสัญญาประกันภัยได้ให้ความคุม้ ครองแล้ว พร้อมทังค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั เสี ยหายจากการนัน
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กรณี ทีบริ ษทั ไม่ได้รับชําระเบียประกันภัยภายในระยะเวลาทีบริ ษทั กําหนด หรื อตามทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์
หรื อตามทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย บริ ษทั จะดําเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผูเ้ อาประกันภัย โดย
นายหน้ายังคงมีหน้าทีติดตามเบียประกันภัยของระยะเวลาทีได้รับคุม้ ครองไปแล้วก่อนบอกเลิกสัญญาและนําส่ง
ให้กบั บริ ษทั ทันที
ในการติดตามทวงถามให้ผเู ้ อาประกันภัยชําระค่าเบียประกันภัยแก่บริ ษทั นัน
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี พ.ศ. 2558 ทุกประการ

นายหน้าจะปฏิบตั ิตาม

2.11 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยชําระเบียประกันภัยแก่นายหน้า นายหน้าต้องนําส่งเบียประกันภัยนันให้กบั บริ ษทั ทันทีหรื อ
ตามทีบริ ษทั กําหนด นายหน้าต้องไม่นาํ เบียประกันภัยทีได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตัว
หรื อหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น หากนายหน้าไม่ส่งมอบเบียประกันภัยให้กบั บริ ษทั ทันทีหรื อภายในเวลาทีกําหนด
นายหน้ายินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายทังหมดให้กบั บริ ษทั พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ทีผิดนัดไม่
ชําระเบียประกันให้กบั บริ ษทั เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระให้บริ ษทั แล้วเสร็ จ
หากเกิดความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายแก่ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยซซึงนายหน้าไม่ได้ส่งเบียประกันภัยให้กบั บริ ษทั
แล้ว
นายหน้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าเสี ยหายอืนใดทีเกิดขึนทังหมดให้กบั ผูเ้ อา
ประกันภัยเองทังสิ น หรื อหากบริ ษทั ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามสิ ทธิเรี ยกร้องของผู ้
เอาประกันภัยไปก่อนแล้ว นายหน้าจะต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเท่าจํานวนทีบริ ษทั ต้องชดใช้ให้กบั ผูเ้ อา
ประกันภัยพร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้ชาํ ระให้ผเู ้ อาประกันภัย
เป็ นต้นไปรวมทังค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึน ทังสิ นให้กบั บริ ษทั หากนายหน้าได้วางเงินประกันไว้กบั
บริ ษทั แล้ว บริ ษทั มีสิทธิหกั เงินประกันดังกล่าวเพือชดใช้ให้กบั บริ ษทั ได้ตามจํานวนทีบริ ษทั มีสิทธิเรี ยกร้องนี
หากไม่เพียงพอจากหลักประกันนายหน้ายังต้องรับผิดชอบในส่วนทีขาดให้บริ ษทั อีกด้วย
2.12 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาประกันภัย นายหน้าต้องดําเนินการให้ผเู ้ อาประกันภัยทํา
การเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และดําเนินการเรี ยกคืนต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยรวมทังใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี หรื อเอกสารใด ๆ ทีแนบท้ายกรมธรรม์ทุกฉบับคืนให้กบั บริ ษทั พร้อมทังเรี ยกเก็บค่าเบีย
ประกันภัยตามสัดส่วนเวลาทีได้รับการคุม้ ครองตามสัญญาและให้นาํ ส่งคืนให้บริ ษทั ทันที
2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลของบริ ษทั หรื อผูเ้ อาประกันภัยทีได้รับทราบเนืองจากการปฏิบตั ิตามสัญญานี
ไว้เป็ นความลับไม่นาํ ไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัวหรื อเพือบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากบริ ษทั
หากนายหน้าได้ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวโดยเจตนาไม่สุจริ ตทําให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดและ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายกับชือเสี ยงของบริ ษทั แล้ว นายหน้าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ไม่วา่ เวลา
ใดแม้สญ
ั ญานีจะสิ นสุดลงแล้วหรื อไม่ก็ตาม
2.14 นายหน้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึนเนืองจากการปฏิบตั ิหน้าทีนายหน้าตามสัญญานีเพียง
ฝ่ ายเดียว
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2.15 นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องจัดให้ลูกค้าผูข้ อเอาประกันภัยแสดงตนพร้อมหลักฐานและเก็บรักษาข้อมูลและ
หลักฐานการแสดงตนไว้ให้ครบถ้วนและตามเวลาทีกฎหมายกําหนด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และกฎหมายอืนใดทีจะประกาศใช้ในอนาคตทุกประการ และต้องสามารถส่งมอบข้อมูล
และสําเนาหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยให้กบั บริ ษทั ได้ทนั ทีเมือได้รับการร้องขอ
ข้ อ 3.
3.1

3.2

3.3

ข้ อ 4.
4.1

ค่ าบําเหน็จ ค่ าตอบแทน และผลประโยชน์
นายหน้ามีสิทธิได้รับค่าบําเหน็จ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ หรื อสิ ทธิพิเศษใด ๆ ตามอัตราทีบริ ษทั ประกาศ
ให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนประกันวินาศภัยกําหนด โดยนายหน้ามีสิทธิ
ขอรับค่าบําเหน็จดังกล่าวได้ เมือบริ ษทั ได้รับชําระเบียประกันภัยของผูเ้ อาประกันรายนัน ๆ เรี ยบร้อยแล้ว
หากนายหน้ามีหนีสิ นภาระผูกพันหรื อต้องรับผิดใด ๆ ต่อบริ ษทั นายหน้ายินยอมให้บริ ษทั นําค่าบําเหน็จ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ใด ๆ ทีนายหน้าจะได้รับทีคํานวณเป็ นเงินได้ นําไปหักกลบลบหนีกับเงินที
นายหน้าต้องชําระคืนให้กบั บริ ษทั ได้ก่อน หากมีส่วนเหลือจึงจะคืนให้กบั นายหน้า หากไม่เพียงพอ นายหน้า
ต้องชําระในส่วนทีขาดคืนให้บริ ษทั
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ หากบริ ษทั ต้องคืนเบียประกันให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยแล้ว นายหน้าตกลงคืนค่าบําเหน็จ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ หรื อสิ ทธิพิเศษใด ๆ ทีได้รับจากบริ ษทั ตามสัดส่วนของเบียประกันภัยทีบริ ษทั
ต้องจ่ายคืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยไป คืนให้กบั บริ ษทั ทันทีหรื อตามทีบริ ษทั กําหนด หากนายหน้าไม่คืนภายใน
กําหนด นายหน้าต้องชําระดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินทีต้องคืนให้กบั บริ ษทั นับแต่วนั ทีครบกําหนด
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ
หลักประกัน
เพือเป็ นหลักประกันการชําระหนีและความเสี ยหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึนตามสัญญานี
นายหน้าตกลงมอบ
หลักประกัน หรื อให้มีบุคคลคําประกัน และยินยอมให้บริ ษทั หักหรื อเรี ยกร้องจากหลักประกันนีชําระเป็ น
ค่าเสี ยหายทีจะต้องชําระให้กบั บริ ษทั ตามสัญญานี ตามหลักประกันดังต่อไปนี
1) ทีดิน โฉนด/ นส. 3 ก เลขที ………………… พร้อมสิ งปลูกสร้างคือ ………… ตําบล …………………
อําเภอ …………………… จังหวัด ………………… เนือทีรวม ……… เป็ นกรรมสิ ทธิPของ …………
และปลอดภาระผูกพันใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็ นประกันการชําระหนีและค่าความเสี ยหายใด ๆ ที
นายหน้าต้องรับผิดชอบตามสัญญานีในวงเงินจํานวน ………… บาท (………………………บาทถ้วน)
โดยนายหน้าจะดําเนินการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในวันที ………………… และนายหน้า
จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจํานองและการไถ่ถอนจํานองทังหมด
2) จัดหาผูค้ าประกั
ํ
นเข้าทําสัญญาคําประกันการชําระหนี และค่าเสียหายทีอาจมีขึนในอนาคตตามกฎหมาย
ให้กบั บริ ษทั
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3)

4.2

4.3

จัดทําหนังสื อคําประกัน (Letter of Guarantee) ของธนาคาร …………………………… จํากัด (มหาชน)
ตามจํานวนเงินทีบริ ษทั กําหนดและให้ถือสัญญาหลักประกันทีนายหน้าทําไว้กบั บริ ษทั เป็ นส่วนหนึงของ
สัญญานีด้วย

หากบริ ษทั ได้บงั คับชําระหนีเอาจากหลักประกันทังหมดตามข้อ 4.1 หรื อจากหลักประกันอย่างหนึงใด ๆ แล้ว
ไม่เพียงพอแก่การชําระหนีทังหมด นายหน้ายินยอมชําระหนีส่วนทียังขาดอยูร่ วมทังดอกเบียอัตราร้อยละ 15
ต่อปี ของจํานวนทีค้างชําระให้กบั บริ ษทั นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั เป็ นต้นไป
เมือสัญญานายหน้าสิ นสุดลง บริ ษทั จะคืนหรื อถอนหลักประกัน ตามข้อ 4.1 ให้กบั นายหน้า เมือบริ ษทั ได้
ตรวจสอบแล้วว่านายหน้าไม่มีภาระหนีสิ นใดๆ หรื อค่าเสี ยหายใด ๆ ทีค้างชําระกับบริ ษทั อีกต่อไป

ข้ อ 5.

การผ่อนเวลา
หากมีการผ่อนผันหรื อผ่อนเวลาการปฏิบตั ิตามสัญญานายหน้านี ไม่วา่ กรณี ใด ให้ถือว่าการผ่อนผันผ่อนเวลา
ดังกล่าวเป็ นการเฉพาะคราวเท่านัน นายหน้าจะอ้างเป็ นเหตุในการผ่อนผันในคราวอืน ๆ ไม่ได้ และการผ่อนผันผ่อนเวลา
มีผลเมือได้กระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั แล้วท่านัน หากมีสญ
ั ญาผูค้ าประกั
ํ
นเป็ นหลักประกันของนายหน้าตาม
สัญญานี การผ่อนผันผ่อนเวเลา นายหน้าจะต้องนําผูค้ าประกั
ํ
นมาให้ความยินยอมแต่ละคราวด้วย ไม่เช่นนันบริ ษทั จะไม่
ยินยอมให้มีการผ่อนผันผ่อนเวลาให้กบั นายหน้า
ข้ อ 6.
6.1

6.2
6.3
6.4

การสิ3นสุ ดแห่ งสัญญา
หากนายหน้าประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึงตามสัญญานี หรื อละเว้นปฏิบตั ิตามหน้าทีทีพึงปฏิบตั ิในฐานะ
นายหน้าประกันวินาศภัยตามประกาศของบริ ษทั หรื อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
หรื อกระทําการใด ๆ ทีทําให้บริ ษทั หรื อผูเ้ อาประกันภัยได้รับความเสี ยหายแล้ว บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี
ได้ทนั ที โดยนายหน้ายินยอมให้ระงับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรื อส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัยทีนายหน้าจัดหามาได้ และยินยอมให้บริ ษทั ถอดถอนการเป็ นนายหน้าของบริ ษทั ได้ทนั ที รวมทังแจ้ง
การถอดถอนให้กบั บุคคลทีเกียวข้องทราบได้
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานายหน้าประกันวินาศภัยนีได้ โดยบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
อีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
นายหน้าขาดคุณสมบัติการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ถูกเพิกถอนหรื อไม่ต่อใบอนุญาต
นายหน้าประกันวินาศภัย ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
นายหน้าดําเนินการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ไม่วา่ ด้วยวิธีใดทังทางตรงและทางอ้อม บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญานีได้ทนั ที
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สัญญานีมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน 2 ฉบับเก็บไว้ฝ่ายละหนึงฉบับ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทัง
หมดแล้วเห็นว่าเป็ นไปตามความประสงค์ทุกประการ เพือเป็ นหลักฐาน คู่สญ
ั ญาได้ลงลายมือชือและประทับตราไว้เป็ น
สําคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปี ทีปรากฏข้างต้น

ลงชือ..................................................นายหน้า
(...............................................................)

ลงชือ..........................................................................บริ ษทั
(นายศฐา การุ ณย์นิรันดร์ / นายปฏิญญา ประภาพรวรกุล)

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

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