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นโยบายความเป็นส่วนตัวของชับบ ์

 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีช่ับบ ์
 

ที่บริษัท ชบับส์ามคัคีประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (“ชบับ”์ “เรา”) เรามีการเก็บรวมรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกบับุคคล
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผูเ้อาประกันภยั ผูท้ี่เรียกรอ้งสิทธิ หรือคู่คา้ทางธุรกิจ (“ท่าน”) อยู่แลว้ซึ่งเราตระหนกัถึงความรบัผิดชอบของเราในการ
ดูแลจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหม้ีความปลอดภยัและเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่
ใชบ้งัคบั 
 
นโยบายนีท้ างานอย่างไร 
 

วตัถปุระสงคข์องนโยบายนีค้ือเพื่อใหค้  าอธิบายที่ชดัแจง้ว่า เมื่อใด เพราะอะไร และดว้ยวิธีการอย่างไรท่ีเราเก็บรวบรวมและใช้
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัท่านซึ่งสามารถระบตุวับคุคลของท่านได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม (“ขอ้มลูส่วนบคุคล”) 
 
ส าคัญ 
 

กรุณาอ่านนโยบายนีด้ว้ยความระมดัระวงั นโยบายนีใ้หข้อ้มลูที่ส  าคญัถึงการที่เราใชข้อ้มลูส่วนบุคคลและอธิบายถึงสิทธิตาม
กฎหมายของท่าน นโยบายนีไ้ม่ไดม้ีขึน้เพื่อยกเลิกขอ้ก าหนดในกรมธรรมป์ระกันภยัหรือสญัญาใด ๆ ที่ท่านมีกบัเรา หรือเพื่อยกเลิกสิทธิ
ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่ใชบ้งัคบั 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1.  ใครคือผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
บรษิัท ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการดแูลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน  (ผูค้วบคมุขอ้มลู

ส่วนบคุคลของท่าน) 
 
ในกรณีที่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดถู้กส่งไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื่น (เช่น ผูร้บัประกันภยัต่อ) ผูค้วบคุมขอ้มลู

ส่วนบุคคลรายแรกจะแจง้ใหท้่านทราบถึงผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลรายอื่น ๆ ซึ่งไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใหท้่านสามารถ
ติดต่อบคุคลนัน้เก่ียวกบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยบคุคลนัน้ ตามที่เราปฏิบตัิใน ขอ้ 6 ของนโยบายนี ้

 
 



 

 

Chubb Samaggi Insurance PCL. 
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,  
Northpark Project, 
Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Thung Song Hong, Laksi, 
Bangkok 10210 

บริษัท ชบับส์ามคัคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ ์ชัน้ที่ 12 
โครงการนอรธ์ปารค์ ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0107537001510 
 

O   +66 0 2555 9100 

F   +66 0 2955 0205 

www.chubb.com/th 
 

 
ท่านควรทราบว่า ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บอยู่ใน

ฐานขอ้มลูซึ่งสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยบริษัทอื่นท่ีอยู่ในกลุ่มชบับ ์เมื่อบริษัทในกลุ่มชบับเ์ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน บริษัทในกลุ่มชบับ์
จะปฏิบตัิตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายนี ้

 
2.  ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างทีเ่ราเก็บรวบรวม 
 
เรารวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้ที่ไม่อ่อนไหวและขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว 
 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เพื่อที่จะพิจารณารบัประกันภยัและบริหารจดัการกรมธรรมป์ระกันภยั เราเก็บรวบรวมขอ้มลู
เก่ียวกับผูมุ้่งหวงั ผูถื้อกรมธรรม ์และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจรวมถึงขอ้มลูเก่ียวกับขอ้เสนอที่ไดร้บัก่อนหนา้นี ้ประวตัิ และขอ้มลูติดต่อ
ของผูมุ้่งหวงั ผูถื้อกรมธรรม ์หรือตวัแทนของบุคคลเหล่านัน้ และขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงและการบริหารจดัการ
กรมธรรมป์ระกันภยั ผูมุ้่งหวงัหรือผูถื้อกรมธรรมอ์าจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ระดบัและประเภทของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใชน้ัน้มีความหลากหลายซึ่งขึน้อยู่กบัประเภทของกรมธรรมป์ระกันภยัที่สมคัรท าประกนัหรือที่ได้
ท าประกันภยั และอาจรวมถึงขอ้มลูของบุคคลอื่นที่ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม ์ในบางสถานการณ ์เรามีความจ าเป็นที่
จะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม เรา
จ าเป็นตอ้งก าหนดขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายในการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน – ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน ขอ้ 5  

 
ถ้าท่านเป็นผู้เอาประกันภัย ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เราเป็นครั้งคราว ตัวอย่ างเช่น 

บคุคลภายนอกที่ไดร้บับาดเจ็บที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัความรบัผิด เมื่อใดก็ตามที่สามารถท า
ได ้ท่านควรด าเนินการแจง้แก่บุคคลภายนอกว่าท่านจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูของเขาเหล่านัน้ใหแ้ก่เราทราบ โดยระบุว่าชบับเ์ป็นผูร้บั
ประกนัภยัของท่าน เราจะด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของเขาเหล่านัน้ตามนโยบายนี ้

 
ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ หากท่านก าลงัเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกันภยั เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียดการ

ติดต่อเบือ้งตน้พรอ้มกบัขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะของการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนและการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนใด ๆ  ก่อนหนา้นีข้องทา่น 
ถา้ท่านเป็นผูเ้อาประกันภยั เราจ าเป็นจะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรมป์ระกันภยัที่ท่านไดร้บัการประกันภยัและประวตัิการ
เรียกรอ้งสินไหมทดแทน เราอาจจ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยขึน้อยู่กับลักษณะของการ
เรียกรอ้งสินไหมทดแทน เช่น รายละเอียดของขอ้มลูการบาดเจ็บที่ท่านอาจไดร้บัการบาดเจ็บจากอบุตัิเหตุ 

 
คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ หากท่านเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูการติดต่อทางธุรกิจของท่าน เราอาจ

เก็บรวมรวบขอ้มลูเก่ียวกับความช านาญและประสบการณใ์นวิชาชีพของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อของท่าน หาก
ท่านเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องเรา ลงทะเบียนเพื่อรบัข่าวสาร หรือเขา้รว่มงานของเรางานใดงานหนึ่ง ถา้เราเก็บรวบรวมขอ้มลูที่สามารถ 
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ระบุตวัตนไดผ่้านทางเว็บไซตข์องเรา เราจะด าเนินการอย่างชดัแจง้เมื่อเราเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลและจะอธิบายว่าเราประสงคท์ี่
จะด าเนินการกบัขอ้มลูนัน้อย่างไร 

ในกรณีที่คณุใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอื่นแก่ชบับ ์เช่น ผูป้ระกนัตน หรือผูร้บัผลประโยชน ์คณุรบัทราบและยืนยนัว่าคณุได้
ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบันโยบายนีแ้ก่บคุคลดงักล่าว 

 
ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมในเรื่องขอ้มลูอะไรบา้งที่เราเก็บรวบรวม ท่านสามารถดไูดท้ี่เอกสารแนบทา้ย 1 

 
3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือไหร่ 
 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย 
 

• เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากท่านโดยตรงเมื่อท่านสมคัรท าประกนัภยั 

• เราอาจจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับท่านจากนายหน้าประกันภัย นายจ้างของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือ 
บคุคลภายนอกอื่นใดที่อาจสมคัรท าประกนัภยัใหแ้ก่ท่านหรือใหผ้ลประโยชนแ์ก่ท่าน 

• เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับท่านจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งเราเชื่อว่ามีความจ าเป็นในการบริหารจัดการการพิจารณารบั
ประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะกับความเส่ียงอันเก่ียวข้องกับกรมธรรมแ์ละ/หรือการช่วยป้องกันการก่อ
อาชญากรรมทางการเงิน แหล่งอื่นเหล่านี ้อาจรวมถึงทะเบียนสาธารณะและฐานขอ้มลูที่บริหารจดัการโดยผูใ้หบ้ริการขอ้มลู
อา้งอิงเก่ียวกบัสินเชื่อ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก และกรมสรรพากร และองคก์รที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ 

 
ผู้ทีเ่รียกร้องสิทธิ 
 

• เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากท่านเมื่อท่านไดแ้จง้เราถึงการเรียกรอ้งสินไหมทดแทน ท่านอาจเรียกร้องสินไหมทดแทนกับเรา
โดยตรงหรือผ่านทางผูแ้ทนของท่าน หรือผ่านทางนายหนา้ของท่าน หรือหนึ่งในผูแ้ทนของเราที่มีหนา้ที่ บริหารจดัการดา้น
สินไหมทดแทนในนามของเรา 

• เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัท่าน หากการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนเกิดจากบคุคลอื่นผูซ้ึ่งมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัท่าน
หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัการเรียกรอ้งสินไหมทดแทน ตวัอย่างเช่น ถา้ผูถื้อกรมธรรมเ์ป็นนายจา้งของท่าน หรือ ท่านเป็นบคุคล
ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียกรอ้งสินไหมจากบคุคลภายนอก 

• เราอาจไดร้บัขอ้มลูจากทนายความของท่าน (หรือกระท าการในนามของนายจา้งของท่าน) 

• เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งอื่นท่ีซึ่งเราเชื่อว่ามีความจ าเป็นเพื่อสนบัสนนุการตรวจสอบความถกูตอ้งของการเรียกรอ้ง
ค่าสินไหมทดแทนและ/หรือการต่อตา้นอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการคน้หาขอ้มลูจากทะเบียนสาธารณะ ส่ือ
สงัคมออนไลน ์(Social media) และแหล่งออนไลนอ์ื่น ๆ ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูอา้งอิงเก่ียวกบัสินเชื่อและองคก์รที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ 
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คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ 
 

• เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัท่าน หากท่านหรือบรษิัทของท่านใหข้อ้มลูการติดต่อหรือขอ้มลูอื่นของท่านแก่เราที่เก่ียวขอ้ง
กบัการท างานรว่มกบัเรา ไม่ว่าทางตรงในฐานะคู่ค่าทางธุรกิจหรือในฐานะตวัแทนของบรษิัทของท่าน 

• เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัท่าน หากท่านเขา้ร่วมการประชุม งาน หรือการสมัมนาที่เราจัดขึน้ หรือติดต่อเราผ่านทาง
เว็บไซตข์องเรา หรือลงทะเบียนเพื่อรบัจดหมายข่าวหรือบรกิารข่าวสารจากเรา 

• เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะอื่น ๆ (ตวัอย่างเช่น เว็บไซตข์องนายจา้งของท่าน) ที่ซึ่งเราเชื่อว่ามีความ
จ าเป็นท่ีจะช่วยในการจดัการบรหิารความสมัพนัธข์องเรากบัคู่คา้ทางธุกิจของเรา  
 

ส าหรับทุกท่าน 

• หากท่านโทรหาเรา (เช่น เมื่อแจง้ประวตัิการเรียกรอ้งสินไหมทดแทน หรือพดูคยุเรื่องประวตัิการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนกบัเรา) 
หรือหากเราโทรหาท่าน (เช่น เพื่อขายกรมธรรมป์ระกนัภยั) เราอาจบนัทึกการโทร เราอาจใชเ้ทคโนโลยีโตต้อบดว้ยเสียง (“IVR”) 
เพื่อตอบสนองต่อค าสั่งเสียงโดยอตัโนมตัิ และเพื่อวิเคราะหข์อ้มลูการบนัทึกการโทร เราใชบ้นัทึกการโทรเพื่อเป็นหลกัฐานใน
ขอ้ตกลงของคุณในการซือ้กรมธรรมป์ระกันภัยหรือยื่นค ารอ้ง เพื่อช่วยฝึกอบรมพนักงานของเรา และจัดท าบันทึ กการโทรที่
ถูกตอ้งในกรณีที่มีข้อรอ้งเรียนหรือขอ้สงสัย เรายังอาจวิเคราะหก์ารบันทึกการโทรโดยใชเ้ทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อตรวจหา
จดุบกพรอ่งในการบรกิารลกูคา้ (และจากนัน้เพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่านี)้ หรือเพื่อตรวจหาหลกัฐานท่ีอาจเป็นไปไดข้องการฉอ้โกง 
 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร 
 
เราใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวด้า้นล่าง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบทา้ย 2 รวมถึงเก่ียวกบั
ฐานทางกฎหมายที่เราใชใ้นแต่ละกรณี 
 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย  หากท่านคือผูมุ้่งหวงัหรือผูเ้อาประกนัภยั เราจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณาค า
ขอท าประกนัภยั ก าหนดและประเมินความเส่ียง และออกกรมธรรมแ์ก่ท่านซึ่งขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ใชบ้งัคบัได ้หากเราไดอ้อก
กรมธรรมใ์หท้่าน เราจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรหิารจดัการกรมธรรมข์องท่าน จดัการกบัค าถามของท่าน และจดัการขัน้ตอน
การต่ออายกุรมธรรม ์เราจะยงัใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านส าหรบัวตัถปุระสงคด์า้นการก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ตามกฎหมายและ
การก ากบัดแูลของเราในฐานะผูใ้หก้ารประกนัภยั 

 
ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ  หากท่านเป็นผูท้ี่เรียกรอ้งสิทธิ เราจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในการประเมินความเหมาะสมของการ

เรียกรอ้งสินไหมทดแทนของท่านและความเป็นไปไดใ้นการจ่ายสินไหม เราอาจมีความจ าเป็นในการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในการ
ประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการฉอ้โกง หากท่านเป็นผูเ้อาประกันภยัเราจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่เก่ียวขอ้งกบั
การเรียกรอ้งสินไหม เพื่อใชใ้นกระบวนการแจง้ต่ออายกุรมธรรม ์และความเป็นไปไดใ้นอนาคตในการสมคัรท าประกนัภยั 
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คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ  หากท่านเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบริหารจัดการ

ความสมัพนัธข์องเรากับท่าน รวมถึงการส่งส่ือการตลาดใหแ้ก่ท่าน (ซึ่งเราไดร้บัอนุญาตตามสมควร) และเชิญชวนท่านเขา้รว่มงานต่าง 
ๆ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งเราจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งหรือรอ้งขอการส่งมอบบริการต่าง ๆ และบริหารและจดัการการติดต่อของ
เรากับท่านหรือกับนายจา้งของท่าน  หากท่านเป็นผูเ้ขา้มาติดต่อ โดยปกติเราจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อลงทะเบียนในพืน้ที่
บางส่วนของเว็บไซตข์องเรา สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม เผยแพร่เอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ที่ไดร้บัการรอ้งขอ หรือเชิญชวนท่านมางานต่าง ๆ 
ของเรา 

 
การวิเคราะหข์้อมูล  เราวิเคราะหข์อ้มลูในระบบและฐานขอ้มลูที่หลากหลายของเราอย่างสม ่าเสมอ เพื่อช่วยพฒันาวิธีการใน

การด าเนินธุรกิจของเรา เพื่อใหบ้ริการที่ดีขึน้และเพื่อปรบัปรุงความถกูตอ้งแม่นย าของความเส่ียงและแบบจ าลอง  อื่น ๆ ที่เก่ียวกบัสถิติ
การประกันภัยของเรา เราใชม้าตรการต่าง ๆ ในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัโดยการรวบรวมและการไม่เปิดเผยตวัตนขอบเขตของ
ขอ้มลูก่อนการอนญุาตใหน้ าขอ้มลูไปใชใ้นการวิเคราะห ์ในกรณีที่เหมาะสม 

 
5.  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน 
 

เราจะท าใหม้ั่นใจว่าเราจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านส าหรบัวตัถุประสงคท์ี่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 4 และในเอกสารแนบทา้ย 2  
เท่านัน้ หากเราแน่ใจว่า 

 

• การที่ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจ าเป็นเพื่อท าสัญญาหรือด าเนินการเพื่อที่จะท าสัญญากับท่าน 
(ตวัอย่างเช่น เพื่อบรหิารจดัการกรมธรรมป์ระกนัภยัของท่าน) 

• การท่ีเราใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านมีความจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามหนา้ที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งที่เรา
มีอยู่ (ตวัอย่างเช่น เพื่อปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.)) 

• การที่เราใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจ าเป็นเพื่อสนับสนุน 'ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย' ที่เรามีในการ
ด าเนินธุรกิจ (ตวัอย่างเช่น เพื่อพฒันาผลิตภณัฑข์องเรา หรือเพื่อด าเนินการวิเคราะหช์ดุขอ้มลูต่าง ๆ ของเรา) ภายใต้
เงื่อนไขว่าการใชน้ัน้จะด าเนินการอย่างเหมาะสมตลอดเวลาและเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตวัของท่าน หรือ 

• ท่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่เราในการใชข้อ้มลูในลกัษณะนัน้ 
 

ก่อนที่เราจะเก็บรวบรวมและ/หรือใช ้ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ใด ๆ เราจะก าหนดขอ้ยกเวน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ซึ่ง
จะอนุญาตใหเ้ราใชข้อ้มลูเหล่านัน้ได ้หากขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านถกูเก็บรวบรวมในแบบฟอรม์ (รวมถึงบนเว็บไซต)์ 
หรือทางโทรศพัท ์ ขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้อาจมีอยู่ในแบบฟอรม์นัน้ โดยปกติแลว้ขอ้ยกเวน้นีจ้ะเป็น ดงันี ้
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• ความยินยอมอย่างชดัแจง้ของท่าน (ถา้ความยินยอมนีไ้ดร้บัการรอ้งขอเฉพาะเจาะจงจากท่านในแบบฟอรม์การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยเป็นขอ้ความซึ่งอา้งอิงถึงความยินยอมของท่าน) 

• การก่อตัง้ การใช ้หรือการยกขึน้ต่อสูจ้ากเราหรือบคุคลภายนอกซึ่งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ 

• ขอ้ยกเวน้เฉพาะเจาะจงโดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมประกนัภยั 
 

โปรดทราบ หากท่านใหค้วามยินยอมอย่างชดัแจง้เพือ่อนญุาตใหเ้ราสามารถประมวลผลเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ีความ
อ่อนไหวของท่าน ท่านอาจเพกิถอนความยินยอมของท่านต่อการประมวลผลนัน้ไดต้ลอดเวลา อย่างไรก็ตามท่านควรตระหนกัว่า หาก
ท่านเลือกทีจ่ะเพกิถอนความยินยอมนัน้ เราอาจไม่สามารถทีจ่ะใหบ้ริการประกนัภยัแก่ท่านต่อไปได ้(และเมือ่ท่านเพกิถอนการใหค้วาม
ยินยอมแก่ผูร้บัประกนัภยัหรือผูร้บัประกนัภยัต่อในการใชข้อ้มูล ความคุม้ครองตามกรมธรรม์อาจจะไม่สามารถมีผลอยู่ต่อไปได)้ นีอ่าจ
หมายถึงกรมธรรม์ของท่านจ าเป็นทีจ่ะถูกยกเลิก หากท่านเลือกทีจ่ะเพกิถอนความยินยอมของท่าน เราจะแจง้ใหท่้านทราบเพิ่มเตมิถึง
ผลทีอ่าจจะเกิดขึน้ตามมา รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิก (ซึ่งอาจรวมถึงความยากล าบากของท่านในการหาความคุม้ครองจากทีอ่ื่น) 
รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการยกเลิก กรุณาดูเอกสารแนบทา้ย 2 เพือ่ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบัขอ้มูลทีเ่ราเก็บรวมรวมและใช้
เกีย่วกบัท่านและเหตผุลทีท่  าใหเ้ราเชือ่ว่ามีความเหมาะสมทีจ่ะใชข้อ้มูลนัน้ในกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว  
 
6.  เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง 
 

เราท างานร่วมกับบุคคลภายนอกมากมาย เพื่อที่จะช่วยจดัการธุรกิจของเราและส่งมอบบริการ  บุคคลภายนอกเหล่านีอ้าจมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นครัง้คราว 

 
ส าหรบัผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย บคุคลภายนอกเหล่านีอ้าจรวมถึง 
 

• นายหนา้ประกันภัย ผูร้บัประกันภัยรายอื่น/ผูร้ับประกันภัยต่อและ ผูบ้ริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งท างาน
รว่มกบัเราในการช่วยบรหิารจดัการกระบวนการพิจารณารบัประกนัภยัและบรหิารจดัการกรมธรรมข์องเรา 

• ผู้ให้บริการ ที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ ( IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back 
office system) ของเรา 

• หน่วยงานก ากบัดแูลของเรา ซึ่งรวมถึงส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
รวมถึงหน่วยงานก ากบัดแูลและหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก 

• หน่วยงานและองคก์รที่ท  าหนา้ที่ป้องกนัการทจุรติในการใหบ้รกิารทางการเงิน 

• ทนายความและบรษิัทท่ีใหบ้รกิารทางวิชาชีพอื่น ๆ 
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ส าหรบัผู้ทีเ่รียกร้องสิทธินี ้อาจรวมถึง 
 

• ผูบ้รหิารจดัการท่ีเป็นบคุคลภายนอก ซึ่งท างานรว่มกบัเราเพื่อช่วยบรกิารจดัการกระบวนการเรียกรอ้งสินไหมทดแทน 

• ผูป้ระเมินวินาศภยั และ ผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกบัสินไหมทดแทน ซึ่งช่วยเราในการประเมนิและบรหิารจดัการสินไหมทดแทน 

• ผูใ้หบ้ริการ ซึ่งช่วยบรหิารจดัการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนบัสนนุต่าง ๆ (back office system) 
ของเรา 

• ผูใ้หบ้รกิารความช่วยเหลือ ซึ่งใหค้วามช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีที่มีเหตเุรียกรอ้งสินไหมทดแทน 

• ทนายความ ซึ่งอาจเป็นตวัแทนตามกฎหมายส าหรบัท่าน เราหรือผูท้ี่เรียกรอ้งสิทธิที่เป็นบคุคลภายนอก 

• หน่วยงานและองคก์รที่ท  าหนา้ที่ป้องกนัการทจุรติในการใหบ้รกิารทางการเงิน 
 

เราอาจมีหนา้ที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จะตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ศาล หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงาน
บงัคบัใชก้ฎหมาย หรือผูร้บัประกันภยัรายอื่นในบางกรณี  หากเราไดข้ายธุรกิจ  หรือการปรบัโครงสรา้งองคก์รบางส่วนของเรา เราอาจ
จ าเป็นจะตอ้งส่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่ผูท้ี่ซือ้ หรือผูร้บัโอนกิจการในธุรกิจนัน้ 

 
ค าอธิบายเก่ียวกบับคุคลที่สามและค าจ ากดัความที่ก าหนดไวม้ีรายละเอียดตามดา้นล่าง 
 

      ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ เป็นประเภทผูใ้หบ้รกิารพิเศษซึ่งเราใชบ้รกิารเพื่อใหช้่วยเหลือท่านในกรณีที่มีเหตุฉกุเฉินหรือให้
ความช่วยเหลืออื่นที่เก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยับางประเภท (ตวัอย่างเช่น กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางบางประเภท) 

 
     นายหน้าประกันภัย นายหนา้ประกนัภยัจดัการและเจรจาต่อรองเก่ียวกบัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภัยของบคุคล

ธรรมดาหรือบรษิัท และติดต่อโดยตรงกับผูร้บัประกนัภยั เช่น ชบับ ์
 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทน ผูเ้ชี่ยวชาญเหล่านีเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการเรียกรอ้งสินไหมทดแทน 

ตวัอย่างเช่น การแพทย ์บญัชีนิติเวช การไกล่เกล่ีย หรือการฟ้ืนฟูสภาพ ซึ่งชบับไ์ดใ้หช้่วยเราในการประเมินความเหมาะสมและมลูค่า
ของสินไหมทดแทน ใหค้  าแนะน าในการยตุิขอ้รอ้งเรียน และใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัการรกัษาที่เหมาะสมแก่ผูท้ี่เรียกรอ้งสิทธิอย่างถกูตอ้ง 

 
      ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เช่น บริษัท) ซึ่งมีอ านาจและหนา้ที่ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บ

รวมรวม การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทของชบับซ์ึ่งขายกรมธรรมป์ระกันภัยใหแ้ก่ท่านจะเป็นผูค้วบคุม
ข้อมูลของท่านและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านอย่างไร ขอบเขตของข้อมูลที่จะถูกเก็บรวบรวม และ
วตัถปุระสงคท์ี่ในการใชข้อ้มลูเหล่านัน้ 
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ส านักงาน คปภ. คือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลธุรกิจ

ประกนัภยั ชบับอ์าจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลต่อ คปภ. เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดแูลและส่งเสรมิธุรกิจประกันภยัตามกฎหมายว่าดว้ย
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิธุรกิจประกนัภยั กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศ และนโยบายความเป็นส่วนตวัของ คปภ. ซึ่งสามารถ
ดไูดจ้ากเว็บไซต ์คปภ. (https://www.oic.or.th)  
 

      คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคลโดยองคก์รต่าง ๆ ภายในประเทศไทย 

 
      ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เราใชค้  านีเ้พื่ออา้งอิงถึงผูมุ้่งหวงั ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัรายบคุคล หรือ ผูท้ี่เคยถือกรมธรรม์

ประกันภยัรายบุคคล รวมถึงบุคคลใดที่รบัประโยชนจ์ากความคุม้ครองของประกันภยัภายใตก้รมธรรมห์นึ่งในกรมธรรมต์่าง ๆ ของเรา 
(ตวัอย่างเช่น พนกังานรบัผลประโยชนจ์ากความคุม้ครองที่จดัท าขึน้โดยนายจา้งของเขา) 

 
      ผู้ประเมินวินาศภัย คือ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสินไหมทดแทนอิสระซึ่งสืบสวนสินไหมทดแทนที่ซบัซอ้นหรือยงัเป็นท่ีโตเ้ถียงกนั ใน

นามของเรา 
 
      ผู้รับประกันภัยอื่น / ผู้รับประกันภัยต่อ กรมธรรมบ์างกรมธรรมถ์ูกเอาประกันภยับนพืน้ฐานของการประกันภยัร่วม หรือ 

“คณะผูร้่วมรบัประกันภยั” ซึ่งหมายถึงกลุ่มของผูร้บัประกันภัย (รวมถึงเรา) จะร่วมกันออกกรมธรรม ์กรมธรรมอ์าจมีการเอาประกนัภยั
ต่อ ซึ่งหมายความว่าผูร้บัประกันภัยจะซือ้ความคุม้ครองใหต้นเองจากผูร้บัประกันภัยต่อ เพื่อคุม้ครองความเส่ียงบางประการที่ผูร้บั
ประกันภยัไดพ้ิจารณารบัประกนัภยักรมธรรมข์องท่าน ชบับซ์ือ้การประกนัภยัต่อและยงัเป็นผูร้บัประกันภยัต่อใหแ้ก่บรษิัทประกนัภยัอื่น
ดว้ย 

  
      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่เก่ียวกับสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม หรือ

ขอ้มลูทางชีวภาพ ประวตัิอาชญากรรม พฤติกรรมทางเพศ เชือ้ชาติหรือเผ่าพนัธุ ์ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือใน
ลทัธิ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ที่ชบับ ์เราจะน าขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปประมวลผลในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับสขุภาพหรือ
ประวตัิอาชญากรรมเท่านัน้ (โดยไม่รวมถึงบรบิทของลกูจา้งของเราซึ่งไม่อยู่ภายใตข้อบเขตของนโยบายนี)้ 

 
      ผู้ให้บริการ คือบุคคลภายนอกประเภทหนึ่ง ซึ่งเราจดัจา้งเพื่อท าหนา้ที่บางประการของธุรกิจของเรา ตวัอย่างเช่น เรามีผูใ้ห้

บริการที่ช่วยเราบริหารจดัการระบบสารสนเทศ (IT system) และระบบงานสนบัสนุนต่าง ๆ (back office system) ของเรา ผูใ้หบ้ริการ
บางรายใชแ้อพพลิเคชั่นดา้นสารสนเทศหรือระบบที่เป็น “cloud based” ซึ่งหมายความว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บอยู่ใน
ระบบบริการ (servers) ของผูใ้หบ้ริการ แต่อยู่ภายใตก้ารควบคุมและค าสั่งของเรา เราก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการของเราทุกรายค านึงถึง
ความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

https://www.oic.or.th/
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      ทนายความ บ่อยครัง้ที่เราใชท้นายความเพื่อปรกึษาในเรื่องการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนที่ซบัซอ้นหรือยงัโตเ้ถียงกนัอยู่ หรือ

ใหค้  าปรกึษาทางกฎหมายที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนแก่เรา นอกเหนือจากนัน้ หากท่านคือผูท้ี่เรียกรอ้งสิทธิ ท่านอาจ
ใหท้นายความของท่านกระท าการแทนท่านก็ได ้
 

      ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (หรือ TPA) บริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มชบับ ์ซึ่งบริหารจดัการการพิจารณารบั
ประกนัภยั จดัการงานสินไหมทดแทน หรือทัง้สองอย่าง ในนามของบรษิัท เราก าหนดให ้TPA ทกุรายรบัรองว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน
ไดร้บัการดแูลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายนีแ้ละค าแนะน าของเรา  
 
7.  การตลาดทางตรง 
 

เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งการส่ือสารการตลาดทางตรงไปยงัท่านเก่ียวกับผลิตภัณฑป์ระกันภัยของเราหรือ
บริการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของเรา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(email) ไปรษณีย ์ขอ้ความสัน้ (SMS) โทรศพัท ์หรือ
โฆษณาออนไลนท์ี่มีเป้าหมาย 

 
โดยส่วนใหญ่ การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยเราเพื่อวตัถปุระสงคท์างการตลาดอยู่บนพืน้ฐานของประโยชนโ์ดย

ชอบดว้ยกฎหมายของเราในการใหข้อ้มลูที่ท่านอาจพบว่าเป็นประโยชนใ์นการบริหารความเส่ียงในการประกนัภยัของท่าน การต่ออายุ
การประกันภัย และผลิตภัณฑ ์การบริการ และขอ้เสนอที่ท่านอาจสนใจอื่น ๆ  ถึงแมว้่าในบางกรณี (เช่น กรณีที่กฎหมายก าหนด) ซึ่ง
อาจจะขึน้อยู่กบัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะป้องกนัการตลาดทางตรงในรูปแบบใด ๆ เมื่อใดก็ได ้สิทธินีส้ามารถใชโ้ดยปฏิบตัิ
ตามลิงคเ์พื่อเลือกที่จะไม่เขา้รว่ม (opt-out links) ในการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือติดต่อเราโดยใชร้ายละเอียดที่ปรากฎใน ขอ้ 11 

 
เราด าเนินการจ ากดัการตลาดทางตรงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสมเหตุสมผลและไดส้ดัส่วน และส่ือสารถึงท่าน ซึ่งเราเชื่อว่าท่านอาจจะ

สนใจหรือเก่ียวขอ้งกบัท่าน ทัง้นี ้บนพืน้ฐานของขอ้มลูเก่ียวกบัท่านที่เรามีอยู่ 
 

8.  การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ 
 

ในบางครัง้คราว เราอาจตอ้งส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัสมาชิกของกลุ่มชบับ ์ซึ่งอาจมีฐานอยู่นอกประเทศไทย เรายงั
อาจอนญุาตใหผู้ใ้หบ้รกิารหรือผูใ้หบ้รกิารความช่วยเหลือของเราซึ่งอาจตัง้อยู่นอกประเทศไทยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน เรายงั
อาจท าการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถา้เราไดร้บัการรอ้งขอตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบ
จากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของต่างประเทศ 

 
เราจะมีการใชม้าตราการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการส่งขอ้มลูระหว่างประเทศใด ๆ จะด าเนินการอย่างระมดัระวงัเพื่อคุม้ครองสิทธิ

และผลประโยชนต์่าง ๆ ของท่าน 
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• เราจะส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่เป็นที่ยอมรบัว่ามีระดับของการคุม้ครองข้อมูลที่เพียงพอหรือเรา
สามารถพึงพอใจไดว้่ามีการจดัการทางเลือกอื่น ๆ ท่ีคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของท่าน 

• การส่งขอ้มลูภายในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของชบับจ์ะครอบคลมุโดยมาตรฐานการคุ้มครองที่ออกแบบมาเพื่อใหม้ั่นใจว่า
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดร้บัระดบัของการคุม้ครองที่เพียงพอและมั่นคง ในกรณีใดก็ตามที่ขอ้มลูถูกส่งภายในกลุ่ม
ชบับ ์

• การส่งขอ้มลูไปยงัผูใ้หบ้ริการและบุคคลภายนอกอื่น ๆ จะไดร้บัการคุม้ครองโดยค ามั่นตามสญัญาเสมอและในกรณีที่
เหมาะสมจะมีการรบัรองอื่น ๆ เช่น แผนการออกค ารบัรอง (certification schemes) 

• ค ารอ้งขอใด ๆ ส าหรบัขอ้มลูที่เรารบัจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรือหน่วยงานก ากับดูแลจะไดร้บัการตรวจสอบ
อย่างระมดัระวงัก่อนที่ขอ้มลูส่วนบคุคลจะถกูเปิดเผย 
 

ท่านมีสิทธิที่จะสอบถามเราส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองที่เราใชอ้ยู่ตามที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ หากท่านตอ้งการ
ขอ้มลูเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราไดต้ามที่เราแจง้ไวใ้น ขอ้ 11 
 
9.  เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าไร 
 

เราจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จ  าเป็นเหมาะสมส าหรบัวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้น ขอ้ 4 ของนโยบายนี ้ในบาง
สถานการณ ์เราอาจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึน้ ตวัอย่างเช่น กรณีที่เราจ าเป็นตอ้งเก็บยาวนานขึน้เพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎหมาย หน่วยงานก ากบัดแูล ภาษีอากร หรือการบญัชี  

 
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจา้ของกรมธรรมป์ระกันภัย ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณมกัจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลังจากการ

ยกเลิกหรือสิน้สดุกรมธรรม ์เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ก าหนดไว ้
  
ในสถานการณท์ี่เฉพาะ เรายงัอาจเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึน้ เพื่อใหเ้รามีบนัทึกของการติดต่อ

สมัพนัธข์องท่านกบัเราที่ถกูตอ้งในกรณีของการรอ้งเรียนหรือขอ้โตแ้ยง้ หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตผุลไดว้่ามีโอกาสที่จะมีการด าเนินคดทีี่
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านหรือการติดต่อสมัพนัธด์งักล่าวนัน้ 

 
ในกรณีที่ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป เราจะใหค้วามมั่นใจไดว้า่ขอ้มลูดงักล่าวจะถกูลบหรือเก็บไวอ้ยา่ง

อย่างปลอดภยัในวิธีการซึ่งหมายความไดว้่าขอ้มลูจะไม่ถกูน ามาใชใ้นทางธุรกิจอีก 
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10. ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง 
 

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
 

ท่านอาจรอ้งขอการเขา้ถึงขอ้มลูของท่าน การแกไ้ขความผิดพลาดใด ๆ ในขอ้มูลของท่าน การลบบันทึกต่าง ๆ ที่ไม่มีความ
จ าเป็น การจ ากัดการประมวลผลขอ้มลูของท่าน การปฏิเสธต่อการประมวลผลขอ้มูลของท่าน การถอนความยินยอม การเคล่ือนยา้ย
ขอ้มูลและขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับพืน้ฐานของการโอนขอ้มลูระหว่างประเทศ ท่านยังอาจใชสิ้ทธิในการรอ้งเรียนไปยังคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิเหล่านี ้สามารถเขา้ดไูดโ้ดยกดที่ลิงคท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือดไูดจ้ากตารางขา้งล่าง
นี ้

 
ในการใชสิ้ทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อเราไดต้ามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้ 11  กรุณาอ่านตารางดา้นล่างหากท่านประสงคท์ี่ใชสิ้ทธิ

เหล่านีข้องท่าน 
 
สิทธิ หมายถึง 

การเข้าถึง  

ท่านสามารถขอใหเ้รา 

• ยืนยนัว่าเราก าลงัประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอยู่หรือไม่ และ 

• ส่งมอบส าเนาของขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ท่าน 

• เปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัมาโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากคณุ 
เราอาจไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามค าขอที่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล และการเขา้ถึง
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น 

การแก้ไขให้ถูกต้อง 
ท่านสามารถขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่ถกูตอ้งได ้
เราอาจสอบถามเพื่อที่จะตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนท าการแกไ้ข 

การลบออก 

ท่านสามารถขอใหเ้ราลบขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านได ้เฉพาะในกรณีดงันี ้

• ไม่มีความจ าเป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่ซึ่งไดแ้จง้ตอนที่เก็บรวมรวบขอ้มลู หรือ 

• ท่านไดเ้พิกถอนความยนิยอมของท่าน (ซึ่งการประมวลผลขอ้มลูขึน้อยู่กบัการใหค้วามยินยอม) หรือ 

• ปฏิบตัิตามสิทธิคดัคา้นท่ีประสบความส าเรจ็ (กรุณาดทูี่ “วตัถปุระสงค”์ ล่างนี)้ หรือ 

• มีการด าเนินการท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
เราไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามค าขอของท่านในการลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หากการประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบคุคลของท่านนัน้เป็นส่ิงจ าเป็น 

• เพื่อการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือ 

• ส าหรบัการก่อตัง้ การใช ้หรือการยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
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แม้ว่าสองสถานการณ์เหล่านี ้เป็นสถานการณ์ที่ เป็นไปได้มากที่สุดที่ เราอาจปฏิเสธค าขอ แต่ยังมี
สถานการณอ์ื่น ๆ บางสถานการณท์ี่เราไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามค าขอในการลบขอ้มลูของท่าน 

การจ ากัด 

ท่านสามารถขอใหเ้ราจ ากดั (กล่าวคือ เก็บขอ้มลูไดแ้ต่หา้มใช)้ การใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เฉพาะใน
กรณีดงันี ้

• มีการโตแ้ยง้ในความถกูตอ้งของขอ้มลู (กรุณาดู การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง) เพื่ออนุญาตใหเ้ราตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลู หรือ 

• การประมวลผลขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย แต่ท่านไม่ตอ้งการใหล้บ หรือ 

• ไม่มีความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูอีกต่อไป แต่เรายงัคงตอ้งการขอ้มลู
เพื่อการก่อตัง้ การใช ้หรือการยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ 

• ท่านไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นและการพิสจูนต์รวจสอบมลูเหตทุี่ส  าคญัที่สดุที่ยงัคงคา้งอยู่ 
เราสามารถใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านต่อไปไดต้ามค าขอในการจ ากดัขอ้มลู ในกรณีดงันี ้

• เราไดร้บัความยินยอมจากท่าน หรือ 

• เพื่อก่อตัง้ ใช ้หรือยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ 

• ตามที่กฎหมายอนญุาต  

การเคลื่อนย้าย 

ท่านสามารถขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากเราในรูปแบบที่สามารถใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรอ์่านได ้ใช้
งานโดยทั่วไปและมีโครงสรา้งชดัเจน หรือท่านสามารถขอใหเ้รา “ส่ง” ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูอื่น แต่เฉพาะใน
กรณีที่ 

• การประมวลผลอยู่บนพืน้ฐานของความยินยอมของท่านหรือการปฏิบัติหนา้ที่ตามสัญญาที่มีกับ
ท่าน 

• การประมวลผลด าเนินการโดยวิธีการอตัโนมตัิ และ 

• การจดัเตรียมใหห้รือ ‘การส่ง’ จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น  

การคัดค้าน 

ท่านสามารถคดัคา้นการประมวลผลใด ๆ ของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเรามี ‘ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย ’ เป็นพื ้นฐานตามกฎหมาย หากท่านเชื่อได้ว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื ้นฐานของท่านที่มี
ความส าคญักว่าประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา 
 
เมื่อท่านไดค้ัดคา้น เรามีโอกาสที่จะแสดงใหเ้ห็นว่า เรามีประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายที่บีบบังคับซึ่ง
ส าคญักว่าสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของท่าน 
 
คณุสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงคข์องการท าการตลาดทางตรง 
รวมทัง้ส่งส่ือทางการตลาด 

การถอนความ
ยินยอม 

ในกรณีที่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามความยินยอม (ดู เอกสารแนบทา้ย 2) คุณ
สามารถเพิกถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุไดต้ลอดเวลา การเพิกถอนความ
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ยินยอมของคณุจะไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ถกูตอ้งตามกฎหมายตามความยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้่อนการ
เพิกถอนของคณุ 
 
หากคณุเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอม ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการใหบ้รกิารกบัคุณและ
มีผลที่ตามมา ซึ่งเราจะแจง้ใหค้ณุทราบเพิ่มเติม หากคณุเลือก 

คณะกรรมการ
คุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล 

ท่านมีสิทธิที่จะยื่นขอ้รอ้งเรียนไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบคุคลของท่านโดยเรา 
 
เราขอใหท้่านโปรดใชค้วามพยายามในการแกไ้ขปัญหาใด ๆ กับเราเป็นอนัดบัแรก ถึงแมว้่าท่านมีสิทธิที่จะ
ติดต่อไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดต้ลอดเวลา 

การระบุตัวตน 

เราเก็บรกัษาความลบัของบนัทึกทัง้หมดที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลบนัทึกอยู่อย่างจริงจงั และสงวนสิทธิในการ
สอบถามท่านเพื่อท าการพิสูจน์ในการระบุตัวตนของท่าน หากท่านท าการรอ้งขอในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ
บนัทึกดงักล่าว 

ระยะเวลา 

เราจะตอบสนองต่อค าขอใด ๆ ที่ถกูตอ้งตามกฎหมายภายในหนึ่งเดือน เวน้แต่ว่ามีขอ้ยุ่งยากหรือท่านไดส่้ง
ค าขอหลายค าขอ ซึ่งในกรณีนีเ้ราจะตอบสนองภายในสามเดือน เราจะแจง้ให้ท่านทราบหากเราจะใช้
เวลานานกว่าหนึ่งเดือน เราอาจสอบถามท่านว่าท่านสามารถบอกใหเ้ราทราบไดห้รือไม่ว่า อะไรคือส่ิงที่
ท่านประสงคท์ี่จะรบัหรือท่านกงัวลเก่ียวกบัอะไรอย่างชดัเจน นี่จะช่วยใหเ้ราสามารถด าเนินการตามค าขอ
ของท่านไดร้วดเรว็ขึน้ 

 
11.  การติดต่อและการร้องเรียน 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเราจะเป็นบคุคลหลกัในการติดต่อ ส าหรบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจากนโยบายนี ้
รวมถึงการขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

 
ท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดโ้ดยวิธีการดงัต่อไปนี ้
อีเมล: dpo.th@chubb.com 
ส่งจดหมายมาที:่ 
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

บมจ.ชบับส์ามคัคีประกนัภยั ตัง้อยู่ที่ 2/4 อาคารชบับ ์ชัน้ท่ี 12 โครงการนอรธ์ปารค์ ถนนวิภาวดีรงัสิต  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 
 
 
 

mailto:dpo.th@chubb.com
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รูปแบบเว็บไซต ์
 
หากท่านมีเรื่องรอ้งเรียนหรือขอ้กงัวลว่าเราใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านอย่างไรบา้ง กรุณาติดต่อเราในทนัทีและเราจะพยายาม
แกไ้ขปัญหาอย่างเรว็ที่สดุ ท่านยงัคงมีสิทธิในการยื่นขอ้รอ้งเรียนไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดต้ลอดเวลา 
 

ปรบัปรุงเมื่อพฤษภาคม 2565 
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เอกสารแนบท้าย 1 – ประเภทของขอ้มูลส่วนบคุคล 
 
ชนิดของข้อมูล รายละเอียดของข้อมูลทีเ่ราจัดเก็บเป็นปกต ิ

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกนัภัย 

รายละเอียดการตดิตอ่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอ่ีเมล 
ข้อมูลในการระบุตัวตน หมายเลขประจ าตวับตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขใบอนญุาตท างาน 
ข้อมูลกรมธรรม ์ หมายเลขกรมธรรม ์ความสมัพนัธก์บัผูถื้อกรมธรรม ์รายละเอยีดของกรมธรรม ์รวมถงึจ านวนเงินท่ี

เอาประกนัภยั ขอ้ยกเวน้ ฯลฯ การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนท่ีผ่านมา ขอ้มลูโทรสนเทศ 

ข้อมูลความเสี่ยงสว่นบุคคล เพศ วนัเดือนปีเกิด ประวตักิารเรยีกรอ้งสินไหมทดแทน 
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 
ประวตัิการท างาน หรือ ประวตัิสว่นตวัโดยสงัเขป 
ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
ตารางรายการการครอบครอง การก่อสรา้งทรพัยสิ์น สภาพทางกายภาพ การรกัษาความปลอดภยั 
การป้องกนัอคัคีภยั และมลูคา่ 
ขอ้มลูการเดินทาง 
 
ข้อมูลทีมี่ความอ่อนไหว 
ขอ้มลูสขุภาพ เช่น สภาพรา่งกายและจิตใจ ประวตัิทางการแพทยแ์ละวิธีการรกัษา อปุนิสยัส่วนตวั
ที่เก่ียวขอ้ง 
ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม 

ข้อมูลทางการเงนิ ขอ้มลูบญัชีธนาคาร (ที่ทา่นเป็นผูช้  าระคา่เบีย้ประกนัภยั) หรือขอ้มลูบตัรเครดิตที่ใชใ้นการเรียกเก็บ
ค่าเบีย้ประกนัภยั 

การตลาด ชื่อ ที่อยู่อีเมล ความสนใจ/งานเก่ียวกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย บนัทึกของการไดร้บัอนญุาตหรือการ
ปฏิเสธในการท าการตลาด ขอ้มลูเว็บไซต ์(รวมถงึรายละเอียดบญัชีออนไลน ์หมายเลขประจ า
เครื่องคอมพิวเตอร ์(IP address) และเบราเซอรท์ี่ใชส้รา้งขอ้มลู) 

ผู้ทีเ่รียกร้องสทิธ ิ

รายละเอียดการตดิตอ่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอ่ีเมล 

ข้อมูลในการระบุตัวตน หมายเลขประจ าตวับตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขใบอนญุาตท างาน 

ข้อมูลกรมธรรม ์ หมายเลขกรมธรรม ์ความสมัพนัธก์บัผูถื้อกรมธรรม ์รายละเอยีดของกรมธรรม ์รวมถงึจ านวนเงิน
เอาประกนัภยั ขอ้ยกเวน้การเรียกรอ้งครัง้ก่อน ขอ้มลูโทรสนเทศ ฯลฯ 
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ข้อมูลการเรียกร้องสินไหม
ทดแทน 

รายละเอียดเหตกุารณท์ี่ก่อใหเ้กดิการเรียกรอ้ง เลขทะเบียนรถ รายละเอียดเครื่องโทรศพัท ์และ
หมายเลขของเครื่องโทรศพัทม์ือถือ ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม 

ข้อมูลทางการเงนิ ขอ้มลูบญัชีธนาคารใชส้ าหรบัการช าระเงิน 
ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อตา้น
การฉ้อโกง 

ที่อยู่ ประวตัิการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนที่มีการฉอ้โกง รายละเอยีดของเหตกุารณท์ี่ก่อใหเ้กิดการ
เรียกรอ้งสินไหมทดแทน ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม 

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ   

รายละเอียดการตดิตอ่ ชื่อ ที่อยู่สถานท่ีท างาน อเีมลในการท างาน หมายเลขโทรศพัทท์ี่ใชใ้นการท างาน ต าแหน่งงาน 
การตลาด ชื่อ ที่อยู่อีเมล ความสนใจ/งานเก่ียวกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย บนัทึกของการไดร้บัอนญุาตหรือการ

ปฏิเสธในการท าการตลาด ขอ้มลูเว็บไซต ์(รวมถงึรายละเอียดบญัชีออนไลน ์หมายเลขประจ า
เครื่องคอมพิวเตอร ์(IP address) และเบราเซอรท์ี่ใชส้รา้งขอ้มลู) 

ผู้เข้ามาติดต่อทีส่ านักงาน ชื่อ ต าแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์ภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ขอ้มลูความพึง
พอใจดา้นอาหาร (ส าหรบังานท่ีจดัขึน้) ขอ้มลูความพิการ (ใหด้ว้ยความสมคัรใจ) 
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เอกสารแนบท้าย 2 – พืน้ฐานทางกฎหมายส าหรับการด าเนินการ 
 
กิจกรรม ชนิดของข้อมูลทีมี่การเก็บ

รวบรวม 
หลักเกณฑท์ีเ่ราใช้ข้อมูล บุคคลทีเ่ราอาจเปิดเผย

ข้อมูลให ้
ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกนัภัย 

สรา้งบนัทึกขอ้มลูใน
ระบบของเรา 
 

• รายละเอียดขอ้มลูการ
ติดต่อ 

• ขอ้มลูในการระบตุวัตน 

• ขอ้มลูกรมธรรม ์

• ขอ้มลูความเส่ียงส่วน
บคุคล 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย (เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่
เรามีบนัทึกขอ้มลูของผูเ้อา
ประกนัภยัทกุรายที่เราให้
ความคุม้ครองอย่างถกูตอ้ง) 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

ด าเนินการตรวจสอบ
ภมูิหลงั การคว ่า
บาตรและ การฉอ้โกง 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูในการระบตุวัตน 

• ขอ้มลูความเส่ียงส่วน
บคุคล 

• ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย (เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่
ผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นบญัชี
รายการความเส่ียงที่ยอมรบั
ไดข้องเราและเพื่อชว่ยใน
การป้องกนัอาชญากรรม
และการฉอ้โกง) 

• หนา้ที่ตามกฎหมาย 

• หากเรารอ้งขอความยินยอม
ของท่านเป็นการเฉพาะ  

• ขอ้ยกเวน้ของกฎหมาย
ทอ้งถิ่น 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

• หน่วยงาน
อา้งองิเครดิต 

• ฐานขอ้มลูการ
ต่อตา้นการ
ฉอ้โกง 

พิจารณาการยื่นรบั
ประกนัภยั ประเมิน
ความเส่ียง และออก
กรมธรรม ์
 

• ขอ้มลูความเส่ียงส่วน
บคุคล 

• ขอ้มลูสขุภาพ 

• ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม 

• ด าเนินการเขา้ท าสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย (เพื่อก าหนดบญัชี
รายการความเส่ียงที่เป็นไป
ไดร้วมถงึระดบั ราคา และ
ประเภทของความคุม้ครองที่
เหมาะสม (ถา้ม)ี) 

• ผูบ้รหิารจดัการ
ที่เป็น
บคุคลภายนอก 

• ผูร้บัประกนัภยั/
ผูร้บัประกนัภยั
ต่อรายอื่น 

• ผูใ้หบ้รกิาร 
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• ความยินยอมของทา่น หาก
เราไดร้อ้งขอเป็นการ
เฉพาะเจาะจง 

จดัการต่ออายุ
กรมธรรม ์
 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูในการระบตุวัตน 

• ขอ้มลูกรมธรรม ์

• ขอ้มลูความเส่ียงส่วน
บคุคล 

• ขอ้มลูสขุภาพ 

• ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม 
 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบตาม
กฎหมาย (เพื่อพิจารณาว่า
จะขยายความคุม้ครอง
ส าหรบัระยะเวลาที่ต่ออายุ
กรมธรรมห์รือไม่ และหาก
เป็นเช่นนัน้ จะขยายความ
คุม้ครองภายใตข้อ้ตกลงใด) 

• ความยินยอมของทา่น หาก
เราไดร้อ้งขอเป็นการ
เฉพาะเจาะจง 

• ผูบ้รหิารจดัการ
ที่เป็น
บคุคลภายนอก 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

จดัใหม้ีการดแูลการ
ใหค้วามช่วยเหลือ 
และการสนบัสนนุ
ลกูคา้ 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูกรมธรรม ์

• การปฏิบตัิตามสญัญา • ผูใ้หบ้รกิาร
ความชว่ยเหลือ 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

รบัเบีย้ประกนัภยัและ
การช าระเงิน 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูทางการเงิน 

• การปฏิบตัิตามสญัญา • ธนาคาร 

การตลาด 
 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูการตลาด 
 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย (เพื่อใหข้อ้มลูแก่   
ผูเ้อาประกนัภยัเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑห์รือบรกิาร
ประกนัภยัที่ผูเ้อาประกนัภยั
อาจมคีวามสนใจ) 

• ความยินยอม 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

ปฏิบตัิตามหนา้ที่ตาม
กฎหมายและ
กฎระเบียบ 
 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูในการระบตุวัตน 

• ขอ้มลูกรมธรรม ์

• หนา้ที่ตามกฎหมาย • หน่วยงานก ากบั
ดแูล เช่น 
ส านกังาน คปภ. 

• หน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฎหมาย 
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• ขอ้มลูความเส่ียงส่วน
บคุคล 

• ขอ้มลูทางการเงิน 

• ศาล 

• ผูร้บัประกนัภยั
รายอื่น (ตาม
ค าสั่งศาล) 

ผู้ทีเ่รียกร้องสทิธ ิ

รบัแจง้การเรียกรอ้ง
สินไหมทดแทน 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูในการระบตุวัตน 

• ขอ้มลูกรมธรรม ์

• รายละเอียดการเรียกรอ้ง
สินไหมทดแทน 

 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย ผูเ้รียกรอ้งที่เป็น
บคุคลที่สาม (เพื่อรกัษาไวซ้ึ่ง
บนัทึกที่ถกูตอ้งของการ
เรียกรอ้งสินไหมทดแทนท่ี
ไดร้บัทัง้หมดและการระบุ
ตวัตนของผูท้ี่เรียกรอ้งสิทธิ) 

• ผูบ้รหิารจดัการ
ที่เป็น
บคุคลภายนอก 

• ผูใ้หบ้รกิาร
ความชว่ยเหลือ 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

ประเมินสินไหม
ทดแทน 

• รายละเอียดการเรียกรอ้ง
สินไหมทดแทน 

• ขอ้มลูสขุภาพ 

• ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม 
 
 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย (เพื่อประเมิน
สถานการณข์องการ
เรียกรอ้งสินไหมทดแทน) 

• ความยินยอมของทา่น หาก
เราไดร้อ้งขอเป็นการ
เฉพาะเจาะจง  

• ก่อตัง้ ใช ้หรือยกขึน้ต่อสูซ้ึ่ง
สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

• ผูบ้รหิารจดัการ
ที่เป็น
บคุคลภายนอก 

• ผูป้ระเมินวินาศ
ภยั 

• ทนายความ 

• ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
สินไหมทดแทน 

ตรวจสอบและ
ตรวจหาการฉอ้โกง 

• รายละเอียดการเรียกรอ้ง
สินไหมทดแทน 

• ขอ้มลูการต่อตา้นการ
ฉอ้โกง 

 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย (เพื่อตรวจสอบ 
ประเมิน และทา้ยที่สดุ 
ป้องกนัการฉอ้โกง)  

• ความยินยอมของทา่น หาก
เราไดร้อ้งขอเป็นการ
เฉพาะเจาะจง  

• ฐานขอ้มลูการ
ต่อตา้นการ
ฉอ้โกง 

• หน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฎหมาย 
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• ก่อตัง้ ใช ้หรือยกขึน้ต่อสูซ้ึ่ง
สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

จ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
 

• ขอ้มลูทางการเงิน 
 

• การปฏิบตัิตามสญัญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย ผูเ้รียกรอ้งที่เป็น
บคุคลที่สาม (เพื่อจา่ยคา่
สินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูท้ี่
เรียกรอ้งสิทธิซึ่งเป็น
บคุคลภายนอกที่มีสิทธิ
ไดร้บั) 

• ธนาคาร 

• ทนายความ 

ปฏิบตัิตามหนา้ที่ตาม
กฏหมายและ
กฎระเบียบ 
 

• ขอ้มลูกรมธรรม ์

• รายละเอียดการเรียกรอ้ง
สินไหม 

• ขอ้มลูการต่อตา้นการ
ฉอ้โกง 

• ขอ้มลูทางการเงิน 
 

• หนา้ที่ตามกฏหมาย 
 

• หน่วยงานก ากบั
ดแูล (เช่น 
ส านกังาน 
คปภ.) 

• หน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฏหมาย 

• ศาล 

• ผูร้บัประกนัภยั
รายอื่น (ตาม
ค าสั่งศาล) 
 

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ   

บรหิารจดัการ
ความสมัพนัธ ์

• รายละเอียดการติดต่อ • ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฏหมาย (เพื่อรกัษาระบบ
ขอ้มลูการบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้และคู่
คา้ที่ถกูตอ้ง) 

• ความยินยอม 

• ผูใ้หบ้รกิาร 

บรหิารจดัการสญัญา • รายละเอียดการติดต่อ • การปฏิบตัิตามสญัญา • ผูใ้หบ้รกิาร 
การตลาด 
 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• การตลาด 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฏหมาย (เพื่อส่ือสารไปยงัคู่

• ผูใ้หบ้รกิาร 



 

 

Chubb Samaggi Insurance PCL. 
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,  
Northpark Project, 
Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Thung Song Hong, Laksi, 
Bangkok 10210 

บริษัท ชบับส์ามคัคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ ์ชัน้ที่ 12 
โครงการนอรธ์ปารค์ ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0107537001510 
 

O   +66 0 2555 9100 

F   +66 0 2955 0205 

www.chubb.com/th 
 

 คา้ทางธุรกจิเก่ียวกบังาน 
บรกิาร หรือผลิตภณัฑซ์ึ่ง
อาจไดร้บัความสนใจจาก
ส่วนงานของคูค่า้นัน้) 

• ความยินยอม 
จดังานและเป็น
เจา้ภาพส าหรบัผูเ้ขา้
มาตดิต่อที่ส  านกังาน 
อ านวยความสะดวก
ผูเ้ขา้มาติดต่อทาง
เว็บไซต ์

• ผูเ้ขา้มาติดต่อทางเว็บไซต์
หรือที่ส  านกังาน 

 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฏหมาย (เพื่อจดังานและ
เป็นเจา้ภาพงานท่ีคูค่า้ทาง
ธุรกิจอาจใหค้วามสนใจ) 

• ความยินยอม 

• ผูใ้หบ้รกิาร 
 

ปรับใช้ได้กบัทกุกรณี 

โอนบญัชีรายชื่อ
ลกูคา้ 
 

• ทัง้หมด (ที่เก่ียวขอ้งกบั
บญัชีรายชื่อ) 

 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฏหมาย (เพื่อสรา้ง
โครงสรา้งธุรกจิของเราอย่าง
เหมาะสม) 

• หนา้ที่ตามกฏหมาย 

• ความยินยอม 

• ศาล 

• ผูซ้ือ้ 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา
ซึ่งมคีวาม
เชี่ยวชาญ 

 
การขายหรือการปรบั
โครงสรา้งของ
บรษิัทชบับ ์
 

• ทัง้หมด 
 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฏหมาย (เพื่อสรา้ง
โครงสรา้งธุรกจิของเราอย่าง
เหมาะสม) 

• หนา้ที่ตามกฎหมาย 

• ความยินยอม 

• ศาล 

• ผูซ้ือ้ 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา
ซึ่งมคีวาม
เชี่ยวชาญ 

 
การบนัทึกการ
สนทนาทางโทรศพัท ์
 

• รายละเอียดการติดต่อ 

• ขอ้มลูในการระบตุวัตน 

• รายละเอียดการเรียกรอ้ง
สินไหมทดแทน 

• ขอ้มลูอื่นท่ีอยู่ในการ
สนทนาทางโทรศพัท ์

 

• หนา้ที่ตามกฎหมาย 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฏหมาย (เพื่ออบรม
พนกังาน เพื่อจดัหาหลกัฐาน
แสดงความประสงคใ์นการ
เขา้ท าสญัญาประกนัภยั 
เพื่อช่วยแกปั้ญหาเรื่อง

• ผูใ้หบ้รกิาร 

• หน่วยงานก ากบั
ดแูล 

• ศาล 

• หน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฏหมาย 



 

 

Chubb Samaggi Insurance PCL. 
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,  
Northpark Project, 
Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Thung Song Hong, Laksi, 
Bangkok 10210 

บริษัท ชบับส์ามคัคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ ์ชัน้ที่ 12 
โครงการนอรธ์ปารค์ ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0107537001510 
 

O   +66 0 2555 9100 

F   +66 0 2955 0205 

www.chubb.com/th 
 

รอ้งเรียน เพื่อพฒันาการ
ใหบ้รกิารลกูคา้หรือเพื่อการ
ตรวจสอบการฉอ้โกง) 

 


