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นโยบายความเป็ นส่วนตัวของชับบ์
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีช่ ับบ์
ที่บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) (“ชับบ์” “เรา”) เรามีการเก็บรวมรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคล
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผูเ้ อาประกันภัย ผูท้ ่ีเรียกร้องสิทธิ หรือคู่คา้ ทางธุรกิจ (“ท่าน”) อยู่แล้วซึ่งเราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการ
ดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
ใช้บงั คับ
นโยบายนีท้ างานอย่างไร
วัตถุประสงค์ของนโยบายนีค้ ือเพื่อให้คาอธิบายที่ชดั แจ้งว่า เมื่อใด เพราะอะไร และด้วยวิธีการอย่างไรที่เราเก็บรวบรวมและใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งสามารถระบุตวั บุคคลของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
สาคัญ
กรุณาอ่านนโยบายนีด้ ว้ ยความระมัดระวัง นโยบายนีใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญถึงการที่เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลและอธิบายถึงสิทธิตาม
กฎหมายของท่าน นโยบายนีไ้ ม่ได้มีขึน้ เพื่อยกเลิกข้อกาหนดในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกบั เรา หรือเพื่อยกเลิกสิทธิ
ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ใครคือผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน)
ในกรณีท่ีขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกส่งไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่ น (เช่น ผูร้ บั ประกันภัยต่อ) ผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลรายแรกจะแจ้งให้ท่านทราบถึง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ๆ ซึ่งได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถ
ติดต่อบุคคลนัน้ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลนัน้ ตามที่เราปฏิบตั ิใน ข้อ 6 ของนโยบายนี ้
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ท่านควรทราบว่า ถึงแม้ว่าเราเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มชับบ์ เมื่อบริษัทในกลุ่มชับบ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทในกลุ่ มชับบ์
จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายนี ้
2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างทีเ่ ราเก็บรวบรวม
เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ที่ไม่อ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เพื่อที่จะพิจารณารับประกันภัยและบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย เราเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผูม้ ่งุ หวัง ผูถ้ ือกรมธรรม์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รบั ก่อนหน้านี ้ ประวัติ และข้อมูลติดต่อ
ของผูม้ ่งุ หวัง ผูถ้ ือกรมธรรม์ หรือตัว แทนของบุคคลเหล่านัน้ และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อ งกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
กรมธรรม์ประกันภัย ผูม้ ่งุ หวังหรือผูถ้ ือกรมธรรม์อาจเป็ นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ระดับและประเภทของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้นนั้ มีความหลากหลายซึ่งขึน้ อยู่กบั ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยที่สมัครทาประกันหรือที่ได้
ทาประกันภัย และอาจรวมถึงข้อมูลของบุคคลอื่นที่ถูกพิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ ในบางสถานการณ์ เรามีความจาเป็ นที่
จะต้อ งเก็บ รวบรวมและใช้ข้อ มูลส่ วนบุคคลที่มี ความอ่ อนไหว ตัว อย่ างเช่ น ข้อ มูลเกี่ ยวกับสุข ภาพ หรื อ ประวัติอ าชญากรรม เรา
จาเป็ นต้องกาหนดข้อยกเว้นตามกฎหมายในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อ 5
ถ้า ท่ า นเป็ น ผู้เ อาประกัน ภัย ท่ า นอาจจะต้อ งให้ข้อ มูลส่ ว นบุค คลของบุค คลภายนอกแก่ เ ราเป็ น ครั้ง คราว ตัว อย่ างเช่น
บุคคลภายนอกที่ได้รบั บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันความรับผิด เมื่อใดก็ตามที่สามารถทา
ได้ ท่านควรดาเนินการแจ้งแก่บุคคลภายนอกว่าท่านจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลของเขาเหล่านัน้ ให้แก่เราทราบ โดยระบุว่าชับบ์เป็ นผูร้ บั
ประกันภัยของท่าน เราจะดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านัน้ ตามนโยบายนี ้
ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ หากท่านกาลังเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียดการ
ติดต่อเบือ้ งต้นพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการเรียกร้องสินไหมทดแทนใด ๆ ก่อนหน้านีข้ องท่าน
ถ้าท่านเป็ นผูเ้ อาประกันภัย เราจาเป็ นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านได้รบั การประกันภัยและประวัติการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน เราอาจจาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยขึน้ อยู่กับลักษณะของการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน เช่น รายละเอียดของข้อมูลการบาดเจ็บที่ท่านอาจได้รบั การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ หากท่านเป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจของท่าน เราอาจ
เก็บรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับความชานาญและประสบการณ์ในวิชาชีพของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อของท่าน หาก
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร หรือเข้าร่วมงานของเรางานใดงานหนึ่ง ถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถ
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ระบุตวั ตนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะดาเนินการอย่างชัดแจ้งเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค คลและจะอธิบายว่าเราประสงค์ท่ี
จะดาเนินการกับข้อมูลนัน้ อย่างไร
ในกรณีท่คี ณ
ุ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ชบั บ์ เช่น ผูป้ ระกันตน หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ คุณรับทราบและยืนยันว่าคุณได้
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายนีแ้ ก่บคุ คลดังกล่าว
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม ท่านสามารถดูได้ท่เี อกสารแนบท้าย 1
3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไหร่
ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย
• เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงเมื่อท่านสมัครทาประกันภัย
• เราอาจจะได้รับ ข้อ มูล เกี่ ย วกั บ ท่ า นจากนายหน้า ประกั น ภั ย นายจ้า งของท่ า น สมาชิ ก ในครอบครัว ของท่ า น หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นใดที่อาจสมัครทาประกันภัยให้แก่ท่านหรือให้ผลประโยชน์แก่ท่าน
• เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับท่านจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งเราเชื่อว่ามีความจาเป็ นในการบริหารจัดการการพิจารณารับ
ประกัน ภัย อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพเพื่ อ ให้เหมาะกับ ความเสี่ ย งอัน เกี่ ยวข้อ งกับ กรมธรรม์แ ละ/หรื อ การช่วยป้ องกันการก่อ
อาชญากรรมทางการเงิน แหล่งอื่นเหล่านี ้อาจรวมถึงทะเบียนสาธารณะและฐานข้อ มูลที่บริหารจัดการโดยผูใ้ ห้บริการข้อมูล
อ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก และกรมสรรพากร และองค์กรที่มีช่อื เสียงอื่น ๆ
ผู้ทเี่ รียกร้องสิทธิ
• เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านเมื่อท่านได้แจ้งเราถึงการเรียกร้องสินไหมทดแทน ท่านอาจเรียกร้ องสินไหมทดแทนกับเรา
โดยตรงหรือผ่านทางผูแ้ ทนของท่าน หรือผ่านทางนายหน้าของท่าน หรือหนึ่งในผูแ้ ทนของเราที่มีหน้าที่ บริหารจัดการด้าน
สินไหมทดแทนในนามของเรา
• เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากการเรียกร้องสินไหมทดแทนเกิดจากบุคคลอื่นผูซ้ ่งึ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับท่าน
หรือมีความเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตัวอย่างเช่น ถ้าผูถ้ ือกรมธรรม์เป็ นนายจ้างของท่าน หรือ ท่า นเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมจากบุคคลภายนอก
• เราอาจได้รบั ข้อมูลจากทนายความของท่าน (หรือกระทาการในนามของนายจ้างของท่าน)
• เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ซ่งึ เราเชื่อว่ามีความจาเป็ นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนและ/หรือการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการค้นหาข้อมูลจากทะเบียนสาธารณะ สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social media) และแหล่งออนไลน์อื่น ๆ ผูใ้ ห้บริการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อและองค์กรที่มีช่อื เสียงอื่น ๆ
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คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ
• เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านหรือบริษัทของท่านให้ขอ้ มูลการติดต่อหรือข้อมูลอื่นของท่านแก่เราที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานร่วมกับเรา ไม่ว่าทางตรงในฐานะคู่ค่าทางธุรกิจหรือในฐานะตัวแทนของบริษัทของท่าน
• เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านเข้าร่วมการประชุ ม งาน หรือการสัมมนาที่เราจัดขึน้ หรือติดต่อเราผ่านทาง
เว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวหรือบริการข่าวสารจากเรา
• เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของนายจ้างของท่าน) ที่ซ่งึ เราเชื่อว่ามีความ
จาเป็ นที่จะช่วยในการจัดการบริหารความสัมพันธ์ของเรากับคู่คา้ ทางธุกิจของเรา
สาหรับทุกท่าน
• หากท่านโทรหาเรา (เช่น เมื่อแจ้งประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน หรือพูดคุยเรื่องประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนกับเรา)
หรือหากเราโทรหาท่าน (เช่น เพื่อขายกรมธรรม์ประกันภัย) เราอาจบันทึกการโทร เราอาจใช้เทคโนโลยีโต้ตอบด้วยเสียง (“IVR”)
เพื่อตอบสนองต่อคาสั่งเสียงโดยอัตโนมัติ และเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการบันทึกการโทร เราใช้บนั ทึกการโทรเพื่อเป็ นหลักฐานใน
ข้อตกลงของคุณในการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยหรือยื่นคาร้อง เพื่อช่วยฝึ กอบรมพนักงานของเรา และจัดทาบันทึ กการโทรที่
ถูกต้องในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย เรายังอาจวิเคราะห์การบันทึกการโทรโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อตรวจหา
จุดบกพร่องในการบริการลูกค้า (และจากนัน้ เพื่อแก้ไขปั ญหาเหล่านี)้ หรือเพื่อตรวจหาหลักฐานที่อาจเป็ นไปได้ของการฉ้อโกง
4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร
เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้ดา้ นล่ าง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้าย 2 รวมถึงเกี่ยวกับ
ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในแต่ละกรณี
ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย หากท่านคือผูม้ ่งุ หวังหรือผูเ้ อาประกันภัย เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณาคา
ขอทาประกันภัย กาหนดและประเมินความเสี่ยง และออกกรมธรรม์แก่ท่านซึ่งขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บงั คับได้ หากเราได้ออก
กรมธรรม์ให้ท่าน เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบริหารจัดการกรมธรรม์ของท่าน จัดการกับคาถามของท่าน และจัดการขัน้ ตอน
การต่ออายุกรมธรรม์ เราจะยังใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านสาหรับวัตถุประสงค์ดา้ นการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมายและ
การกากับดูแลของเราในฐานะผูใ้ ห้การประกันภัย
ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ หากท่านเป็ นผูท้ ่ีเรียกร้องสิทธิ เราจะใช้ขอ้ มูล ส่วนบุคคลของท่านในการประเมินความเหมาะสมของการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนของท่านและความเป็ นไปได้ในการจ่ายสินไหม เราอาจมีความจาเป็ นในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการฉ้อโกง หากท่านเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องสินไหม เพื่อใช้ในกระบวนการแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ และความเป็ นไปได้ในอนาคตในการสมัครทาประกันภัย
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คู่ ค้ า ทางธุ ร กิ จ และผู้ เ ข้ า มาติด ต่อ หากท่านเป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านเพื่อบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ของเรากับท่าน รวมถึงการส่งสื่อการตลาดให้แก่ท่าน (ซึ่งเราได้รบั อนุญาตตามสมควร) และเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานต่าง
ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งหรือร้องขอการส่งมอบบริการต่าง ๆ และบริหารและจัดการการติดต่อของ
เรากับท่านหรือกับนายจ้างของท่าน หากท่านเป็ นผูเ้ ข้ามาติดต่อ โดยปกติเราจะใช้ขอ้ มูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อลงทะเบียนในพืน้ ที่
บางส่วนของเว็บไซต์ของเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เผยแพร่เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ได้รบั การร้องขอ หรือเชิญชวนท่านมางานต่าง ๆ
ของเรา
การวิเคราะห์ข้อมูล เราวิเคราะห์ขอ้ มูลในระบบและฐานข้อมูลที่หลากหลายของเราอย่างสม่าเสมอ เพื่อช่วยพัฒนาวิธีการใน
การดาเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้บริการที่ดีขนึ ้ และเพื่อปรับปรุงความถูกต้องแม่นยาของความเสี่ยงและแบบจาลอง อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสถิติ
การประกันภัยของเรา เราใช้มาตรการต่าง ๆ ในการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวโดยการรวบรวมและการไม่เปิ ดเผยตัวตนขอบเขตของ
ข้อมูลก่อนการอนุญาตให้นาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ในกรณีท่เี หมาะสม
5. การคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของท่าน
เราจะทาให้ม่ นั ใจว่าเราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านสาหรับ วัตถุประสงค์ท่ีได้กาหนดไว้ในข้อ 4 และในเอกสารแนบท้าย 2
เท่านัน้ หากเราแน่ใจว่า
• การที่ เ ราใช้ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นมี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ท าสัญ ญาหรื อ ด าเนิ น การเพื่ อ ที่ จ ะท าสัญ ญากับ ท่ า น
(ตัวอย่างเช่น เพื่อบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)
• การที่เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านมีความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เรา
มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.))
• การที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจาเป็ นเพื่อสนับสนุน 'ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย' ที่เรามีในการ
ดาเนินธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ชดุ ข้อมูลต่าง ๆ ของเรา) ภายใต้
เงื่อนไขว่าการใช้นนั้ จะดาเนินการอย่างเหมาะสมตลอดเวลาและเคารพต่อสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่ าน หรือ
• ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ขอ้ มูลในลักษณะนัน้
ก่อนที่เราจะเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ใด ๆ เราจะกาหนดข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
จะอนุญาตให้เราใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านถูกเก็บ รวบรวมในแบบฟอร์ม (รวมถึงบนเว็บไซต์)
หรือทางโทรศัพท์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นอาจมีอยู่ในแบบฟอร์มนัน้ โดยปกติแล้วข้อยกเว้นนีจ้ ะเป็ น ดังนี ้
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• ความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน (ถ้าความยินยอมนีไ้ ด้รบั การร้องขอเฉพาะเจาะจงจากท่านในแบบฟอร์มการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยเป็ นข้อความซึ่งอ้างอิงถึงความยินยอมของท่าน)
• การก่อตัง้ การใช้ หรือการยกขึน้ ต่อสูจ้ ากเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
• ข้อยกเว้นเฉพาะเจาะจงโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย
โปรดทราบ หากท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเพือ่ อนุญาตให้เราสามารถประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความ
อ่อนไหวของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านต่อการประมวลผลนัน้ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามท่านควรตระหนักว่า หาก
ท่านเลือกทีจ่ ะเพิกถอนความยินยอมนัน้ เราอาจไม่สามารถทีจ่ ะให้บริการประกันภัยแก่ท่านต่อไปได้ (และเมือ่ ท่านเพิกถอนการให้ความ
ยินยอมแก่ผูร้ บั ประกันภัยหรือผูร้ บั ประกันภัยต่อในการใช้ขอ้ มูล ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์อาจจะไม่สามารถมีผลอยู่ต่อไปได้) นีอ่ าจ
หมายถึงกรมธรรม์ของท่านจาเป็ นทีจ่ ะถูกยกเลิก หากท่านเลือกทีจ่ ะเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมถึง
ผลทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามมา รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิก (ซึ่งอาจรวมถึงความยากลาบากของท่านในการหาความคุม้ ครองจากทีอ่ ื่น)
รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการยกเลิก กรุณาดูเอกสารแนบท้าย 2 เพือ่ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทีเ่ ราเก็บรวมรวมและใช้
เกีย่ วกับท่านและเหตุผลทีท่ าให้เราเชือ่ ว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลนัน้ ในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว
6. เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง
เราทางานร่วมกับบุคคลภายนอกมากมาย เพื่อที่จะช่วยจัดการธุ รกิจของเราและส่งมอบบริการ บุคคลภายนอกเหล่านีอ้ าจมี
ความจาเป็ นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นครัง้ คราว
สาหรับผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกเหล่านีอ้ าจรวมถึง
• นายหน้าประกันภัย ผูร้ บั ประกันภัยรายอื่น/ผูร้ ับประกันภัยต่อ และ ผูบ้ ริหารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งทางาน
ร่วมกับเราในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการพิจารณารับประกันภัยและบริหารจัดการกรมธรรม์ของเรา
• ผู้ให้บริการ ที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back
office system) ของเรา
• หน่วยงานกากับดูแลของเรา ซึ่งรวมถึงสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก
• หน่วยงานและองค์กรที่ทาหน้าที่ป้องกันการทุจริตในการให้บริการทางการเงิน
• ทนายความและบริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ
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สาหรับผู้ทเี่ รียกร้องสิทธินี ้ อาจรวมถึง
• ผูบ้ ริหารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งทางานร่วมกับเราเพื่อช่วยบริการจัดการกระบวนการเรียกร้องสินไหมทดแทน
• ผูป้ ระเมินวินาศภัย และ ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินไหมทดแทน ซึ่งช่วยเราในการประเมินและบริหารจัดการสินไหมทดแทน
• ผูใ้ ห้บริการ ซึ่งช่วยบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back office system)
ของเรา
• ผูใ้ ห้บริการความช่วยเหลือ ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีท่มี ีเหตุเรียกร้องสินไหมทดแทน
• ทนายความ ซึ่งอาจเป็ นตัวแทนตามกฎหมายสาหรับท่าน เราหรือผูท้ ่เี รียกร้องสิทธิท่เี ป็ นบุคคลภายนอก
• หน่วยงานและองค์กรที่ทาหน้าที่ป้องกันการทุจริตในการให้บริการทางการเงิน
เราอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จะต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ศาล หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย หรือผูร้ บั ประกันภัยรายอื่นในบางกรณี หากเราได้ขายธุรกิจ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรบางส่วนของเรา เราอาจ
จาเป็ นจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผทู้ ่ซี ือ้ หรือผูร้ บั โอนกิจการในธุรกิจนัน้
คาอธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่สามและคาจากัดความที่กาหนดไว้มีรายละเอียดตามด้านล่าง
ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ เป็ นประเภทผูใ้ ห้บริการพิเศษซึ่งเราใช้บริการเพื่อให้ช่วยเหลือท่านในกรณีท่มี ีเหตุฉกุ เฉินหรือให้
ความช่วยเหลืออื่นที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภท (ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางบางประเภท)
นายหน้าประกันภัย นายหน้าประกันภัยจัดการและเจรจาต่ อรองเกี่ยวกับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคล
ธรรมดาหรือบริษัท และติดต่อโดยตรงกับผูร้ บั ประกันภัย เช่น ชับบ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทน ผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านีเ้ ป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน
ตัวอย่างเช่น การแพทย์ บัญชีนิติเวช การไกล่เกลี่ย หรือการฟื ้ นฟูส ภาพ ซึ่งชับบ์ได้ให้ช่วยเราในการประเมินความเหมาะสมและมูลค่า
ของสินไหมทดแทน ให้คาแนะนาในการยุติขอ้ ร้องเรียน และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมแก่ผทู้ ่เี รียกร้องสิทธิอย่างถูกต้อง
ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เช่น บริษัท) ซึ่งมีอานาจและหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวมรวม การใช้ หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทของชับบ์ซ่งึ ขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ท่านจะเป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลของท่านและเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านอย่างไร ขอบเขตของข้ อมูลที่จะถูกเก็บรวบรวม และ
วัตถุประสงค์ท่ใี นการใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้
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สานักงาน คปภ. คือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็ นหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ชับบ์อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ คปภ. เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ และนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ คปภ. ซึ่งสามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ คปภ. (https://www.oic.or.th)
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่กากับดูแลการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทย
ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เราใช้คานีเ้ พื่ออ้างอิงถึงผูม้ ่งุ หวัง ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล หรือ ผูท้ ่เี คยถือกรมธรรม์
ประกันภัยรายบุคคล รวมถึงบุคคลใดที่รบั ประโยชน์จากความคุม้ ครองของประกัน ภัยภายใต้กรมธรรม์หนึ่งในกรมธรรม์ต่าง ๆ ของเรา
(ตัวอย่างเช่น พนักงานรับผลประโยชน์จากความคุม้ ครองที่จดั ทาขึน้ โดยนายจ้างของเขา)
ผู้ประเมินวินาศภัย คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทนอิสระซึ่งสืบสวนสินไหมทดแทนที่ซบั ซ้อนหรือยังเป็ นที่โต้เถียงกัน ใน
นามของเรา
ผู้รับประกันภัยอื่น / ผู้รับประกันภัยต่อ กรมธรรม์บางกรมธรรม์ถูกเอาประกันภัยบนพืน้ ฐานของการประกันภัยร่วม หรือ
“คณะผูร้ ่วมรับประกันภัย” ซึ่งหมายถึงกลุ่มของผูร้ บั ประกันภั ย (รวมถึงเรา) จะร่วมกันออกกรมธรรม์ กรมธรรม์อาจมีการเอาประกันภัย
ต่อ ซึ่งหมายความว่า ผูร้ บั ประกันภัยจะซือ้ ความคุม้ ครองให้ตนเองจากผูร้ บั ประกันภัยต่อ เพื่อคุม้ ครองความเสี่ยงบางประการที่ผรู้ บั
ประกันภัยได้พิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ของท่าน ชับบ์ซือ้ การประกันภัยต่ อและยังเป็ นผูร้ บั ประกันภัยต่อให้แก่บริษัทประกันภัยอื่น
ด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม หรือ
ข้อมูลทางชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม พฤติกรรมทางเพศ เชือ้ ชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือใน
ลัทธิ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ที่ชบั บ์ เราจะนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปประมวลผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือ
ประวัติอาชญากรรมเท่านัน้ (โดยไม่รวมถึงบริบทของลูกจ้างของเราซึ่งไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบายนี)้
ผู้ให้บริการ คือบุคคลภายนอกประเภทหนึ่ง ซึ่งเราจัดจ้างเพื่อทาหน้าที่บางประการของธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น เรามีผใู้ ห้
บริการที่ช่วยเราบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back office system) ของเรา ผูใ้ ห้บริการ
บางรายใช้แอพพลิเคชั่นด้า นสารสนเทศหรือระบบที่เป็ น “cloud based” ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บอยู่ใน
ระบบบริการ (servers) ของผูใ้ ห้บริการ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมและคาสั่งของเรา เรากาหนดให้ผูใ้ ห้บริการของเราทุกรายคานึงถึง
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
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ทนายความ บ่อยครัง้ ที่เราใช้ทนายความเพื่อปรึกษาในเรื่องการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ซบั ซ้อนหรือยังโต้เถียงกันอยู่ หรือ
ให้คาปรึกษาทางกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนแก่เรา นอกเหนือจากนัน้ หากท่านคือผูท้ ่เี รียกร้องสิทธิ ท่านอาจ
ให้ทนายความของท่านกระทาการแทนท่านก็ได้
ผู้บริหารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก (หรือ TPA) บริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มชับบ์ ซึ่งบริหารจัดการการพิจารณารับ
ประกันภัย จัดการงานสินไหมทดแทน หรือทัง้ สองอย่าง ในนามของบริษัท เรากาหนดให้ TPA ทุกรายรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามนโยบายนีแ้ ละคาแนะนาของเรา
7. การตลาดทางตรง
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงไปยังท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเราหรือ
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเรา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปรษณีย ์ ข้อความสัน้ (SMS) โทรศัพท์ หรือ
โฆษณาออนไลน์ท่มี ีเป้าหมาย
โดยส่วนใหญ่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอยู่บนพืน้ ฐานของประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้ขอ้ มูลที่ท่านอาจพบว่าเป็ นประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงในการประกันภัยของท่าน การต่ออายุ
การประกันภัย และผลิตภัณฑ์ การบริการ และข้อเสนอที่ท่านอาจสนใจอื่น ๆ ถึงแม้ว่าในบางกรณี (เช่น กรณีท่ีกฎหมายกาหนด) ซึ่ง
อาจจะขึน้ อยู่กบั ความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่จี ะป้องกันการตลาดทางตรงในรูปแบบใด ๆ เมื่อใดก็ได้ สิทธินสี ้ ามารถใช้โ ดยปฏิบตั ิ
ตามลิงค์เพื่อเลือกที่จะไม่เข้าร่วม (opt-out links) ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ปรากฎใน ข้อ 11
เราดาเนินการจากัดการตลาดทางตรงให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและได้สดั ส่วน และสื่อสารถึงท่าน ซึ่งเราเชื่อว่าท่านอาจจะ
สนใจหรือเกี่ยวข้องกับท่าน ทัง้ นี ้ บนพืน้ ฐานของข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่
8. การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ
ในบางครัง้ คราว เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาชิกของกลุ่มชับบ์ ซึ่งอาจมีฐานอยู่นอกประเทศไทย เรายัง
อาจอนุญาตให้ผใู้ ห้บริการหรือผูใ้ ห้บริการความช่วยเหลือของเราซึ่งอาจตัง้ อยู่นอกประเทศไทยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรายัง
อาจทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้รบั การร้องขอตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบ
จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศ
เราจะมีการใช้มาตราการเพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการส่งข้อมูลระหว่างประเทศใด ๆ จะดาเนิน การอย่างระมัดระวังเพื่อคุม้ ครองสิทธิ
และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของท่าน
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• เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่เป็ นที่ยอมรับว่ามีระดับของการคุม้ ครองข้อมูลที่เพียงพอหรือเรา
สามารถพึงพอใจได้ว่ามีการจัดการทางเลือกอื่น ๆ ที่คมุ้ ครองสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่าน
• การส่งข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของชับบ์จะครอบคลุมโดยมาตรฐานการคุ้ มครองที่ออกแบบมาเพื่อให้ม่ นั ใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รบั ระดับของการคุม้ ครองที่เพียงพอและมั่นคง ในกรณีใดก็ตามที่ขอ้ มูลถูกส่งภายในกลุ่ม
ชับบ์
• การส่งข้อมูลไปยังผูใ้ ห้บริการและบุคคลภายนอกอื่น ๆ จะได้รบั การคุม้ ครองโดยคามั่นตามสัญญาเสมอและในกรณีท่ี
เหมาะสมจะมีการรับรองอื่น ๆ เช่น แผนการออกคารับรอง (certification schemes)
• คาร้องขอใด ๆ สาหรับข้อมูลที่เรารับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่ วยงานกากับดูแลจะได้รบั การตรวจสอบ
อย่างระมัดระวังก่อนที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลจะถูกเปิ ดเผย
ท่านมีสิทธิท่จี ะสอบถามเราสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองที่เราใช้อยู่ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น หากท่านต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ตามที่เราแจ้งไว้ใน ข้อ 11
9. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าไร
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จาเป็ นเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ใน ข้อ 4 ของนโยบายนี ้ ในบาง
สถานการณ์ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานขึน้ ตัวอย่างเช่น กรณีท่เี ราจาเป็ นต้องเก็บยาวนานขึน้ เพื่อให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดตามกฎหมาย หน่วยงานกากับดูแล ภาษีอากร หรือการบัญชี
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็ นเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมักจะถูกเก็บไว้เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากการ
ยกเลิกหรือสิน้ สุดกรมธรรม์ เว้นแต่จะมีขอ้ ยกเว้นกาหนดไว้
ในสถานการณ์ท่ีเฉพาะ เรายังอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานขึน้ เพื่อให้เรามีบนั ทึกของการติดต่อ
สัมพันธ์ของท่านกับเราที่ถกู ต้องในกรณีของการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลได้ว่ามีโอกาสที่จะมีการดาเนินคดีท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อสัมพันธ์ดงั กล่าวนัน้
ในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป เราจะให้ความมั่นใจได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบหรือเก็บไว้อย่าง
อย่างปลอดภัยในวิธีการซึ่งหมายความได้ว่าข้อมูลจะไม่ถกู นามาใช้ในทางธุ รกิจอีก
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10. ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง
ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของท่าน การแก้ไขความผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลของท่าน การลบบันทึกต่าง ๆ ที่ไม่มีความ
จาเป็ น การจากัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน การปฏิเสธต่อการประมวลผลข้อมูลของท่าน การถอนความยินยอม การเคลื่อนย้าย
ข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืน้ ฐานของการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ท่านยังอาจใช้สิทธิในการร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี ้ สามารถเข้าดูได้โดยกดที่ลิงค์ท่เี กี่ยวข้อง หรือดูได้จากตารางข้างล่าง
นี ้
ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อเราได้ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 11 กรุณาอ่านตารางด้านล่างหากท่านประสงค์ท่ีใช้สิทธิ
เหล่านีข้ องท่าน
สิทธิ

การเข้าถึง

การแก้ไขให้ถูกต้อง

การลบออก

หมายถึง
ท่านสามารถขอให้เรา
• ยืนยันว่าเรากาลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่หรือไม่ และ
• ส่งมอบสาเนาของข้อมูลนัน้ ให้แก่ท่าน
• เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั มาโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากคุณ
เราอาจไม่จาเป็ นต้องปฏิบัติตามคาขอที่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาล และการเข้าถึง
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถกู ต้องได้
เราอาจสอบถามเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทาการแก้ไข
ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เฉพาะในกรณีดงั นี ้
• ไม่มีความจาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ซี ่งึ ได้แจ้งตอนที่เก็บรวมรวบข้อมูล หรือ
• ท่านได้เพิกถอนความยินยอมของท่าน (ซึ่งการประมวลผลข้อมูลขึน้ อยู่กบั การให้ความยินยอม) หรือ
• ปฏิบตั ิตามสิทธิคดั ค้านที่ประสบความสาเร็จ (กรุณาดูท่ี “วัตถุประสงค์” ล่างนี)้ หรือ
• มีการดาเนินการที่ไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย
เราไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคาขอของท่านในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านนัน้ เป็ นสิ่งจาเป็ น
• เพื่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือ
• สาหรับการก่อตัง้ การใช้ หรือการยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
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แม้ว่ า สองสถานการณ์เ หล่ า นี ้เ ป็ น สถานการณ์ท่ี เ ป็ น ไปได้ม ากที่ สุ ด ที่ เ ราอาจปฏิ เ สธค าขอ แต่ ยัง มี
สถานการณ์อื่น ๆ บางสถานการณ์ท่เี ราไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคาขอในการลบข้อมูลของท่าน
ท่านสามารถขอให้เราจากัด (กล่าวคือ เก็บข้อมูลได้แต่หา้ มใช้) การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะใน
กรณีดงั นี ้
• มีการโต้แย้งในความถูกต้องของข้อมูล (กรุณาดู การแก้ไขให้ถูกต้อง) เพื่ออนุญาตให้เราตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล หรือ
• การประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย แต่ท่านไม่ตอ้ งการให้ลบ หรือ
• ไม่มีความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ท่ใี ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไป แต่เรายังคงต้องการข้อมูล
เพื่อการก่อตัง้ การใช้ หรือการยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
• ท่านได้ใช้สิทธิคดั ค้านและการพิสจู น์ตรวจสอบมูลเหตุท่สี าคัญที่สดุ ที่ยงั คงค้างอยู่
เราสามารถใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ตามคาขอในการจากัดข้อมูล ในกรณีดงั นี ้
• เราได้รบั ความยินยอมจากท่าน หรือ
• เพื่อก่อตัง้ ใช้ หรือยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
• ตามที่กฎหมายอนุญาต
ท่านสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ใช้
งานโดยทั่วไปและมีโครงสร้างชัดเจน หรือท่านสามารถขอให้เรา “ส่ง” ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลอื่น แต่เฉพาะใน
กรณีท่ี
• การประมวลผลอยู่บนพืน้ ฐานของความยินยอมของท่านหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับ
ท่าน
• การประมวลผลดาเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ และ
• การจัดเตรียมให้หรือ ‘การส่ง’ จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเรามี ‘ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย’ เป็ น พื ้น ฐานตามกฎหมาย หากท่ า นเชื่ อ ได้ว่ า สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื ้น ฐานของท่ า นที่ มี
ความสาคัญกว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
เมื่อท่านได้คัดค้าน เรามีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่า เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่บีบบังคับซึ่ง
สาคัญกว่าสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของท่าน
คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการทาการตลาดทางตรง
รวมทัง้ ส่งสื่อทางการตลาด
ในกรณี ท่ีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็ นไปตามความยินยอม (ดู เอกสารแนบท้าย 2) คุณ
สามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนความ
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ยินยอมของคุณจะไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ถกู ต้องตามกฎหมายตามความยินยอมที่ได้ให้ไว้ก่อนการ
เพิกถอนของคุณ

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล

การระบุตัวตน

ระยะเวลา

หากคุณเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอม ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการให้บริการกับคุณและ
มีผลที่ตามมา ซึ่งเราจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบเพิ่มเติม หากคุณเลือก
ท่านมีสิทธิท่จี ะยื่นข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยเรา
เราขอให้ท่านโปรดใช้ความพยายามในการแก้ไขปั ญหาใด ๆ กับเราเป็ นอันดับแรก ถึงแม้ว่าท่านมีสิทธิท่จี ะ
ติดต่อไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา
เราเก็บรักษาความลับของบันทึกทัง้ หมดที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลบันทึกอยู่อย่างจริงจัง และสงวนสิทธิในการ
สอบถามท่านเพื่อทาการพิสูจน์ในการระบุตัวตนของท่าน หากท่านทาการร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
บันทึกดังกล่าว
เราจะตอบสนองต่อคาขอใด ๆ ที่ถกู ต้องตามกฎหมายภายในหนึ่งเดือน เว้นแต่ว่ามีขอ้ ยุ่งยากหรือท่านได้สง่
คาขอหลายคาขอ ซึ่งในกรณีนีเ้ ราจะตอบสนองภายในสามเดือน เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราจะใช้
เวลานานกว่าหนึ่งเดือน เราอาจสอบถามท่านว่าท่านสามารถบอกให้เราทราบได้หรือไม่ว่า อะไรคือสิ่งที่
ท่านประสงค์ท่ีจะรับหรือท่านกังวลเกี่ยวกับอะไรอย่างชัดเจน นี่จะช่วยให้เราสามารถดาเนินการตามคาขอ
ของท่านได้รวดเร็วขึน้

11. การติดต่อและการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็ นบุคคลหลักในการติดต่อ สาหรับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดจากนโยบายนี ้
รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
อีเมล: dpo.th@chubb.com
ส่งจดหมายมาที:่
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย ตัง้ อยู่ท่ี 2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ ที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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รูปแบบเว็บไซต์
หากท่านมีเรื่องร้องเรียนหรือข้อกังวลว่าเราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง กรุณาติดต่อเราในทันทีและเราจะพยายาม
แก้ไขปั ญหาอย่างเร็วที่สดุ ท่านยังคงมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา
ปรับปรุงเมื่อพฤษภาคม 2565
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เอกสารแนบท้าย 1 – ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ชนิดของข้อมูล

รายละเอียดของข้อมูลทีเ่ ราจัดเก็บเป็ นปกติ

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย
รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลในการระบุตัวตน
ข้อมูลกรมธรรม์

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล
หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตทางาน
หมายเลขกรมธรรม์ ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือกรมธรรม์ รายละเอียดของกรมธรรม์ รวมถึงจานวนเงินที่
เอาประกันภัย ข้อยกเว้น ฯลฯ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมา ข้อมูลโทรสนเทศ

ข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคล

เพศ วันเดือนปี เกิด ประวัตกิ ารเรียกร้องสินไหมทดแทน
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
ประวัติการทางาน หรือ ประวัติสว่ นตัวโดยสังเขป
ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ตารางรายการการครอบครอง การก่อสร้างทรัพย์สิน สภาพทางกายภาพ การรักษาความปลอดภัย
การป้องกันอัคคีภยั และมูลค่า
ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลทางการเงิน
การตลาด

ข้อมูลทีม่ ีความอ่อนไหว
ข้อมูลสุขภาพ เช่น สภาพร่างกายและจิตใจ ประวัติทางการแพทย์และวิธีการรักษา อุปนิสยั ส่วนตัว
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ที่ทา่ นเป็ นผูช้ าระค่าเบีย้ ประกันภัย) หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการเรียกเก็บ
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ชื่อ ที่อยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บันทึกของการได้รบั อนุญาตหรือการ
ปฏิเสธในการทาการตลาด ข้อมูลเว็บไซต์ (รวมถึงรายละเอียดบัญชีออนไลน์ หมายเลขประจา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ท่ใี ช้สร้างข้อมูล)

ผู้ทเี่ รียกร้องสิทธิ
รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล

ข้อมูลในการระบุตัวตน

หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตทางาน

ข้อมูลกรมธรรม์

หมายเลขกรมธรรม์ ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือกรมธรรม์ รายละเอียดของกรมธรรม์ รวมถึงจานวนเงิน
เอาประกันภัย ข้อยกเว้นการเรียกร้องครัง้ ก่อน ข้อมูลโทรสนเทศ ฯลฯ
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ข้อมูลการเรียกร้องสินไหม
ทดแทน

รายละเอียดเหตุการณ์ท่กี ่อให้เกิดการเรียกร้อง เลขทะเบียนรถ รายละเอียดเครื่องโทรศัพท์ และ
หมายเลขของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลบัญชีธนาคารใช้สาหรับการชาระเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้าน
ที่อยู่ ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่มีการฉ้อโกง รายละเอียดของเหตุการณ์ท่กี ่อให้เกิดการ
การฉ้อโกง
เรียกร้องสินไหมทดแทน ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ
รายละเอียดการติดต่อ
การตลาด

ผู้เข้ามาติดต่อทีส่ านักงาน

ชื่อ ที่อยู่สถานที่ทางาน อีเมลในการทางาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ใี ช้ในการทางาน ตาแหน่งงาน
ชื่อ ที่อยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บันทึกของการได้รบั อนุญาตหรือการ
ปฏิเสธในการทาการตลาด ข้อมูลเว็บไซต์ (รวมถึงรายละเอียดบัญชีออนไลน์ หมายเลขประจา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ท่ใี ช้สร้างข้อมูล)
ชื่อ ตาแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ข้อมูลความพึง
พอใจด้านอาหาร (สาหรับงานที่จดั ขึน้ ) ข้อมูลความพิการ (ให้ดว้ ยความสมัครใจ)
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เอกสารแนบท้าย 2 – พืน้ ฐานทางกฎหมายสาหรับการดาเนินการ
ชนิดของข้อมูลทีม่ กี ารเก็บ
รวบรวม
ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย
กิจกรรม

หลักเกณฑ์ทเี่ ราใช้ข้อมูล

บุคคลทีเ่ ราอาจเปิ ดเผย
ข้อมูลให้

สร้างบันทึกข้อมูลใน
ระบบของเรา

• รายละเอียดข้อมูลการ
ติดต่อ
• ข้อมูลในการระบุตวั ตน
• ข้อมูลกรมธรรม์
• ข้อมูลความเสีย่ งส่วน
บุคคล

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่
เรามีบนั ทึกข้อมูลของผูเ้ อา
ประกันภัยทุกรายที่เราให้
ความคุม้ ครองอย่างถูกต้อง)

• ผูใ้ ห้บริการ

ดาเนินการตรวจสอบ
ภูมิหลัง การคว่า
บาตรและ การฉ้อโกง

• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลในการระบุตวั ตน
• ข้อมูลความเสีย่ งส่วน
บุคคล
• ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่
ผูเ้ อาประกันภัยอยูใ่ นบัญชี
รายการความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของเราและเพื่อช่วยใน
การป้องกันอาชญากรรม
และการฉ้อโกง)
• หน้าที่ตามกฎหมาย
• หากเราร้องขอความยินยอม
ของท่านเป็ นการเฉพาะ
• ข้อยกเว้นของกฎหมาย
ท้องถิ่น

• ผูใ้ ห้บริการ
• หน่วยงาน
อ้างอิงเครดิต
• ฐานข้อมูลการ
ต่อต้านการ
ฉ้อโกง

พิจารณาการยื่นรับ
ประกันภัย ประเมิน
ความเสี่ยง และออก
กรมธรรม์

• ข้อมูลความเสีย่ งส่วน
บุคคล
• ข้อมูลสุขภาพ
• ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

• ดาเนินการเข้าทาสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (เพื่อกาหนดบัญชี
รายการความเสี่ยงที่เป็ นไป
ได้รวมถึงระดับ ราคา และ
ประเภทของความคุม้ ครองที่
เหมาะสม (ถ้ามี))

• ผูบ้ ริหารจัดการ
ที่เป็ น
บุคคลภายนอก
• ผูร้ บั ประกันภัย/
ผูร้ บั ประกันภัย
ต่อรายอื่น
• ผูใ้ ห้บริการ
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• ความยินยอมของท่าน หาก
เราได้รอ้ งขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง
จัดการต่ออายุ
กรมธรรม์

•
•
•
•

รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลในการระบุตวั ตน
ข้อมูลกรมธรรม์
ข้อมูลความเสีย่ งส่วน
บุคคล
• ข้อมูลสุขภาพ
• ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบตาม
กฎหมาย (เพื่อพิจารณาว่า
จะขยายความคุม้ ครอง
สาหรับระยะเวลาที่ต่ออายุ
กรมธรรม์หรือไม่ และหาก
เป็ นเช่นนัน้ จะขยายความ
คุม้ ครองภายใต้ขอ้ ตกลงใด)
• ความยินยอมของท่าน หาก
เราได้รอ้ งขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง

• ผูบ้ ริหารจัดการ
ที่เป็ น
บุคคลภายนอก
• ผูใ้ ห้บริการ

จัดให้มีการดูแลการ
ให้ความช่วยเหลือ
และการสนับสนุน
ลูกค้า
รับเบีย้ ประกันภัยและ
การชาระเงิน

• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลกรมธรรม์

• การปฏิบตั ิตามสัญญา

• ผูใ้ ห้บริการ
ความช่วยเหลือ
• ผูใ้ ห้บริการ

• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลทางการเงิน

• การปฏิบตั ิตามสัญญา

• ธนาคาร

การตลาด

• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลการตลาด

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (เพื่อให้ขอ้ มูลแก่
ผูเ้ อาประกันภัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประกันภัยที่ผเู้ อาประกันภัย
อาจมีความสนใจ)
• ความยินยอม

• ผูใ้ ห้บริการ

ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตาม
กฎหมายและ
กฎระเบียบ

• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลในการระบุตวั ตน
• ข้อมูลกรมธรรม์

• หน้าที่ตามกฎหมาย

• หน่วยงานกากับ
ดูแล เช่น
สานักงาน คปภ.
• หน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย
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• ศาล
• ผูร้ บั ประกันภัย
รายอื่น (ตาม
คาสั่งศาล)

ผู้ทเี่ รียกร้องสิทธิ
รับแจ้งการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน

•
•
•
•

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย ผูเ้ รียกร้องที่เป็ น
บุคคลที่สาม (เพื่อรักษาไว้ซ่งึ
บันทึกที่ถกู ต้องของการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนที่
ได้รบั ทัง้ หมดและการระบุ
ตัวตนของผูท้ ่เี รียกร้องสิทธิ)

• ผูบ้ ริหารจัดการ
ที่เป็ น
บุคคลภายนอก
• ผูใ้ ห้บริการ
ความช่วยเหลือ
• ผูใ้ ห้บริการ

ประเมินสินไหม
ทดแทน

• รายละเอียดการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน
• ข้อมูลสุขภาพ
• ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (เพื่อประเมิน
สถานการณ์ของการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน)
• ความยินยอมของท่าน หาก
เราได้รอ้ งขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง
• ก่อตัง้ ใช้ หรือยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

• ผูบ้ ริหารจัดการ
ที่เป็ น
บุคคลภายนอก
• ผูป้ ระเมินวินาศ
ภัย
• ทนายความ
• ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
สินไหมทดแทน

ตรวจสอบและ
ตรวจหาการฉ้อโกง

• รายละเอียดการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน
• ข้อมูลการต่อต้านการ
ฉ้อโกง

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (เพื่อตรวจสอบ
ประเมิน และท้ายที่สดุ
ป้องกันการฉ้อโกง)
• ความยินยอมของท่าน หาก
เราได้รอ้ งขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง

• ฐานข้อมูลการ
ต่อต้านการ
ฉ้อโกง
• หน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย

รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลในการระบุตวั ตน
ข้อมูลกรมธรรม์
รายละเอียดการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน
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• ก่อตัง้ ใช้ หรือยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
จ่ายค่าสินไหม
ทดแทน

• ข้อมูลทางการเงิน

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย ผูเ้ รียกร้องที่เป็ น
บุคคลที่สาม (เพื่อจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผทู้ ่ี
เรียกร้องสิทธิซ่งึ เป็ น
บุคคลภายนอกที่มีสิทธิ
ได้รบั )

• ธนาคาร
• ทนายความ

ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตาม
กฏหมายและ
กฎระเบียบ

• ข้อมูลกรมธรรม์
• รายละเอียดการเรียกร้อง
สินไหม
• ข้อมูลการต่อต้านการ
ฉ้อโกง
• ข้อมูลทางการเงิน

• หน้าที่ตามกฏหมาย

• หน่วยงานกากับ
ดูแล (เช่น
สานักงาน
คปภ.)
• หน่วยงานบังคับ
ใช้กฏหมาย
• ศาล
• ผูร้ บั ประกันภัย
รายอื่น (ตาม
คาสั่งศาล)

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ
บริหารจัดการ
ความสัมพันธ์

• รายละเอียดการติดต่อ

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย (เพื่อรักษาระบบ
ข้อมูลการบริหาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและคู่
ค้าที่ถกู ต้อง)
• ความยินยอม

• ผูใ้ ห้บริการ

บริหารจัดการสัญญา

• รายละเอียดการติดต่อ

• การปฏิบตั ิตามสัญญา

• ผูใ้ ห้บริการ

การตลาด

• รายละเอียดการติดต่อ
• การตลาด

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย (เพื่อสื่อสารไปยังคู่

• ผูใ้ ห้บริการ
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ค้าทางธุรกิจเกี่ยวกับงาน
บริการ หรือผลิตภัณฑ์ซ่งึ
อาจได้รบั ความสนใจจาก
ส่วนงานของคูค่ า้ นัน้ )
• ความยินยอม
จัดงานและเป็ น
เจ้าภาพสาหรับผูเ้ ข้า
มาติดต่อที่สานักงาน
อานวยความสะดวก
ผูเ้ ข้ามาติดต่อทาง
เว็บไซต์
ปรับใช้ได้กบั ทุกกรณี

• ผูเ้ ข้ามาติดต่อทางเว็บไซต์
หรือที่สานักงาน

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย (เพื่อจัดงานและ
เป็ นเจ้าภาพงานที่คคู่ า้ ทาง
ธุรกิจอาจให้ความสนใจ)
• ความยินยอม

• ผูใ้ ห้บริการ

โอนบัญชีรายชื่อ
ลูกค้า

• ทัง้ หมด (ที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีรายชื่อ)

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย (เพื่อสร้าง
โครงสร้างธุรกิจของเราอย่าง
เหมาะสม)
• หน้าที่ตามกฏหมาย
• ความยินยอม

• ศาล
• ผูซ้ ือ้
• ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญ

การขายหรือการปรับ
โครงสร้างของ
บริษัทชับบ์

• ทัง้ หมด

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย (เพื่อสร้าง
โครงสร้างธุรกิจของเราอย่าง
เหมาะสม)
• หน้าที่ตามกฎหมาย
• ความยินยอม

• ศาล
• ผูซ้ ือ้
• ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญ

การบันทึกการ
สนทนาทางโทรศัพท์

• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลในการระบุตวั ตน
• รายละเอียดการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน
• ข้อมูลอื่นที่อยู่ในการ
สนทนาทางโทรศัพท์

• หน้าที่ตามกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย (เพื่ออบรม
พนักงาน เพื่อจัดหาหลักฐาน
แสดงความประสงค์ในการ
เข้าทาสัญญาประกันภัย
เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่อง

• ผูใ้ ห้บริการ
• หน่วยงานกากับ
ดูแล
• ศาล
• หน่วยงานบังคับ
ใช้กฏหมาย

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

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ ที่ 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 0107537001510

ร้องเรียน เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการลูกค้าหรือเพื่อการ
ตรวจสอบการฉ้อโกง)

O +66 0 2555 9100
F +66 0 2955 0205
www.chubb.com/th

