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นโยบายความเป็นส่วนตวัของเอซ 

 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเอซ 

ทีบริษัท เอซ ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อนิชวัร์รันซ์ จํากดั (สาขาประเทศไทย) (“เอซ” “เรา”) เรามีการเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคลเกียวกบับุคคลต่าง ๆ ซึงรวมถึงผู้ เอาประกนัภัย ผู้ ทีเรียกร้องสิทธิ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ (“ท่าน”) อยู่แล้วซงึเราตระหนกัถึง

ความรับผิดชอบของเราในการดูแลจดัการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวงั เพือให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตาม

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทีใช้บงัคบั 

นโยบายนีทาํงานอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของนโยบายนีคือเพือให้คําอธิบายทีชดัแจ้งว่า เมือใด เพราะอะไร และด้วยวิธีการอย่างไรทีเราเกบ็รวบรวม

และใช้ข้อมูลทีเกียวข้องกบัทา่นซงึสามารถระบุตวับุคคลของทา่นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมลูส่วนบคุคล”) 

สําคัญ 

กรุณาอ่านนโยบายนีด้วยความระมดัระวงั นโยบายนีให้ข้อมลูทีสําคญัถึงการทีเราใช้ข้อมูลสว่นบคุคลและอธิบายถึงสิทธิ

ตามกฎหมายของท่าน นโยบายนีไม่ได้มีขึนเพือยกเลิกข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัหรือสญัญาใด ๆ ทีท่านมีกับเรา หรือเพือ

ยกเลิกสิทธิทีท่านอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทีใช้บงัคบั 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  ใครคือผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จํากัด (สาขาประเทศไทย) จะเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วน

บคุคลของทา่น  (ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน) 

ในกรณีทีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถกูส่งไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอืน (เช่น ผู้ รับประกนัภัยต่อ) ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลรายแรกจะแจ้งให้ท่านทราบถงึผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลรายอนื ๆ ซงึได้รับข้อมูลสว่นบุคคลของทา่น เพือให้ท่าน

สามารถติดตอ่บคุคลนนัเกยีวกบัการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของทา่นโดยบุคคลนนั ตามทีเราปฏิบตัใิน ข้อ 6 ของนโยบายนี 

ท่านควรทราบว่า ถงึแม้ว่าเราเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการดแูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลดงักล่าวอาจถกูเก็บอยู่ใน

ฐานข้อมูลซงึสามารถเข้าถึงได้โดยบริษัทอืนทีอยู่ในกลุ่มชับบ์ เมือบริษัทในกลุ่มชบับ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทใน

กลุม่ชบับ์จะปฏิบตัติามมาตรฐานต่าง ๆ ทีได้กําหนดไว้ในนโยบายนี 

 

2.  ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างทเีราเก็บรวบรวม 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เพือทีจะพิจารณารับประกันภัยและบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกียวกับผู้มุ่งหวงั ผู้ถือกรมธรรม์ และบุคคลทีเกียวข้อง ซงึอาจรวมถงึข้อมูลเกียวกบัข้อเสนอทีได้รับก่อนหน้านี ประวตัิ และ

ข้อมูลติดต่อของผู้มุ่งหวงั ผู้ ถือกรมธรรม์ หรือตวัแทนของบุคคลเหล่านนั และข้อเท็จจริงทีเกียวข้องกบัการประเมินความเสียงและ
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การบริหารจดัการกรมธรรม์ประกันภยั ผู้มุ่งหวงัหรือผู้ ถือกรมธรรม์อาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าว 

ระดับและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมและใช้นันมีความหลากหลายซึงขึนอยู่กับประเภทของกรมธรรม์

ประกนัภยัทีสมคัรทําประกนัหรือทีได้ทําประกนัภยั และอาจรวมถงึข้อมูลของบุคคลอืนทีถกูพิจารณาว่าเป็นส่วนหนงึของกรมธรรม์ 

ในบางสถานการณ์ เรามีความจําเป็นทีจะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกียวกับ

สุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม เราจําเป็นต้องกําหนดข้อยกเว้นตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความออ่นไหวของ

ทา่น – ดรูายละเอียดเพิมเติมใน ข้อ 5  

ถ้าท่านเป็นผู้ เอาประกันภัย ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เราเป็นครังคราว ตัวอย่างเช่น 

บุคคลภายนอกทีได้รับบาดเจ็บทีเกียวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันความรับผิด เมือใดก็ตามที

สามารถทําได้ ท่านควรดําเนินการแจ้งแก่บุคคลภายนอกว่าท่านจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของเขาเหล่านันให้แก่เราทราบ โดยระบุ

ว่าเอซเป็นผู้ รับประกนัภยัของท่าน เราจะดําเนินการเกียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของเขาเหลา่นนัตามนโยบายนี 

ผู้ทีเรียกร้องสิทธิ หากท่านกําลงัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียด

การติดต่อเบืองต้นพร้อมกบัข้อมูลเกียวกบัลกัษณะของการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการเรียกร้องสินไหมทดแทนใด ๆ ก่อน

หน้านีของท่าน ถ้าท่านเป็นผู้ เอาประกันภัย เราจําเป็นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทีท่านได้รับการ

ประกันภัยและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน เราอาจจําเป็นจะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว 

โดยขนึอยู่กับลักษณะของการเรียกร้องสินไหมทดแทน เช่น รายละเอียดของข้อมูลการบาดเจ็บทีท่านอาจได้รับการบาดเจ็บจาก

อบุตัเิหต ุ

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจของท่าน 

เราอาจเก็บรวมรวบข้อมูลเกียวกับความชํานาญและประสบการณ์ในวิชาชีพของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อ

ของท่านหากท่านเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนเพือรับข่าวสาร หรือเข้าร่วมงานของเรางานใดงานหนึง ถ้าเราเก็บ

รวบรวมข้อมูลทีสามารถระบุตัวตนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะดําเนินการอย่างชดัแจ้งเมือเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

และจะอธิบายวา่เราประสงค์ทีจะดําเนินการกบัข้อมลูนนัอยา่งไร 

สําหรับข้อมลูเพิมเติมในเรืองข้อมลูอะไรบ้างทีเราเกบ็รวบรวม ทา่นสามารถดไูด้ทีเอกสารแนบท้าย 1 

 

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมือไหร่ 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย 

 เราจะเกบ็รวบรวมข้อมลูจากท่านโดยตรงเมือทา่นสมคัรทําประกนัภยั 

 เราอาจจะได้รับข้อมูลเกียวกับท่านจากนายหน้าประกันภัย นายจ้างของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือ 

บคุคลภายนอกอืนใดทีอาจสมคัรทําประกนัภยัให้แก่ท่านหรือให้ผลประโยชน์แก่ทา่น 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกบัท่านจากแหล่งอืน ๆ ซงึเราเชือว่ามีความจําเป็นในการบริหารจดัการการพิจารณารับ

ประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพือให้เหมาะกบัความเสียงอนัเกียวข้องกบักรมธรรม์และ/หรือการช่วยป้องกนัการก่อ
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อาชญากรรมทางการเงิน แหล่งอืนเหล่านีอาจรวมถึงทะเบียนสาธารณะและฐานข้อมูลทีบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการ

ข้อมูลอ้างอิงเกียวกบัสินเชือ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก และกรมสรรพากร และองค์กรทีมีชือเสียงอนื 

ๆ 

 

ผู้ทเีรียกร้องสทิธิ 

 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านเมือท่านได้แจ้งเราถงึการเรียกร้องสินไหมทดแทน ท่านอาจเรียกร้องสินไหมทดแทนกบั

เราโดยตรงหรือผ่านทางผู้แทนของท่าน หรือผ่านทางนายหน้าของท่าน หรือหนึงในผู้แทนของเราทีมีหน้าทีบริหาร

จดัการด้านสินไหมทดแทนในนามของเรา 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับท่าน หากการเรียกร้องสินไหมทดแทนเกิดจากบุคคลอืนผู้ซงึมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กบัท่านหรือมีความเกียวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตวัอย่างเช่น ถ้าผู้ ถือกรมธรรม์เป็นนายจ้างของท่าน หรือ 

ทา่นเป็นบุคคลทีเกียวข้องกบัการเรียกร้องสินไหมจากบุคคลภายนอก 

 เราอาจได้รับข้อมลูจากทนายความของทา่น (หรือกระทําการในนามของนายจ้างของท่าน) 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอืนทีซงึเราเชือว่ามีความจําเป็นเพือสนบัสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน ซงึอาจรวมถงึการค้นหาข้อมูลจากทะเบียน

สาธารณะ สือสังคมออนไลน์ (Social media) และแหล่งออนไลน์อืน ๆ ผู้ ให้บริการข้อมูลอ้างอิงเกียวกับสินเชือและ

องค์กรทีมีชือเสียงอืน ๆ 

คู่ ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ 

 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกบัท่าน หากท่านหรือบริษัทของท่านให้ข้อมูลการติดต่อหรือข้อมูลอืนของท่านแก่เราที

เกียวข้องกบัการทํางานร่วมกบัเรา ไม่วา่ทางตรงในฐานะคู่คา่ทางธุรกิจหรือในฐานะตวัแทนของบริษัทของท่าน 

 เราอาจเกบ็รวบรวมข้อมูลเกียวกบัท่าน หากท่านเข้าร่วมการประชมุ งาน หรือการสมัมนาทีเราจดัขึน หรือติดต่อเราผ่าน

ทางเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนเพือรับจดหมายข่าวหรือบริการข่าวสารจากเรา 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอืน ๆ (ตวัอย่างเชน่ เว็บไซต์ของนายจ้างของท่าน) ทีซงึเราเชือว่ามี

ความจําเป็นทีจะช่วยในการจดัการบริหารความสมัพนัธ์ของเรากบัคู่ค้าทางธุกจิของเรา  

 

 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพอือะไร 

ผู้มุ่ งหวังและผู้เอาประกันภัย  หากท่านคือผู้ มุ่งหวังหรือผู้ เอาประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือ

พิจารณาคําขอทําประกนัภยั กําหนดและประเมินความเสียง และออกกรมธรรม์แก่ท่านซึงขนึอยู่กบัข้อตกลงและเงือนไขทีใช้บงัคบั

ได้ หากเราได้ออกกรมธรรม์ให้ท่าน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือบริหารจดัการกรมธรรม์ของท่าน จดัการกบัคําถามของ
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ท่าน และจดัการขันตอนการต่ออายุกรมธรรม์ เราจะยังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับวัตถุประสงค์ด้านการกํากับดูแลที

เกียวข้องกบัหน้าทีตามกฎหมายและการกํากบัดแูลของเราในฐานะผู้ให้การประกนัภยั 

ผู้ทีเรียกร้องสิทธิ  หากท่านเป็นผู้ ทีเรียกร้องสิทธิ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านในการประเมินความเหมาะสมของ

การเรียกร้องสินไหมทดแทนของท่านและความเป็นไปได้ในการจ่ายสินไหม เราอาจมีความจําเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านในการประเมินความเสียงเกียวกับความเป็นไปได้ในการฉ้อโกง หากท่านเป็นผู้ เอาประกันภัยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านทีเกียวข้องกบัการเรียกร้องสินไหม เพือใช้ในกระบวนการแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ และความเป็นไปได้ในอนาคตในการสมคัรทํา

ประกนัภยั 

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ  หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือบริหารจดัการ

ความสัมพันธ์ของเรากับท่าน รวมถึงการส่งสือการตลาดให้แก่ท่าน (ซึงเราได้รับอนุญาตตามสมควร) และเชิญชวนท่านเข้า

ร่วมงานต่าง ๆ ในส่วนทีเกียวข้องเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือส่งหรือร้องขอการส่งมอบบริการต่าง ๆ และบริหารและ

จดัการการตดิต่อของเรากบัท่านหรือกับนายจ้างของท่าน  หากท่านเป็นผู้ เข้ามาติดต่อ โดยปกติเราจะใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน

เพือลงทะเบียนในพืนทีบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา สอบถามข้อมูลเพิมเติม เผยแพร่เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ทีได้รับการร้องขอ หรือ

เชญิชวนทา่นมางานต่าง ๆ ของเรา 

การวิเคราะห์ข้อมูล  เราวิเคราะห์ข้อมูลในระบบและฐานข้อมูลทีหลากหลายของเราอย่างสมําเสมอ เพือช่วยพัฒนา

วิธีการในการดําเนินธุรกิจของเรา เพือให้บริการทีดีขึนและเพือปรับปรุงความถูกต้องแม่นยําของความเสียงและแบบจาํลอง     อืน 

ๆ ทีเกียวกบัสถติิการประกนัภยัของเรา เราใช้มาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตวัโดยการรวบรวมและการไม่เปิดเผย

ตวัตนขอบเขตของข้อมลูก่อนการอนญุาตให้นําข้อมลูไปใช้ในการวิเคราะห์ ในกรณีทีเหมาะสม 

 

5.  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน 

เราจะทําให้มันใจว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับวัตถุประสงค์ที ได้กําหนดไว้ใน ข้อ 4 และใน 

เอกสารแนบท้าย 2  เทา่นนั หากเราแน่ใจว่า 

 ทา่นได้ให้ความยินยอมแกเ่ราในการใช้ข้อมลูเพือการนนั 

 การทีเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็นเพือทําสัญญาหรือดําเนินการเพือทีจะทําสัญญากับท่าน 

(ตวัอย่างเช่น เพอืบริหารจดัการกรมธรรม์ประกนัภยัของทา่น) 

 การทีเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็นเพือปฏิบัติตามหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที

เกียวข้องทีเรามีอยู่ (ตัวอย่างเช่น เพือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)) 

 การทีเราใช้ข้อมลูสว่นบุคคลของท่านมคีวามจําเป็นเพือสนบัสนนุ 'ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย' ทีเรามีในการ

ดําเนินธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพือดําเนินการวิเคราะห์ชุดข้อมูลต่าง ๆ ของเรา) 

ภายใต้เงอืนไขว่าการใช้นนัจะดําเนินการอย่างเหมาะสมตลอดเวลาและเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตวัของท่าน 
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ก่อนทีเราจะเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว ใด ๆ เราจะกําหนดข้อยกเว้นทีชอบด้วย

กฎหมาย ซงึจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านนัได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความออ่นไหวของท่านถกูเก็บรวบรวมในแบบฟอร์ม 

(รวมถึงบนเว็บไซต์) หรือทางโทรศพัท์  ข้อมูลเพิมเติมทีเกียวกบัข้อยกเว้นอาจมีอยู่ในแบบฟอร์มนนั โดยปกติแล้วข้อยกเว้นนีจะ

เป็นดงันี 

 ความยินยอมอย่างชดัแจ้งของท่าน (ถ้าความยินยอมนีได้รับการร้องขอเฉพาะเจาะจงจากท่านในแบบฟอร์มการ

เกบ็รวบรวมข้อมลู โดยเป็นข้อความซงึอ้างอิงถงึความยินยอมของทา่น) 

 การกอ่ตงั การใช้ หรือการยกขึนต่อสู้จากเราหรือบุคคลภายนอกซงึสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 

 ข้อยกเว้นเฉพาะเจาะจงโดยกฎหมาย 

โปรดทราบ หากท่านให้ความยินยอมอย่างชดัแจ้งเพืออนุญาตให้เราสามารถประมวลผลเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลทีมี

ความอ่อนไหว ของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านต่อการประมวลผลนนัได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามท่านควร

ตระหนกัว่า หากท่านเลือกทีจะเพิกถอนความยินยอมนนั เราอาจไม่สามารถทีจะให้บริการประกนัภยัแก่ท่านต่อไปได ้(และเมือ

ท่านเพิกถอนการใหค้วามยินยอมแก่ผู้รับประกนัภยัหรือผูรั้บประกนัภยัต่อในการใช้ข้อมูล ความคุ้มครองตามกรมธรรม์อาจจะไม่

สามารถมีผลอยู่ต่อไปได้) นีอาจหมายถึงกรมธรรม์ของท่านจําเป็นทีจะถูกยกเลิก หากท่านเลือกทีจะเพิกถอนความยินยอมของ

ท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิมเติมถึงผลทีอาจจะเกิดขึนตามมา รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิก (ซึงอาจรวมถึงความ

ยากลําบากของท่านในการหาความคุ้มครองจากทีอืน) รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกบัการยกเลิก 

กรุณาดูเอกสารแนบท้าย 2 เพือศึกษาเพิมเติมเกียวกบัข้อมูลทีเราเก็บรวมรวมและใช้เกียวกบัท่านและเหตผุลทีทําใหเ้รา

เชือว่ามีความเหมาะสมทีจะใช้ข้อมูลนนัในกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว  

 

6.  เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง 

เราทํางานร่วมกบับุคคลภายนอกมากมาย เพือทีจะช่วยจดัการธุรกิจของเราและส่งมอบบริการ  บุคคลภายนอกเหล่านี

อาจมีความจําเป็นทีจะต้องเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเป็นครังคราว 

สําหรับผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกเหลา่นีอาจรวมถงึ 

 นายหน้าประกันภัย ผู้ รับประกันภัยรายอืน/ผู้ รับประกันภัยต่อและ ผู้ บริหารจัดการทีเป็นบุคคลภายนอก ซึง

ทํางานร่วมกบัเราในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการพิจารณารับประกนัภัยและบริหารจดัการกรมธรรม์ของ

เรา 

 ผู้ ให้บริการ ทีช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ 

(back office system) ของเรา 

 หน่วยงานกํากบัดูแลของเรา ซงึรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

(คปภ.) รวมถงึหนว่ยงานกํากบัดแูลและหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายอืน ๆ ในประเทศไทยและทวัโลก 
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 หนว่ยงานและองค์กรทีทําหน้าทีปอ้งกันการทจุริตในการให้บริการทางการเงิน 

 ทนายความและบริษัททีให้บริการทางวิชาชีพอืน ๆ 

สําหรับผู้ทเีรียกร้องสทิธินี อาจรวมถงึ 

 ผู้บริหารจดัการทีเป็นบุคคลภายนอก ซงึทํางานร่วมกบัเราเพือช่วยบริการจัดการกระบวนการเรียกร้องสินไหม

ทดแทน 

 ผู้ประเมินวินาศภยั และ ผู้ เชียวชาญเกียวกับสินไหมทดแทน ซงึช่วยเราในการประเมินและบริหารจดัการสินไหม

ทดแทน 

 ผู้ ให้บริการ ซึงช่วยบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back office 

system) ของเรา 

 ผู้ให้บริการความชว่ยเหลือ ซงึให้ความชว่ยเหลือแก่ท่านในกรณีทีมีเหตเุรียกร้องสินไหมทดแทน 

 ทนายความ ซงึอาจเป็นตวัแทนตามกฎหมายสําหรบัท่าน เราหรือผู้ ทีเรียกร้องสิทธิทีเป็นบุคคลภายนอก 

 หนว่ยงานและองค์กรทีทําหน้าทีปอ้งกันการทจุริตในการให้บริการทางการเงิน 

เราอาจมีหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ศาล หน่วยงานกํากับดูแล 

หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย หรือผู้ รับประกนัภัยรายอืนในบางกรณี  หากเราได้ขายธุรกิจบางส่วนของเรา เราอาจจําเป็นจะต้องส่ง

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านให้แกผู่้ ทีซือกจิการในธุรกิจนนั 

      ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ เป็นประเภทผู้ให้บริการพิเศษซงึเราใช้บริการเพือให้ช่วยเหลือท่านในกรณีทีมีเหตฉุกุเฉิน

หรือให้ความช่วยเหลืออนืทีเกียวกบักรมธรรม์ประกนัภยับางประเภท (ตวัอยา่งเช่น กรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทางบางประเภท) 

     นายหน้าประกันภัย นายหน้าประกนัภยัจดัการและเจรจาต่อรองเกียวกบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัของ

บคุคลธรรมดาหรือบริษัท และติดตอ่โดยตรงกบัผู้รับประกนัภยั เช่น เอซ 

      ผู้เชียวชาญด้านสินไหมทดแทน ผู้ เชียวชาญเหล่านีเป็นผู้ เชียวชาญเฉพาะด้านซงึเกียวข้องกับการเรียกร้องสินไหม

ทดแทน ตวัอย่างเชน่ การแพทย์ บญัชีนติิเวช การไกล่เกลีย หรือการฟืนฟสูภาพ ซงึเอซได้ให้ช่วยเราในการประเมินความเหมาะสม

และมูลค่าของสินไหมทดแทน ให้คําแนะนําในการยตุิข้อร้องเรียน และให้คําปรึกษาเกียวกบัการรักษาทีเหมาะสมแก่ผู้ ทีเรียกร้อง

สทิธิอยา่งถกูต้อง 

      ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เช่น บริษัท) ซงึมีอํานาจและหน้าทีในการตัดสินใจเกียวกบั

การเก็บรวมรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตวัอย่างเชน่ บริษัทของเอซซึงขายกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ท่านจะเป็น

ผู้ควบคุมข้อมูลของท่านและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านอย่างไร ขอบเขตของข้อมูลทีจะถูกเก็บ

รวบรวม และวตัถปุระสงค์ทีในการใช้ข้อมลูเหลา่นนั 

      สํานักงาน คปภ. คือ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซึงเป็นหน่วยงานกํากบั
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ดแูลธรุกจิประกนัภัย 

      คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีมีหน้าทีกํากับดูแลการ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลโดยองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทย 

      ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เราใช้คํานีเพืออ้างอิงถึงผู้มุ่งหวงั ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยัรายบุคคล หรือ ผู้ ทีเคยถือ

กรมธรรม์ประกนัภัยรายบุคคล รวมถึงบุคคลใดทีรับประโยชน์จากความคุ้มครองของประกนัภัยภายใต้กรมธรรม์หนึงในกรมธรรม์

ต่าง ๆ ของเรา (ตวัอย่างเชน่ พนกังานรับผลประโยชน์จากความคุ้มครองทีจดัทําขนึโดยนายจ้างของเขา) 

      ผู้ประเมินวินาศภัย คือ ผู้ เชียวชาญด้านสินไหมทดแทนอิสระซงึสืบสวนสินไหมทดแทนทีซบัซ้อนหรือยงัเป็นทีโต้เถียง

กนั ในนามของเรา 

      ผู้รับประกันภัยอืน / ผู้รับประกันภัยต่อ กรมธรรม์บางกรมธรรม์ถกูเอาประกนัภยับนพืนฐานของการประกนัภยัร่วม 

หรือ “คณะผู้ ร่วมรับประกนัภัย” ซงึหมายถงึกลุ่มของผู้ รับประกันภัย (รวมถึงเรา) จะร่วมกันออกกรมธรรม์ กรมธรรม์อาจมีการเอา

ประกันภัยต่อ ซงึหมายความว่าผู้ รับประกันภัยจะซือความคุ้มครองให้ตนเองจากผู้ รับประกนัภัยต่อ เพือคุ้มครองความเสียงบาง

ประการทีผู้ รับประกันภยัได้พิจารณารับประกันภยักรมธรรม์ของท่าน เอซซือการประกนัภยัต่อและยงัเป็นผู้ รับประกนัภยัต่อให้แก่

บริษัทประกนัภยัอืนด้วย 

      ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามทีเกียวกบัสุขภาพ ความพิการ พนัธุกรรม 

หรือข้อมูลทางชีวภาพ ประวติัอาชญากรรม พฤติกรรมทางเพศ เชือชาติหรือเผ่าพนัธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชือทางศาสนา

หรือในลัทธิ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ทีเอซ เราจะนําข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวไปประมวลผลในเรืองทีเกียวข้องกับ

สขุภาพหรือประวติัอาชญากรรมเท่านนั (โดยไม่รวมถงึบริบทของลกูจ้างของเราซงึไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบายนี) 

      ผู้ให้บริการ คือบุคคลภายนอกประเภทหนงึ ซงึเราจดัจ้างเพือทําหน้าทีบางประการของธุรกิจของเรา ตวัอย่างเช่น เรามี

ผู้ ให้บริการทีช่วยเราบริหารจดัการระบบสารสนเทศ (IT system) และระบบงานสนบัสนนุต่าง ๆ (back office system) ของเรา ผู้

ให้บริการบางรายใช้แอพพลิเคชนัด้านสารสนเทศหรือระบบทีเป็น “cloud based” ซงึหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ

ถกูเก็บอยู่ในระบบบริการ (servers) ของผู้ให้บริการ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมและคําสังของเรา เรากําหนดให้ผู้ ให้บริการของเรา

ทกุรายคํานงึถึงความลบัและความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล 

      ทนายความ บ่อยครังทีเราใช้ทนายความเพือปรึกษาในเรืองการเรียกร้องสินไหมทดแทนทีซบัซ้อนหรือยงัโต้เถียงกนัอยู ่

หรือให้คําปรึกษาทางกฎหมายทีไม่เกียวข้องกบัการเรียกร้องสินไหมทดแทนแก่เรา นอกเหนือจากนนั หากท่านคือผู้ ทีเรียกร้องสิทธิ 

ทา่นอาจให้ทนายความของทา่นกระทําการแทนท่านกไ็ด้ 

      ผู้บริหารจัดการทีเป็นบุคคลภายนอก (หรือ TPA คือ) บริษัทอืน ๆ ทีไม่ได้อยู่ในกลุ่มชบับ์ ซึงบริหารจัดการการ

พิจารณารับประกนัภัย จดัการงานสินไหมทดแทน หรือทงัสองอย่าง ในนามของบริษัท เรากําหนดให้ TPA ทุกรายรับรองว่าข้อมูล

สว่นบุคคลของทา่นได้รับการดูแลอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายนีและคําแนะนําของเรา 
 
 

7.  การตลาดทางตรง 
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เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือส่งการสือสารการตลาดทางตรงไปยงัท่านเกียวกบัผลิตภัณฑ์ประกนัภัยของเรา

หรือบริการต่าง ๆ ทีเกียวข้องของเรา ซึงอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปรษณีย์ ข้อความสนั (SMS) 

โทรศพัท์ หรือโฆษณาออนไลน์ทีมีเป้าหมาย 

โดยส่วนใหญ่  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราเพือวัตถุประสงค์ทางการตลาดอยู่บนพืนฐานของ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้ข้อมูลทีท่านอาจพบว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารความเสียงในการประกันภัย

ของท่าน การตอ่อายกุารประกนัภยั และผลติภณัฑ์ การบริการ และข้อเสนอทีท่านอาจสนใจอืน ๆ  ถงึแม้ว่าในบางกรณี (เชน่ กรณี

ทีกฎหมายกําหนด) ซงึอาจจะขนึอยู่กบัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะป้องกนัการตลาดทางตรงในรูปแบบใด ๆ เมือใดก็ได้ 

สิทธินีสามารถใช้โดยปฏิบตัิตามลิงค์เพือเลือกทีจะไม่เข้าร่วม (opt-out links) ในการสือสารทางอเิล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อเราโดย

ใช้รายละเอียดทีปรากฎใน ข้อ 11 

เราดําเนินการจํากดัการตลาดทางตรงให้อยู่ในระดบัทีสมเหตุสมผลและได้สดัส่วน และสือสารถงึท่าน ซงึเราเชือว่าท่าน

อาจจะสนใจหรือเกียวข้องกบัท่าน ทงันี บนพนืฐานของข้อมลูเกียวกบัท่านทีเรามีอยู ่

 

8.  การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ 

ในบางครังคราว เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาชิกของกลุ่มชับบ์ ซึงอาจมีฐานอยู่นอกประเทศไทย 

เรายงัอาจอนุญาตให้ผู้ ให้บริการหรือผู้ ให้บริการความช่วยเหลือของเราซึงอาจตงัอยู่นอกประเทศไทยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน เรายงัอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้รับการร้องขอตามกฎหมาย

หรือตามกฎระเบียบจากหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายของต่างประเทศ 

เราจะมีการใช้มาตราการเพือให้มนัใจได้ว่าการส่งข้อมูลระหว่างประเทศใด ๆ จะดําเนนิการอยา่งระมดัระวงัเพือคุ้มครอง

สทิธิและผลประโยชน์ตา่ง ๆ ของทา่น 

 เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศทีเป็นทียอมรับว่ามีระดบัของการคุ้มครองข้อมูลทีเพียงพอหรือ

เราสามารถพงึพอใจได้ว่ามีการจดัการทางเลือกอืน ๆ ทีคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของท่าน 

 การสง่ข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของเอซจะครอบคลมุโดยมาตรฐานการคุ้มครองทีออกแบบมาเพือให้มนัใจ

ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับระดับของการคุ้มครองทีเพียงพอและมันคง ในกรณีใดก็ตามทีข้อมูลถูกส่ง

ภายในกลุม่ชบับ์ 

 การส่งข้อมูลไปยงัผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกอืน ๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยคํามนัตามสญัญาเสมอและใน

กรณีทีเหมาะสมจะมีการรับรองอืน ๆ เช่น แผนการออกคํารับรอง (certification schemes) 

 คําร้องขอใด ๆ สําหรับข้อมูลทีเรารับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกํากับดูแลจะได้รับการ

ตรวจสอบอย่างระมดัระวังกอ่นทีข้อมลูสว่นบุคคลจะถกูเปิดเผย 

ท่านมีสิทธิทีจะสอบถามเราสําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการคุ้มครองทีเราใช้อยู่ตามทีได้กล่าวมาในข้างต้น หากท่าน

ต้องการข้อมลูเพิมเตมิ สามารถตดิตอ่เราได้ตามทีเราแจ้งไว้ใน ข้อ 11 



 

 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์  

อินชัวรันซ์ จํากัด 

399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชัน 30 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ACE INA Overseas Insurance 

Company Limited, A Chubb Company 

399 Interchange 21 Building  

Level 30, Sukhumvit Road 

Klongtoey Nua, Wattana 

Bangkok 10110 

O  +66 0 2611 4040 
F   +66 0 2611 4310 
www.chubb.com/th 

 

9.  เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าไร 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าทีจําเป็นเหมาะสมสําหรับวตัถปุระสงค์ทีระบุไว้ใน ข้อ 4 ของนโยบายนี ใน

บางสถานการณ์ เราอาจเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาทียาวนานขนึ ตวัอย่างเชน่ กรณีทีเราจําเป็นต้องเก็บยาวนาน

ขนึเพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมาย หนว่ยงานกํากบัดูแล ภาษีอากร หรือการบญัชี   

ในสถานการณ์ทีเฉพาะ เรายงัอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาทียาวนานขนึ เพือให้เรามีบันทึกของการ

ติดต่อสมัพันธ์ของท่านกับเราทีถูกต้องในกรณีของการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง หรือหากเราเชืออย่างมีเหตุผลได้ว่ามีโอกาสทีจะมี

การดําเนินคดีทีเกยีวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลของท่านหรือการติดต่อสมัพันธ์ดงักล่าวนนั 

ในกรณีทีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป เราจะให้ความมันใจได้ว่าข้อมูลดงักล่าวจะถูกลบหรือเก็บ

ไว้อยา่งอย่างปลอดภยัในวิธีการซงึหมายความได้ว่าข้อมลูจะไม่ถกูนํามาใช้ในทางธุรกิจอกี 

 

10. ท่านมีสทิธิอะไรบ้าง 

ทา่นมีสทิธิต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของท่าน การแก้ไขความผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลของท่าน การลบบันทึกต่าง ๆ ทีไม่มี

ความจําเป็น การจํากัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน การปฏิเสธต่อการประมวลผลข้อมูลของท่าน การเคลือนย้ายข้อมูลและ

ข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวกบัพืนฐานของการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ท่านยงัอาจใช้สิทธิในการร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัสิทธิเหล่านี สามารถเข้าดไูด้โดยกดทีลิงค์ทีเกียวข้อง หรือดไูด้จากตารางข้างล่างนี 

ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อเราได้ตามทีกําหนดไว้ใน ข้อ 11  กรุณาอา่นตารางด้านล่างหากท่านประสงค์ทีใช้

สทิธิเหล่านีของทา่น 

 

สิทธิ หมายถงึ 

การเข้าถงึ 
 

ทา่นสามารถขอให้เรา 

 ยืนยนัวา่เรากําลงัประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของทา่นอยู่หรือไม่ และ 

 ส่งมอบสําเนาของข้อมลูนนัให้แก่ท่าน 

เราอาจไม่จําเป็นต้องปฏิบตัิตามคําขอทีได้รับอนญุาตตามกฎหมายหรือตามคําสงัศาล และการ

เข้าถงึดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน 

การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลทีไม่ถกูต้องได้ 
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เราอาจสอบถามเพือทจีะตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูก่อนทําการแก้ไข 

การลบออก 

ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมลูส่วนบุคคลของท่านได้ เฉพาะในกรณีดงันี 

 ไม่มีความจําเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีซงึได้แจ้งตอนทีเก็บรวมรวบข้อมลู หรือ 

 ท่านได้เพิกถอนความยินยอมของท่าน (ซึงการประมวลผลข้อมูลขึนอยู่กับการให้ความ

ยนิยอม) หรือ 

 ปฏิบตัติามสิทธิคดัค้านทีประสบความสําเร็จ (กรุณาดทูี “วตัถปุระสงค์” ล่างนี) หรือ 

 มีการดําเนนิการทีไม่ถกูต้องตามกฎหมาย 

เราไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามคําขอของท่านในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่านนนัเป็นสิงจําเป็น 

 เพอืการปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือ 

 สําหรับการก่อตงั การใช้ หรือการยกขนึต่อสู้ซงึสทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

แม้ว่าสองสถานการณ์เหล่านีเป็นสถานการณ์ทีเป็นไปได้มากทีสุดทีเราอาจปฏิเสธคําขอ แต่ยงัมี

สถานการณ์อนื ๆ บางสถานการณ์ทีเราไม่จําเป็นต้องปฏิบติัตามคําขอในการลบข้อมลูของท่าน 

การจาํกัด 

ท่านสามารถขอให้เราจํากดั (กล่าวคือ เก็บข้อมูลได้แต่ห้ามใช้) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เฉพาะในกรณีดงันี 

 มีการโต้แย้งในความถูกต้องของข้อมูล (กรุณาดู การแก้ไขให้ถูกต้อง) เพืออนุญาตให้เรา

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู หรือ 

 การประมวลผลข้อมลูทีไม่ถกูต้องตามกฎหมาย แตท่า่นไมต้่องการให้ลบ หรือ 

 ไม่มีความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไป แต่เรายังคง

ต้องการข้อมลูเพือการก่อตงั การใช้ หรือการยกขนึต่อสู้ซงึสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 

 ทา่นได้ใช้สิทธิคดัค้านและการพิสจูน์ตรวจสอบมลูเหตุทีสําคญัทีสดุทียงัคงค้างอยู ่

เราสามารถใช้ข้อมลูสว่นบุคคลของท่านต่อไปได้ตามคําขอในการจาํกดัข้อมลู ในกรณีดงันี 

 เราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ 

 เพือกอ่ตงั ใช้ หรือยกขนึต่อสู้ซงึสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 

 ตามทีกฎหมายอนญุาต 
 

การเคลือนย้าย ท่านสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราในรูปแบบทีสามารถใช้เครืองคอมพิวเตอร์

อา่นได้ ใช้งานโดยทวัไปและมีโครงสร้างชัดเจน หรือท่านสามารถขอให้เรา “ส่ง” ไปยงัผู้ควบคุม
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ข้อมลูอนื แต่เฉพาะในกรณีที 

 การประมวลผลอยู่บนพืนฐานของความยินยอมของท่านหรือการปฏิบตัิหน้าทีตามสญัญา

ทมีกีบัทา่น 

 การประมวลผลดําเนินการโดยวิธีการอตัโนมตัิ และ 

 การจดัเตรียมให้หรือ ‘การส่ง’ จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน 
 

การคัดค้าน 

ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซงึเรามี ‘ประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย’ เป็นพืนฐานตามกฎหมาย หากท่านเชือได้ว่าสิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐานของ

ทา่นทีมีความสําคญักวา่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา 

เมือท่านได้คัดค้าน เรามีโอกาสทีจะแสดงให้เห็นว่า เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายทีบีบ

บงัคบัซงึสําคญักวา่สิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐานของทา่น 

คณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล 

ท่านมีสิทธิทีจะยืนข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับการ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของท่านโดยเรา 

เราขอให้ท่านโปรดใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาใด ๆ กบัเราเป็นอนัดบัแรก ถงึแม้ว่าท่านมี

สิทธิทีจะติดต่อไปยงัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลได้ตลอดเวลา 

การระบุตัวตน 

เราเก็บรักษาความลบัของบนัทกึทงัหมดทีมีข้อมูลส่วนบุคคลบนัทกึอยู่อย่างจริงจงั และสงวนสิทธิ

ในการสอบถามท่านเพือทําการพิสูจน์ในการระบุตัวตนของท่าน หากท่านทําการร้องขอในส่วนที

เกียวข้องกบับนัทกึดงักล่าว 

ระยะเวลา 

เราจะตอบสนองต่อคําขอใด ๆ ทีถกูต้องตามกฎหมายภายในหนึงเดือน เว้นแต่ว่ามีข้อยุ่งยากหรือ

ท่านได้ส่งคําขอหลายคําขอ ซึงในกรณีนีเราจะตอบสนองภายในสามเดือน เราจะแจ้งให้ท่าน

ทราบหากเราจะใช้เวลานานกว่าหนงึเดือน เราอาจสอบถามท่านว่าท่านสามารถบอกให้เราทราบ

ได้หรือไม่ว่า อะไรคือสิงทีท่านประสงค์ทีจะรับหรือท่านกงัวลเกียวกบัอะไรอย่างชดัเจน นีจะช่วย

ให้เราสามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้รวดเร็วขึน 

 

11.  การตดิต่อและการร้องเรียน 

เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็นบุคคลหลักในการติดต่อ สําหรับปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขนึทังหมดจาก

นโยบายนี รวมถงึการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล  

ทา่นสามารถติดต่อเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลได้โดยวิธีการดงัต่อไปนี 

อีเมล: dpo.th@chubb.com 
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ส่งจดหมายมาท:ี 

เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อนิชวัร์รันซ์ จํากดั (สาขาประเทศไทย) ตงัอยู่ที 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชนั 30 ถนน

สขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

 

รูปแบบเว็บไซต์ 

หากท่านมีเรืองร้องเรียนหรือข้อกงัวลว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง กรุณาติดต่อเราในทันทีและเราจะ

พยายามแก้ไขปัญหาอย่างเร็วทีสดุ ท่านยงัคงมีสิทธิในการยืนข้อร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล

ได้ตลอดเวลา 

 

ปรับปรุงเมือเมษายน 2020 
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เอกสารแนบท้าย 1 - ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ชนิดของข้อมลู รายละเอียดของข้อมูลทีเราจดัเกบ็เป็นปกติ 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย 

รายละเอียดการติดต่อ ชอื ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทีอยู่อเีมล 

ข้อมลูในการระบุตวัตน หมายเลขประจําตัวบตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขใบอนญุาตทํางาน 

ข้อมลูกรมธรรม์ หมายเลขกรมธรรม์ ความสมัพนัธ์กบัผู้ ถอืกรมธรรม์ รายละเอียดของกรมธรรม์ รวมถงึจํานวนเงนิทีเอาประกนัภยั ข้อยกเว้น ฯลฯ การ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีผ่านมา 

ข้อมลูความเสียงส่วนบุคคล เพศ วนัเดือนปีเกดิ ประวตัิการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 

ประวติัการทํางาน หรือ ประวตัสิ่วนตวัโดยสงัเขป 

ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ตารางรายการการครอบครอง การก่อสร้างทรัพย์สิน สภาพทางกายภาพ การรกัษาความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั และมลูค่า 

ข้อมลูการเดินทาง 

ข้อมลูทีมคีวามอ่อนไหว 

ข้อมลูสุขภาพ เช่น สภาพร่างกายและจติใจ ประวตัิทางการแพทย์และวิธีการรักษา อปุนสิยัส่วนตวัทีเกยีวข้อง 

ข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูบัญชีธนาคาร (ทีท่านเป็นผู้ ชําระค่าเบียประกนัภยั) หรือข้อมลูบตัรเครดิตทีใช้ในการเรียกเก็บค่าเบียประกนัภยั 

การตลาด ชอื ทีอยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกยีวกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บนัทึกของการได้รบัอนุญาตหรือการปฏิเสธในการทําการตลาด ข้อมลู

เว็บไซต์ (รวมถงึรายละเอียดบญัชอีอนไลน์ หมายเลขประจําเครืองคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ทีใช้สร้างข้อมลู) 

ผู้ทเีรียกร้องสิทธิ 

รายละเอียดการติดต่อ ชอื ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทีอยู่อเีมล 

ข้อมลูในการระบุตวัตน หมายเลขประจําตัวบตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขใบอนญุาตทํางาน 
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ข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูบัญชีธนาคารใช้สําหรบัการชําระเงิน 

ข้อมลูเกียวกับการต่อต้านการ

ฉ้อโกง 

ทีอยู่ ประวติัการเรียกร้องสินไหมทดแทนทีมีการฉ้อโกง รายละเอียดของเหตุการณ์ทีก่อให้เกดิการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาตดิต่อ   

รายละเอียดการติดต่อ ชอื ทีอยู่สถานททีํางาน อีเมลในการทํางาน หมายเลขโทรศพัท์ทีใช้ในการทํางาน ตําแหน่งงาน 

การตลาด Name, job title, email address, interests / marketing list assignments, record of 

permissions or marketing objections, website data (including online account details, 

IP address and browser generated information) 

ชอื ทีอยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกยีวกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บนัทึกของการได้รบัอนุญาตหรือการปฏิเสธในการทําการตลาด ข้อมลู

เว็บไซต์ (รวมถงึรายละเอียดบญัชอีอนไลน์ หมายเลขประจําเครืองคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ทีใช้สร้างข้อมลู) 

ผู้ เข้ามาติดต่อทสีํานักงาน ชอื ตําแหน่งงาน ทีอยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมลูความพึงพอใจด้านอาหาร (สําหรบังานทีจดั

ขนึ) ข้อมลูความพิการ (ให้ด้วยความสมคัรใจ) 
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เอกสารแนบท้าย 2 - พนืฐานทางกฎหมายสําหรับการดาํเนินการ 

กจิกรรม ชนิดของข้อมลูทีมีการเก็บรวบรวม หลักเกณฑ์ทีเราใช้ข้อมูล บุคคลทีเราอาจเปิดเผยข้อมูลให้ 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย 

สร้างบนัทึกข้อมลูใน

ระบบของเรา 

 

 รายละเอียดข้อมลูการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 ข้อมลูความเสียงส่วนบุคคล 

 การปฏิบติัตามสญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (เพือให้มนัใจได้

ว่าเรามีบนัทึกข้อมลูของผู้

เอาประกนัภยัทุกรายทีเรา

ให้ความคุ้มครองอย่าง

ถกูต้อง) 

 ผู้ ให้บริการ 

ดําเนินการตรวจสอบภูมิ

หลงั การควําบาตรและ 

การฉ้อโกง 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูความเสียงส่วนบุคคล 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (เพือให้มนัใจได้

ว่าผู้ เอาประกนัภยัอยู่ใน

บญัชีรายการความเสียงที

ยอมรับได้ของเราและเพือ

ช่วยในการป้องกนั

อาชญากรรมและการ

ฉ้อโกง) 

 ข้อยกเว้นของกฎหมาย

ท้องถิน 

 ผู้ ให้บริการ 

 ฐานข้อมลูการต่อต้านการ

ฉ้อโกง 

พิจารณาการยืนรับ

ประกนัภยั ประเมินความ

เสียง และออกกรมธรรม์ 

 

 ข้อมลูความเสียงส่วนบุคคล 

 ข้อมลูสุขภาพ 

 ดําเนินการเข้าทําสญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (เพือกําหนด

บญัชีรายการความเสียงที

เป็นไปได้รวมถงึระดบั 

ราคา และประเภทของ

ความคุ้มครองทีเหมาะสม 

(ถ้ามี)) 

 ความยินยอมของท่าน 

หากเราได้ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง 

 ผู้บริหารจดัการทีเป็น

บุคคลภายนอก 

 ผู้รับประกนัภยั/ผู้ รับ

ประกนัภยัต่อรายอืน 

 ผู้ ให้บริการ 

จดัการต่ออายกุรมธรรม์ 

 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 ข้อมลูความเสียงส่วนบุคคล 

 ข้อมลูสุขภาพ 

 การปฏิบติัตามสญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบตาม

กฎหมาย (เพือพิจารณา

ว่าจะขยายความคุ้มครอง

สําหรับระยะเวลาทีต่อ

อายกุรมธรรม์หรือไม่ และ

หากเป็นเช่นนนั จะขยาย

ความคุ้มครองภายใต้

 ผู้บริหารจดัการทีเป็น

บุคคลภายนอก 

 ผู้ ให้บริการ 
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 ข้อตกลงใด) 

 ความยินยอมของท่าน 

หากเราได้ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง 

จดัให้มีการดูแลการให้

ความช่วยเหลือ และการ

สนบัสนุนลูกค้า 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 การปฏิบติัตามสญัญา  ผู้ ให้บริการความช่วยเหลือ 

 ผู้ ให้บริการ 

รบัเบียประกนัภยัและการ

ชําระเงิน 
 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 การปฏิบติัตามสญัญา  ธนาคาร 

การตลาด 

 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (เพือให้ข้อมลู

แก่   ผู้ เอาประกนัภยั

เกียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ

บริการประกนัภยัทีผู้ เอา

ประกนัภยัอาจมีความ

สนใจ) 

 ความยินยอม 

 ผู้ ให้บริการ 

ปฏิบตัิตามหน้าทตีาม

กฎหมายและกฎระเบียบ 

 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 ข้อมลูความเสียงส่วนบุคคล 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 หน้าทีตามกฎหมาย  หน่วยงานกํากบัดูแล เช่น 

สํานกังาน คปภ. 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย 

 ศาล 

 ผู้รับประกนัภยัรายอืน 

(ตามคําสงัศาล) 

ผู้ทเีรียกร้องสิทธิ 

รบัแจ้งการเรียกร้อง

สินไหมทดแทน 
 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

 

 การปฏิบติัตามสญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (เพือรักษาไว้ซงึ

บนัทึกทีถกูต้องของการ

เรียกร้องสินไหมทดแทนที

ได้รบัทงัหมดและการระบุ

ตวัตนของผู้ทีเรียกร้อง

สิทธิ) 

 ผู้บริหารจดัการทีเป็น

บุคคลภายนอก 

 ผู้ ให้บริการความช่วยเหลือ 

 ผู้ ให้บริการ 

ประเมินสินไหมทดแทน  รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน  การปฏิบติัตามสญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

 ผู้บริหารจดัการทีเป็น



 

 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์  

อินชัวรันซ์ จํากัด 

399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชัน 30 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ACE INA Overseas Insurance 

Company Limited, A Chubb Company 

399 Interchange 21 Building  

Level 30, Sukhumvit Road 

Klongtoey Nua, Wattana 

Bangkok 10110 

O  +66 0 2611 4040 
F   +66 0 2611 4310 
www.chubb.com/th 

 ข้อมลูสุขภาพ 

 

กฎหมาย (เพือประเมิน

สถานการณ์ของการ

เรียกร้องสินไหมทดแทน) 

 ความยินยอมของท่าน 

หากเราได้ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง  

 ก่อตงั ใช้ หรือยกขึนต่อสู้

ซงึสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย 

บุคคลภายนอก 

 ผู้ประเมินวินาศภยั 

 ทนายความ 

 ผู้ เชียวชาญด้านสินไหม

ทดแทน 

ตรวจสอบและตรวจหา

การฉ้อโกง 
 รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

 ข้อมลูการต่อต้านการฉ้อโกง 

 

 การปฏิบติัตามสญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (เพือตรวจสอบ 

ประเมิน และท้ายทีสดุ 

ป้องกนัการฉ้อโกง)  

 ความยินยอมของท่าน 

หากเราได้ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง  

 

 ก่อตงั ใช้ หรือยกขึนต่อสู้

ซงึสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย 

 ฐานข้อมลูการต่อต้านการ

ฉ้อโกง 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย 

จ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 การปฏิบติัตามสญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (เพือจ่ายค่า

สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที

เรียกร้องสิทธิซงึเป็น

บุคคลภายนอกทีมีสิทธิ

ได้รบั) 

 ธนาคาร 

 ทนายความ 

ปฏิบตัิตามหน้าทตีาม

กฏหมายและกฎระเบียบ 

 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 รายละเอียดการเรียกร้องสินไหม 

 ข้อมลูการต่อต้านการฉ้อโกง 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 หน้าทีตามกฏหมาย 

 

 หน่วยงานกํากบัดูแล (เช่น 

สํานกังาน คปภ.) 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฏหมาย 

 ศาล 

 ผู้รับประกนัภยัรายอืน 

(ตามคําสงัศาล) 
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คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาตดิต่อ   

บริหารจดัการ

ความสมัพนัธ์ 
 รายละเอียดการติดต่อ  ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฏหมาย (เพือรักษา

ระบบข้อมลูการบริหาร

ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า

และคู่ค้าทถีูกต้อง) 

 ผู้ ให้บริการ 

บริหารจดัการสญัญา  รายละเอียดการติดต่อ  การปฏิบติัตามสญัญา  ผู้ ให้บริการ 

การตลาด 

 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 การตลาด 

 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฏหมาย (เพือสือสารไป

ยงัคูค้่าทางธุรกิจเกียวกบั

งาน บริการ หรือ

ผลิตภณัฑ์ซึงอาจได้รับ

ความสนใจจากส่วนงาน

ของคู่ค้านนั) 

 ความยินยอม 

 

 ผู้ ให้บริการ 

จดังานและเป็นเจ้าภาพ

สําหรับผู้เข้ามาติดต่อที

สํานักงาน 

อํานวยความสะดวกผู้เข้า

มาติดต่อทางเวบ็ไซต์ 

 

 

 ผู้ เข้ามาติดต่อทางเว็บไซต์หรือที

สํานกังาน 

 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฏหมาย (เพือจดังาน

และเป็นเจ้าภาพงานทีคู่

ค้าทางธุรกิจอาจให้ความ

สนใจ) 

 ความยินยอม 

 

 ผู้ ให้บริการ 

 

ปรับใช้ได้กับทุกกรณี 

โอนบญัชีรายชือลูกค้า 

 

 ทงัหมด (ทีเกยีวข้องกบับญัชีรายชือ) 

 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฏหมาย (เพือสร้าง

โครงสร้างธุรกิจของเรา

อย่างเหมาะสม) 

 หน้าทีตามกฏหมาย 

 ความยินยอม 

 ศาล 

 ผู้ซอื 

 ผู้ ให้คําปรึกษาซงึมีความ

เชียวชาญ 

 

การขายหรือการปรบั

โครงสร้างของบริษัทเอซ 

 

 ทงัหมด 

 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฏหมาย (เพือสร้าง

โครงสร้างธุรกิจของเรา

อยา่งเหมาะสม) 

 หน้าทีตามกฎหมาย 

 ศาล 

 ผู้ซอื 

 ผู้ ให้คําปรึกษาซงึมีความ

เชียวชาญ 
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 ความยินยอม  

การบนัทึกการสนทนา

ทางโทรศพัท์ 

 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

 ข้อมลูอนืทีอยู่ในการสนทนาทางโทรศพัท์ 

 

 หน้าทีตามกฎหมาย 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฏหมาย (เพืออบรม

พนกังาน เพอืจดัหา

หลกัฐานแสดงความ

ประสงค์ในการเข้าทํา

สญัญาประกนัภยั เพือ

ช่วยแก้ปัญหาเรือง

ร้องเรียน เพือพฒันาการ

ให้บริการลูกค้าหรือเพือ

การตรวจสอบการฉ้อโกง) 

 

 ผู้ ให้บริการ 

 หน่วยงานกํากบัดูแล 

 ศาล 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฏหมาย 

 

 

 

 

 


