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ผู้ถือกรมธรรม์และเจ้าหนีข้ อง บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด )มหาชน ( ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะดาเนินการควบบริษัทเข้ากันกับ บริษัท
ซิกน่า ประกันภัย จากัด )มหาชน( ("ซิกน่า ประเทศไทย"( ซึ่งจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2566 )"วันที่การควบบริษัทมีผล"( ตามแผนการควบบริษัท
เข้ากันของบริษัทฯ และ ซิกน่า ประเทศไทยที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ในการนี ้ ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษั ท ฯ และที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของซิก น่ า ประเทศไทย
ซึ่งจัดประชุมขึน้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการผ่านมติเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันระหว่างทัง้ สองบริษัท อีกทัง้ บริษัทฯ และซิกน่า ประเทศไทย
ได้รับ ความเห็ น ชอบส าหรับ การควบบริษั ท เข้า กัน จากส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริม การประกอบธุ ร กิ จประกัน ภั ย ตามมาตรา 13
ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 )และที่แก้ไขเพิ่มเติม( เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ในวันที่การควบบริษัทมีผล บริษัทฯ และ ซิกน่า ประเทศไทยจะสิน้ สภาพนิติบุคคล และเกิดเป็ นบริษัทแห่งใหม่ ("บริษัทใหม่") ภายใต้ช่ือ
"บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด )มหาชน(" ซึ่งเป็ นชื่อปั จจุบนั ของบริษัทฯ โดยธุรกิจทัง้ หมด รวมถึงกรมธรรม์ที่ยงั มีผลบังคับใช้อยู่ของบริษัทฯ จะถูก
โอนไปยังบริษัทใหม่โดยผลของกฎหมาย
นับ แต่ วัน ที่ การควบบริษั ท มี ผ ล ส าหรับ ผู้ถือกรมธรรม์ กรมธรรม์ข องท่ า นจะได้รบั ความคุ้มครองอย่างต่ อเนื่ องจากบริษั ท ใหม่ ซึ่งจะ
ดาเนินการภายใต้ช่อื "บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด )มหาชน(" ซึ่งเป็ นชื่อปัจจุบนั ของบริษัทฯ และมีผลครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับปั จจุบนั ตลอดระยะเวลาความคุม้ ครองของกรมธรรม์ โดยท่านสามารถแจ้งเคลมตามกรมธรรม์ฉบับนีแ้ ละต่ออายุกรมธรรม์
กับบริษัทใหม่เสมือนว่าบริษัทใหม่เป็ นผูร้ บั ประกันภัยเดิมของท่าน ทัง้ นี ้ ในส่วนของเจ้าหนี ้ บริษัทใหม่จะเข้ามาเป็ นคู่สญ
ั ญากับท่านแทนที่บริษัทฯ และจะ
รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ โดยสัญญาที่บริษัทฯ ได้เข้าทากับท่านจะยังมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ตามข้อกาหนดและเงื่ อนไข เสมือนบริษัทใหม่เป็ น
คู่สญ
ั ญาเดิม โดยสิทธิและหน้าที่ของของท่านในฐานะคู่สญ
ั ญาของบริ ษัทฯ จะยังคงมีอยู่เช่นเดิม และท่านจะยังคงเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจอันทรงคุณค่า
ของเราต่อไป
ในการควบบริษัทเข้ากัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังซิกน่า ประเทศไทยและบริษัทใหม่ ตามรายละเอียดที่ระบุใน
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของชับ บ์ https://www.chubb.com/th-th/footer/privacy-policy.html โดย ณ วัน ที่ การควบบริษั ทมีผ ล บริษัท ใหม่ซ่ึงเป็ น ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัทใหม่ https://www.chubb.com/th-th/footer/new-privacy-policy.html
หากท่านมีความประสงค์จะคัดค้านการควบเข้ากันของบริษัทข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ภายในสองเดือนนับแต่วนั ที่ท่านได้รบั จดหมาย
ฉบับนี ้ และหากมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัยที่เบอร์ 02-611-4000 ต่อ 8
ขอแสดงความนับถือ
ในนามของ
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
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