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นโยบายความเป็นส่วนตวัของชบับ์ 
 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีชบับ์ 

ทีบริษัท ชบับ์สามัคคีประกนัภัย จํากดั (มหาชน) (“ชบับ์” “เรา”) เรามีการเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกบับุคคล

ต่าง ๆ ซึงรวมถงึผู้ เอาประกนัภัย ผู้ ทีเรียกร้องสิทธิ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ (“ท่าน”) อยู่แล้วซงึเราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการ

ดแูลจดัการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมดัระวงั เพือให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลที

ใช้บงัคบั 

 

นโยบายนีทาํงานอย่างไร 

วตัถปุระสงค์ของนโยบายนีคือเพือให้คําอธิบายทีชดัแจ้งว่า เมอืใด เพราะอะไร และด้วยวิธีการอย่างไรทีเราเกบ็รวบรวมและใช้

ข้อมลูทีเกียวข้องกบัทา่นซงึสามารถระบุตวับุคคลของทา่นได้ ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมลูสว่นบุคคล”) 

 

สําคัญ 

กรุณาอ่านนโยบายนีด้วยความระมดัระวัง นโยบายนีให้ข้อมูลทีสําคัญถึงการทีเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและอธิบายถึงสิทธิตาม

กฎหมายของท่าน นโยบายนีไม่ได้มีขนึเพือยกเลิกข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัหรือสญัญาใด ๆ ทีท่านมีกบัเรา หรือเพือยกเลิกสิทธิ

ทีทา่นอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทีใช้บงัคบั 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  ใครคือผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) จะเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการดแูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  (ผู้ควบคมุข้อมูล

ส่วนบคุคลของทา่น) 

ในกรณีทีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกส่งไปยังผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลรายอืน (เช่น ผู้ รับประกนัภัยต่อ) ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลรายแรกจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอืน ๆ ซงึได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือให้ท่านสามารถ

ตดิตอ่บุคคลนนัเกียวกบัการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของทา่นโดยบคุคลนนั ตามทีเราปฏิบตัใิน ข้อ 6 ของนโยบายนี 

ท่านควรทราบว่า ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บอยู่ใน

ฐานข้อมูลซงึสามารถเข้าถงึได้โดยบริษัทอืนทีอยู่ในกลุ่มชับบ์ เมือบริษัทในกลุ่มชบับ์เข้าถงึข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน บริษัทในกลุ่มชบับ์

จะปฏิบติัตามมาตรฐานตา่ง ๆ ทีได้กําหนดไว้ในนโยบายนี 

 

 

 



 

2.  ข้อมลูส่วนบุคคลอะไรบ้างทเีราเก็บรวบรวม 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เพือทีจะพิจารณารับประกันภยัและบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เกียวกบัผู้มุ่งหวงั ผู้ถือกรมธรรม์ และบุคคลทีเกียวข้อง ซงึอาจรวมถงึข้อมูลเกียวกบัข้อเสนอทีได้รับก่อนหน้านี ประวตัิ และข้อมูลติดต่อ

ของผู้มุ่งหวงั ผู้ถือกรมธรรม์ หรือตวัแทนของบุคคลเหล่านนั และข้อเท็จจริงทีเกียวข้องกบัการประเมินความเสียงและการบริหารจดัการ

กรมธรรม์ประกนัภัย ผู้มุ่งหวงัหรือผู้ ถือกรมธรรม์อาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ระดบัและประเภทของ

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมและใช้นนัมีความหลากหลายซึงขึนอยู่กบัประเภทของกรมธรรม์ประกนัภยัทีสมคัรทําประกนัหรือทีได้

ทําประกันภัย และอาจรวมถึงข้อมูลของบคุคลอืนทีถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึงของกรมธรรม์ ในบางสถานการณ์ เรามีความจําเป็นที

จะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกียวกับสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม เรา

จําเป็นต้องกําหนดข้อยกเว้นตามกฎหมายในการใช้ข้อมลูสว่นบุคคลทีมีความออ่นไหวของท่าน – ดรูายละเอียดเพิมเตมิใน ข้อ 5  

ถ้าท่านเป็นผู้ เอาประกันภัย ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เราเป็นครังคราว ตัวอย่างเช่น 

บคุคลภายนอกทีได้รับบาดเจ็บทีเกยีวข้องกบัการเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันความรับผิด เมือใดก็ตามทีสามารถทํา

ได้ ท่านควรดําเนินการแจ้งแก่บุคคลภายนอกว่าท่านจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของเขาเหล่านันให้แก่เราทราบ โดยระบุว่าชบับ์เป็นผู้ รับ

ประกนัภยัของทา่น เราจะดําเนินการเกียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของเขาเหลา่นนัตามนโยบายนี 

ผู้ทีเรียกร้องสิทธิ หากท่านกําลังเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียดการ

ตดิตอ่เบืองต้นพร้อมกบัข้อมูลเกียวกบัลกัษณะของการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการเรียกร้องสินไหมทดแทนใด ๆ ก่อนหน้านีของท่าน 

ถ้าท่านเป็นผู้ เอาประกนัภัย เราจําเป็นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทีท่านได้รับการประกนัภยัและประวัติการ

เรียกร้องสินไหมทดแทน เราอาจจําเป็นจะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว โดยขึนอยู่กับลกัษณะของการ

เรียกร้องสินไหมทดแทน เช่น รายละเอียดของข้อมลูการบาดเจบ็ทีท่านอาจได้รับการบาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุ

คู่ ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมข้อมลูการติดต่อทางธุรกิจของท่าน เราอาจ

เก็บรวมรวบข้อมูลเกียวกบัความชํานาญและประสบการณ์ในวิชาชีพของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อของท่านหาก

ทา่นเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนเพือรับข่าวสาร หรือเข้าร่วมงานของเรางานใดงานหนงึ ถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมลูทีสามารถ

ระบุตวัตนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะดําเนินการอย่างชดัแจ้งเมือเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและจะอธิบายว่าเราประสงค์ที

จะดําเนินการกบัข้อมลูนนัอย่างไร 

สําหรับข้อมลูเพมิเติมในเรืองข้อมลูอะไรบ้างทีเราเกบ็รวบรวม ทา่นสามารถดไูด้ทีเอกสารแนบท้าย 1 

 

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมือไหร่ 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย 

 เราจะเกบ็รวบรวมข้อมลูจากทา่นโดยตรงเมือท่านสมคัรทําประกนัภยั 

 เราอาจจะได้รับข้อมูลเกียวกับท่านจากนายหน้าประกันภัย นายจ้างของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือ 

บคุคลภายนอกอนืใดทีอาจสมคัรทําประกนัภยัให้แก่ท่านหรือให้ผลประโยชน์แก่ทา่น 



 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับท่านจากแหล่งอืน ๆ ซึงเราเชือว่ามีความจําเป็นในการบริหารจัดการการพิจารณารับ

ประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพือให้เหมาะกับความเสียงอันเกียวข้องกับกรมธรรม์และ/หรือการช่วยป้องกันการก่อ

อาชญากรรมทางการเงิน แหล่งอนืเหล่านีอาจรวมถึงทะเบียนสาธารณะและฐานข้อมูลทีบริหารจัดการโดยผู้ ให้บริการข้อมูล

อ้างองิเกียวกบัสินเชือ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนสง่ทางบก และกรมสรรพากร และองค์กรทีมีชือเสียงอนื ๆ 

ผู้ทเีรียกร้องสทิธิ 

 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านเมือท่านได้แจ้งเราถงึการเรียกร้องสินไหมทดแทน ท่านอาจเรียกร้องสินไหมทดแทนกบัเรา

โดยตรงหรือผ่านทางผู้ แทนของท่าน หรือผ่านทางนายหน้าของท่าน หรือหนึงในผู้ แทนของเราทีมีหน้าทีบริหารจัดการด้าน

สนิไหมทดแทนในนามของเรา 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกบัท่าน หากการเรียกร้องสินไหมทดแทนเกิดจากบุคคลอืนผู้ซงึมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัท่าน

หรือมีความเกียวข้องกบัการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตวัอย่างเช่น ถ้าผู้ถือกรมธรรม์เป็นนายจ้างของท่าน หรือ ทา่นเป็นบุคคล

ทีเกียวข้องกบัการเรียกร้องสินไหมจากบุคคลภายนอก 

 เราอาจได้รับข้อมลูจากทนายความของท่าน (หรือกระทําการในนามของนายจ้างของท่าน) 

 เราอาจเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแหล่งอืนทีซงึเราเชือว่ามีความจําเป็นเพือสนบัสนนุการตรวจสอบความถกูต้องของการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนและ/หรือการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน ซงึอาจรวมถึงการค้นหาข้อมูลจากทะเบียนสาธารณะ สือ

สงัคมออนไลน์ (Social media) และแหล่งออนไลน์อนื ๆ ผู้ให้บริการข้อมลูอ้างองิเกียวกบัสินเชอืและองค์กรทีมีชือเสียงอืน ๆ 

คู่ ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ 

 เราจะเกบ็รวบรวมข้อมูลเกียวกบัท่าน หากท่านหรือบริษัทของท่านให้ข้อมูลการติดต่อหรือข้อมลูอืนของท่านแก่เราทีเกียวข้อง

กบัการทํางานร่วมกบัเรา ไมว่า่ทางตรงในฐานะคูค่่าทางธุรกิจหรือในฐานะตวัแทนของบริษัทของท่าน 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกบัท่าน หากท่านเข้าร่วมการประชมุ งาน หรือการสมัมนาทีเราจดัขึน หรือติดต่อเราผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนเพือรับจดหมายข่าวหรือบริการข่าวสารจากเรา 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอืน ๆ (ตวัอย่างเช่น เว็บไซต์ของนายจ้างของท่าน) ทีซงึเราเชือว่ามีความ

จําเป็นทีจะช่วยในการจดัการบริหารความสมัพนัธ์ของเรากบัคู่ค้าทางธุกจิของเรา  

 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพอือะไร 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย  หากท่านคือผู้มุ่งหวงัหรือผู้ เอาประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือพิจารณาคํา

ขอทําประกนัภยั กําหนดและประเมินความเสียง และออกกรมธรรม์แก่ท่านซงึขึนอยู่กบัข้อตกลงและเงือนไขทีใช้บงัคบัได้ หากเราได้ออก

กรมธรรม์ให้ท่าน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือบริหารจดัการกรมธรรม์ของท่าน จดัการกบัคําถามของท่าน และจดัการขนัตอน

การตอ่อายกุรมธรรม์ เราจะยงัใช้ข้อมลูสว่นบุคคลของท่านสําหรับวตัถปุระสงค์ด้านการกํากบัดแูลทีเกยีวข้องกบัหน้าทีตามกฎหมายและ

การกํากบัดแูลของเราในฐานะผู้ให้การประกนัภยั 



 

ผู้ทีเรียกร้องสิทธิ  หากท่านเป็นผู้ ทีเรียกร้องสิทธิ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านในการประเมินความเหมาะสมของการ

เรียกร้องสินไหมทดแทนของท่านและความเป็นไปได้ในการจ่ายสินไหม เราอาจมีความจําเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการ

ประเมินความเสียงเกียวกบัความเป็นไปได้ในการฉ้อโกง หากท่านเป็นผู้ เอาประกนัภัยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเกียวข้องกับ

การเรียกร้องสินไหม เพือใช้ในกระบวนการแจ้งต่ออายกุรมธรรม์ และความเป็นไปได้ในอนาคตในการสมคัรทําประกนัภยั 

คู่ ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ  หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือบริหารจัดการ

ความสมัพนัธ์ของเรากบัท่าน รวมถึงการส่งสือการตลาดให้แก่ท่าน (ซงึเราได้รับอนญุาตตามสมควร) และเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานต่าง 

ๆ ในส่วนทีเกียวข้องเราจะใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเพือส่งหรือร้องขอการส่งมอบบริการต่าง ๆ และบริหารและจดัการการติดต่อของ

เรากับท่านหรือกบันายจ้างของท่าน  หากท่านเป็นผู้ เข้ามาติดต่อ โดยปกติเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือลงทะเบียนในพืนที

บางส่วนของเว็บไซต์ของเรา สอบถามข้อมูลเพิมเติม เผยแพร่เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ทีได้รับการร้องขอ หรือเชิญชวนท่านมางานต่าง ๆ 

ของเรา 

การวิเคราะห์ข้อมูล  เราวเิคราะห์ข้อมลูในระบบและฐานข้อมูลทีหลากหลายของเราอยา่งสมําเสมอ เพือชว่ยพฒันาวิธีการใน

การดําเนินธุรกิจของเรา เพือให้บริการทีดีขึนและเพือปรับปรุงความถกูต้องแม่นยําของความเสียงและแบบจําลอง     อนื ๆ ทีเกียวกบั

สถติิการประกนัภยัของเรา เราใช้มาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัโดยการรวบรวมและการไม่เปิดเผยตวัตนขอบเขตของ

ข้อมลูกอ่นการอนญุาตให้นําข้อมลูไปใช้ในการวิเคราะห์ ในกรณีทีเหมาะสม 

 

5.  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน 

เราจะทําให้มนัใจว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับวตัถปุระสงค์ทีได้กําหนดไว้ใน ข้อ 4 และใน เอกสารแนบท้าย 2  

เทา่นนั หากเราแน่ใจว่า 

 ทา่นได้ให้ความยินยอมแกเ่ราในการใช้ข้อมลูเพือการนนั 

 การทีเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็นเพือทําสัญญาหรือดําเนินการเพือทีจะทําสัญญากับท่าน 

(ตวัอย่างเช่น เพือบริหารจดัการกรมธรรม์ประกนัภยัของทา่น) 

 การทีเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็นเพือปฏิบตัิตามหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้องทีเรา

มอียู ่(ตวัอย่างเช่น เพือปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.)) 

 การทีเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็นเพือสนับสนุน 'ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย' ทีเรามีในการ

ดําเนินธุรกิจ (ตวัอย่างเช่น เพือพฒันาผลิตภณัฑ์ของเรา หรือเพือดําเนินการวิเคราะห์ชุดข้อมูลต่าง ๆ ของเรา) ภายใต้

เงอืนไขว่าการใช้นนัจะดําเนินการอย่างเหมาะสมตลอดเวลาและเคารพต่อสิทธิความเป็นสว่นตวัของทา่น 



 

ก่อนทีเราจะเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความออ่นไหว ใด ๆ เราจะกําหนดข้อยกเว้นทีชอบด้วยกฎหมาย ซงึ

จะอนญุาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านนัได้ หากข้อมลูส่วนบุคคลทีมีความออ่นไหวของท่านถกูเก็บรวบรวมในแบบฟอร์ม (รวมถงึบนเว็บไซต์) 

หรือทางโทรศพัท์  ข้อมลูเพิมเติมทีเกียวกบัข้อยกเว้นอาจมีอยู่ในแบบฟอร์มนัน โดยปกตแิล้วข้อยกเว้นนีจะเป็นดงัน ี

 ความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน (ถ้าความยินยอมนีได้รับการร้องขอเฉพาะเจาะจงจากท่านในแบบฟอร์มการเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยเป็นข้อความซงึอ้างองิถงึความยินยอมของทา่น) 

 การก่อตงั การใช้ หรือการยกขนึต่อสู้จากเราหรือบุคคลภายนอกซงึสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 

 ข้อยกเว้นเฉพาะเจาะจงโดยกฎหมาย 

โปรดทราบ หากท่านให้ความยินยอมอย่างชดัแจ้งเพืออนญุาตให้เราสามารถประมวลผลเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความ

อ่อนไหว ของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านต่อการประมวลผลนนัไดต้ลอดเวลา อย่างไรก็ตามท่านควรตระหนกัว่า หาก

ท่านเลือกทีจะเพิกถอนความยินยอมนนั เราอาจไม่สามารถทีจะให้บริการประกนัภยัแก่ท่านต่อไปได ้(และเมือท่านเพิกถอนการใหค้วาม

ยินยอมแก่ผู้รับประกนัภยัหรือผู้รับประกนัภยัต่อในการใช้ข้อมูล ความคุ้มครองตามกรมธรรม์อาจจะไม่สามารถมีผลอยู่ต่อไปได)้ นีอาจ

หมายถึงกรมธรรม์ของท่านจําเป็นทีจะถูกยกเลิก หากท่านเลือกทีจะเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะแจ้งใหท้่านทราบเพิมเติมถึง

ผลทีอาจจะเกิดขึนตามมา รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิก (ซึงอาจรวมถึงความยากลําบากของท่านในการหาความคุม้ครองจากทีอืน) 

รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกบัการยกเลิก 

กรุณาดูเอกสารแนบท้าย 2 เพือศึกษาเพิมเติมเกียวกบัข้อมูลทีเราเก็บรวมรวมและใช้เกียวกบัท่านและเหตผุลทีทําให้เราเชือว่า

มีความเหมาะสมทีจะใช้ข้อมูลนนัในกิจกรรมตา่งๆ ดงักล่าว  

 

6.  เราให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง 

เราทํางานร่วมกบับุคคลภายนอกมากมาย เพือทีจะช่วยจดัการธุรกิจของเราและส่งมอบบริการ  บุคคลภายนอกเหล่านีอาจมี

ความจําเป็นทีจะต้องเข้าถงึข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเป็นครังคราว 

สําหรับผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย บคุคลภายนอกเหล่านีอาจรวมถงึ 

 นายหน้าประกันภัย ผู้ รับประกันภัยรายอืน/ผู้ รับประกันภัยต่อและ ผู้บริหารจัดการทีเป็นบุคคลภายนอก ซงึทํางาน

ร่วมกบัเราในการชว่ยบริหารจดัการกระบวนการพิจารณารับประกนัภยัและบริหารจดัการกรมธรรม์ของเรา 

 ผู้ ให้บริการ ทีช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back 

office system) ของเรา 

 หนว่ยงานกํากบัดูแลของเรา ซงึรวมถงึสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 

รวมถงึหนว่ยงานกํากบัดแูลและหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายอืน ๆ ในประเทศไทยและทวัโลก 

 หนว่ยงานและองค์กรทีทําหน้าทีปอ้งกนัการทจุริตในการให้บริการทางการเงิน 



 

 ทนายความและบริษัททีให้บริการทางวิชาชีพอนื ๆ 

สําหรับผู้ทีเรียกร้องสิทธินี อาจรวมถงึ 

 ผู้บริหารจดัการทีเป็นบุคคลภายนอก ซงึทํางานร่วมกบัเราเพือช่วยบริการจดัการกระบวนการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

 ผู้ประเมินวินาศภยั และ ผู้ เชยีวชาญเกียวกบัสินไหมทดแทน ซงึชว่ยเราในการประเมินและบริหารจดัการสินไหมทดแทน 

 ผู้ให้บริการ ซงึช่วยบริหารจดัการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนบัสนนุต่าง ๆ (back office system) 

ของเรา 

 ผู้ให้บริการความชว่ยเหลือ ซงึให้ความชว่ยเหลือแก่ท่านในกรณีทีมีเหตเุรียกร้องสินไหมทดแทน 

 ทนายความ ซงึอาจเป็นตวัแทนตามกฎหมายสําหรับท่าน เราหรือผู้ ทีเรียกร้องสิทธิทีเป็นบคุคลภายนอก 

 หนว่ยงานและองค์กรทีทําหน้าทีปอ้งกนัการทจุริตในการให้บริการทางการเงิน 

เราอาจมีหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ศาล หน่วยงานกํากบัดูแล หน่วยงาน

บงัคบัใช้กฎหมาย หรือผู้ รับประกนัภยัรายอืนในบางกรณี  หากเราได้ขายธุรกจิบางสว่นของเรา เราอาจจําเป็นจะต้องส่งข้อมลูสว่นบุคคล

ของทา่นให้แกผู่้ทีซือกิจการในธุรกจินัน 

      ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ เป็นประเภทผู้ให้บริการพิเศษซงึเราใช้บริการเพือให้ช่วยเหลือท่านในกรณีทีมเีหตฉุกุเฉินหรือให้

ความช่วยเหลืออืนทีเกียวกบักรมธรรม์ประกนัภยับางประเภท (ตวัอย่างเช่น กรมธรรม์ประกนัภยัการเดินทางบางประเภท) 

     นายหน้าประกันภัย นายหน้าประกนัภัยจัดการและเจรจาต่อรองเกียวกบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคล

ธรรมดาหรือบริษัท และตดิตอ่โดยตรงกบัผู้ รับประกนัภยั เชน่ ชบับ ์

      ผู้เชียวชาญด้านสินไหมทดแทน ผู้เชียวชาญเหล่านีเป็นผู้ เชียวชาญเฉพาะด้านซงึเกียวข้องกบัการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ตวัอย่างเช่น การแพทย์ บญัชีนิติเวช การไกล่เกลีย หรือการฟืนฟูสภาพ ซงึชบับ์ได้ให้ช่วยเราในการประเมินความเหมาะสมและมูลค่า

ของสินไหมทดแทน ให้คําแนะนําในการยตุิข้อร้องเรียน และให้คําปรึกษาเกียวกบัการรักษาทีเหมาะสมแก่ผู้ ทีเรียกร้องสิทธิอย่างถกูต้อง 

      ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เช่น บริษัท) ซงึมีอํานาจและหน้าทีในการตดัสินใจเกียวกบัการเก็บ

รวมรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตวัอย่างเช่น บริษัทของชบับ์ซงึขายกรมธรรม์ประกนัภัยให้แก่ท่านจะเป็นผู้ควบคุม

ข้อมูลของท่านและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านอย่างไร ขอบเขตของข้อมูลทีจะถูกเก็บรวบรวม และ

วตัถปุระสงค์ทีในการใช้ข้อมลูเหล่านนั 

      สํานักงาน คปภ. คือ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย ซึงเป็นหน่วยงานกํากับดูแล

ธุรกิจประกนัภยั 

      คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทีมีหน้าทีกํากบัดูแลการประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลโดยองค์กรตา่ง ๆ ภายในประเทศไทย 



 

      ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เราใช้คํานีเพืออ้างอิงถงึผู้มุ่งหวงั ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภยัรายบุคคล หรือ ผู้ทีเคยถือกรมธรรม์

ประกันภยัรายบุคคล รวมถงึบุคคลใดทีรับประโยชน์จากความคุ้มครองของประกันภัยภายใต้กรมธรรม์หนงึในกรมธรรม์ต่าง ๆ ของเรา

(ตวัอย่างเชน่ พนกังานรับผลประโยชน์จากความคุ้มครองทีจดัทําขนึโดยนายจ้างของเขา) 

      ผู้ประเมินวินาศภัย คือ ผู้ เชียวชาญด้านสินไหมทดแทนอสิระซงึสืบสวนสินไหมทดแทนทีซบัซ้อนหรือยงัเป็นทีโต้เถียงกนั ใน

นามของเรา 

      ผู้รับประกันภัยอืน / ผู้รับประกันภัยต่อ กรมธรรม์บางกรมธรรม์ถูกเอาประกันภยับนพืนฐานของการประกนัภัยร่วม หรือ 

“คณะผู้ ร่วมรับประกนัภยั” ซงึหมายถงึกลุ่มของผู้ รับประกันภยั (รวมถึงเรา) จะร่วมกนัออกกรมธรรม์ กรมธรรม์อาจมีการเอาประกันภัย

ต่อ ซึงหมายความว่าผู้ รับประกันภัยจะซือความคุ้มครองให้ตนเองจากผู้ รับประกันภัยต่อ เพือคุ้มครองความเสียงบางประการทีผู้ รับ

ประกันภยัได้พิจารณารับประกนัภยักรมธรรม์ของท่าน ชบับ์ซือการประกนัภยัต่อและยงัเป็นผู้ รับประกนัภยัต่อให้แก่บริษัทประกนัภัยอืน

ด้วย 

      ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามทีเกียวกบัสุขภาพ ความพิการ พนัธุกรรม หรือ

ข้อมลูทางชีวภาพ ประวตัอิาชญากรรม พฤตกิรรมทางเพศ เชือชาตหิรือเผ่าพนัธ์ุ ความเห็นทางการเมือง ความเชือทางศาสนาหรือในลัทธิ 

หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ทีชบับ์ เราจะนําข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวไปประมวลผลในเรืองทีเกียวข้องกบัสขุภาพหรือประวัติ

อาชญากรรมเทา่นนั (โดยไม่รวมถงึบริบทของลกูจ้างของเราซงึไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบายนี) 

      ผู้ให้บริการ คือบุคคลภายนอกประเภทหนึง ซงึเราจดัจ้างเพือทําหน้าทีบางประการของธุรกิจของเรา ตวัอย่างเช่น เรามีผู้ ให้

บริการทีช่วยเราบริหารจดัการระบบสารสนเทศ (IT system) และระบบงานสนบัสนนุต่าง ๆ (back office system) ของเรา ผู้ให้บริการ

บางรายใช้แอพพลิเคชนัด้านสารสนเทศหรือระบบทีเป็น “cloud based” ซงึหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บอยู่ใน

ระบบบริการ (servers) ของผู้ ให้บริการ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมและคําสงัของเรา เรากําหนดให้ผู้ ให้บริการของเราทุกรายคํานึงถึง

ความลบัและความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบุคคล 

      ทนายความ บ่อยครังทีเราใช้ทนายความเพือปรึกษาในเรืองการเรียกร้องสินไหมทดแทนทีซบัซ้อนหรือยงัโต้เถียงกนัอยู่ หรือ

ให้คําปรึกษาทางกฎหมายทีไม่เกียวข้องกบัการเรียกร้องสินไหมทดแทนแก่เรา นอกเหนือจากนนั หากท่านคือผู้ทเีรียกร้องสิทธิ ท่านอาจ

ให้ทนายความของท่านกระทําการแทนทา่นกไ็ด้ 

      ผู้บริหารจัดการทีเป็นบุคคลภายนอก (หรือ TPA คือ) บริษัทอืน ๆ ทีไม่ได้อยู่ในกลุ่มชบับ์ ซงึบริหารจดัการการพิจารณา

รับประกนัภยั จดัการงานสินไหมทดแทน หรือทงัสองอย่าง ในนามของบริษัท เรากําหนดให้ TPA ทกุรายรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ

ทา่นได้รับการดแูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายนีและคําแนะนําของเรา 
 
 

7.  การตลาดทางตรง 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือส่งการสือสารการตลาดทางตรงไปยงัท่านเกียวกับผลิตภัณฑ์ประกนัภัยของเราหรือ

บริการต่าง ๆ ทีเกียวข้องของเรา ซงึอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปรษณีย์ ข้อความสนั (SMS) โทรศพัท์ หรือ

โฆษณาออนไลน์ทีมีเปา้หมาย 



 

โดยสว่นใหญ่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราเพือวตัถปุระสงค์ทางการตลาดอยู่บนพืนฐานของประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้ข้อมูลทีท่านอาจพบว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารความเสียงในการประกันภัยของท่าน การต่ออายุ

การประกนัภัย และผลิตภัณฑ์ การบริการ และข้อเสนอทีท่านอาจสนใจอืน ๆ  ถึงแม้ว่าในบางกรณี (เช่น กรณีทีกฎหมายกําหนด) ซงึ

อาจจะขึนอยู่กบัความยินยอมของท่าน ทา่นมสีิทธิทีจะป้องกนัการตลาดทางตรงในรูปแบบใด ๆ เมือใดก็ได้ สิทธินีสามารถใช้โดยปฏิบตัิ

ตามลงิค์เพือเลือกทีจะไม่เข้าร่วม (opt-out links) ในการสือสารทางอเิล็กทรอนิกส์ หรือตดิตอ่เราโดยใช้รายละเอียดทีปรากฎใน ข้อ 11 

เราดําเนินการจํากดัการตลาดทางตรงให้อยูใ่นระดบัทีสมเหตสุมผลและได้สดัส่วน และสือสารถงึท่าน ซงึเราเชือว่าท่านอาจจะ

สนใจหรือเกียวข้องกบัท่าน ทงันี บนพืนฐานของข้อมลูเกียวกบัท่านทีเรามีอยู ่

 

8.  การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ 

ในบางครังคราว เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาชิกของกลุ่มชบับ์ ซึงอาจมีฐานอยู่นอกประเทศไทย เรายัง

อาจอนญุาตให้ผู้ให้บริการหรือผู้ ให้บริการความช่วยเหลือของเราซงึอาจตงัอยู่นอกประเทศไทยให้เข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เรายงั

อาจทําการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัตา่งประเทศ ตวัอยา่งเช่น ถ้าเราได้รับการร้องขอตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบจาก

หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายของตา่งประเทศ 

เราจะมีการใช้มาตราการเพือให้มนัใจได้ว่าการส่งข้อมูลระหว่างประเทศใด ๆ จะดําเนินการอย่างระมดัระวังเพือคุ้มครองสิทธิ

และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของท่าน 

 เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศทีเป็นทียอมรับว่ามีระดบัของการคุ้มครองข้อมูลทีเพียงพอหรือเรา

สามารถพงึพอใจได้ว่ามีการจดัการทางเลือกอืน ๆ ทีคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของท่าน 

 การส่งข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของชับบ์จะครอบคลมุโดยมาตรฐานการคุ้มครองทีออกแบบมาเพือให้มันใจว่า

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับระดบัของการคุ้มครองทีเพียงพอและมันคง ในกรณีใดก็ตามทีข้อมูลถูกส่งภายในกลุ่ม

ชบับ์ 

 การส่งข้อมูลไปยงัผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกอืน ๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยคํามนัตามสญัญาเสมอและในกรณีที

เหมาะสมจะมีการรับรองอืน ๆ เช่น แผนการออกคํารับรอง (certification schemes) 

 คําร้องขอใด ๆ สําหรับข้อมูลทีเรารับจากหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกํากบัดูแลจะได้รับการตรวจสอบ

อย่างระมดัระวงัก่อนทีข้อมลูส่วนบุคคลจะถกูเปิดเผย 

ทา่นมีสิทธิทีจะสอบถามเราสําหรับข้อมูลเพิมเตมิเกียวกบัการคุ้มครองทีเราใช้อยู่ตามทีได้กล่าวมาในข้างต้น หากท่านต้องการ

ข้อมลูเพิมเติม สามารถตดิต่อเราได้ตามทีเราแจ้งไว้ใน ข้อ 11 

 

 

 



 

 

9.  เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าไร 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าทีจําเป็นเหมาะสมสําหรับวตัถปุระสงค์ทีระบไุว้ใน ข้อ 4 ของนโยบายนี ในบาง

สถานการณ์ เราอาจเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาทียาวนานขนึ ตวัอยา่งเช่น กรณีทีเราจําเป็นต้องเก็บยาวนานขึนเพือให้

เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมาย หน่วยงานกํากบัดแูล ภาษีอากร หรือการบญัชี   

ในสถานการณ์ทีเฉพาะ เรายงัอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาทียาวนานขึน เพือให้เรามีบนัทกึของการติดต่อ

สมัพนัธ์ของท่านกบัเราทีถกูต้องในกรณีของการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง หรือหากเราเชืออย่างมีเหตผุลได้ว่ามีโอกาสทีจะมีการดําเนินคดีที

เกียวข้องกบัข้อมลูส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อสมัพนัธ์ดงักลา่วนนั 

ในกรณีทีข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไมมี่ความจําเป็นอีกต่อไป เราจะให้ความมนัใจได้ว่าข้อมลูดงักล่าวจะถกูลบหรือเก็บไว้อย่าง

อย่างปลอดภยัในวิธีการซงึหมายความได้ว่าข้อมลูจะไม่ถูกนํามาใช้ในทางธุรกิจอกี 

 

10. ท่านมีสทิธอิะไรบ้าง 

ทา่นมีสทิธต่ิาง ๆ ทีเกียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของท่าน การแก้ไขความผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลของท่าน การลบบันทึกต่าง ๆ ทีไม่มีความ

จําเป็น การจํากดัการประมวลผลข้อมูลของท่าน การปฏิเสธต่อการประมวลผลข้อมูลของท่าน การเคลือนย้ายข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ที

เกียวกับพืนฐานของการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ท่านยังอาจใช้สิทธิในการร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สําหรับข้อมลูเพมิเติมเกียวกบัสิทธิเหลา่นี สามารถเข้าดไูด้โดยกดทีลิงค์ทีเกียวข้อง หรือดูได้จากตารางข้างล่างนี 

ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อเราได้ตามทีกําหนดไว้ใน ข้อ 11  กรุณาอา่นตารางด้านล่างหากท่านประสงค์ทีใช้สิทธิ

เหลา่นีของทา่น 

 

สิทธิ หมายถึง 

การเข้าถึง  

ทา่นสามารถขอให้เรา 

 ยืนยนัวา่เรากําลงัประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านอยู่หรือไม่ และ 

 ส่งมอบสําเนาของข้อมลูนนัให้แก่ท่าน 

เราอาจไม่จําเป็นต้องปฏิบตัิตามคําขอทีได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคําสงัศาล และการ

เข้าถงึดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอืน 

การแก้ไขให้ถูกต้อง 
ทา่นสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมลูสว่นบุคคลทีไม่ถกูต้องได้ 

เราอาจสอบถามเพือทีจะตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูก่อนทําการแก้ไข 

การลบออก 
ทา่นสามารถขอให้เราลบข้อมลูสว่นบุคคลของท่านได้ เฉพาะในกรณีดงันี 

 ไม่มีความจําเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีซงึได้แจ้งตอนทีเก็บรวมรวบข้อมลู หรือ 



 

 ท่านได้เพิกถอนความยินยอมของท่าน (ซงึการประมวลผลข้อมูลขึนอยู่กับการให้ความ

ยนิยอม) หรือ 

 ปฏิบตัติามสิทธิคดัค้านทีประสบความสําเร็จ (กรุณาดทีู “วตัถปุระสงค์” ล่างน)ี หรือ 

 มีการดําเนนิการทีไม่ถกูต้องตามกฎหมาย 

เราไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามคําขอของท่านในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นนนัเป็นสิงจําเป็น 

 เพือการปฏิบตัติามภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือ 

 สําหรับการก่อตงั การใช้ หรือการยกขนึต่อสู้ซงึสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

แม้ว่าสองสถานการณ์เหล่านีเป็นสถานการณ์ทีเป็นไปได้มากทีสุดทีเราอาจปฏิเสธคําขอ แต่ยงัมี

สถานการณ์อนื ๆ บางสถานการณ์ทีเราไม่จําเป็นต้องปฏิบติัตามคําขอในการลบข้อมลูของท่าน 

การจาํกัด 

ท่านสามารถขอให้เราจํากดั (กล่าวคือ เก็บข้อมูลได้แต่ห้ามใช้) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เฉพาะในกรณีดงันี 

 มีการโต้แย้งในความถกูต้องของข้อมูล (กรุณาด ูการแก้ไขให้ถูกต้อง) เพืออนุญาตให้เรา

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู หรือ 

 การประมวลผลข้อมลูทีไม่ถกูต้องตามกฎหมาย แตท่า่นไม่ต้องการให้ลบ หรือ 

 ไม่มีความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไป แต่เรายังคง

ต้องการข้อมลูเพือการก่อตงั การใช้ หรือการยกขนึต่อสู้ซงึสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 

 ทา่นได้ใช้สิทธิคดัค้านและการพิสจูน์ตรวจสอบมลูเหตทีุสําคญัทสีดุทียงัคงค้างอยู่ 

เราสามารถใช้ข้อมลูสว่นบุคคลของท่านต่อไปได้ตามคําขอในการจํากดัข้อมลู ในกรณีดงันี 

 เราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ 

 เพือกอ่ตงั ใช้ หรือยกขนึตอ่สู้ซงึสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 

 ตามทีกฎหมายอนญุาต 
 

การเคลือนย้าย 

ท่านสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราในรูปแบบทีสามารถใช้เครืองคอมพิวเตอร์

อา่นได้ ใช้งานโดยทวัไปและมีโครงสร้างชัดเจน หรือท่านสามารถขอให้เรา “ส่ง” ไปยงัผู้ควบคุม

ข้อมลูอนื แต่เฉพาะในกรณีที 



 

 การประมวลผลอยู่บนพืนฐานของความยินยอมของท่านหรือการปฏิบตัิหน้าทีตามสญัญา

ทีมีกบัทา่น 

 การประมวลผลดําเนินการโดยวิธีการอตัโนมตั ิและ 

 การจดัเตรียมให้หรือ ‘การส่ง’ จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอืน 
 

การคัดค้าน 

ท่านสามารถคดัค้านการประมวลผลใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซงึเรามี ‘ประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย’ เป็นพืนฐานตามกฎหมาย หากท่านเชือได้ว่าสิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐานของ

ทา่นทีมีความสําคญักวา่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา 

เมือท่านได้คัดค้าน เรามีโอกาสทีจะแสดงให้เห็นว่า เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายทีบีบ

บงัคบัซงึสําคญักว่าสิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐานของทา่น 

คณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล 

ท่านมีสิทธิทีจะยืนข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับการ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นโดยเรา 

เราขอให้ท่านโปรดใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาใด ๆ กบัเราเป็นอนัดบัแรก ถงึแม้ว่าท่านมี

สิทธิทีจะติดตอ่ไปยงัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคลได้ตลอดเวลา 

การระบุตัวตน 

เราเกบ็รักษาความลบัของบนัทกึทงัหมดทีมีข้อมลูส่วนบุคคลบนัทกึอยูอ่ย่างจริงจงั และสงวนสิทธิ

ในการสอบถามท่านเพือทําการพิสจูน์ในการระบุตัวตนของท่าน หากท่านทําการร้องขอในส่วนที

เกียวข้องกบับนัทกึดงักล่าว 

ระยะเวลา 

เราจะตอบสนองต่อคําขอใด ๆ ทีถกูต้องตามกฎหมายภายในหนงึเดือน เว้นแต่ว่ามีข้อยุ่งยากหรือ

ท่านได้ส่งคําขอหลายคําขอ ซึงในกรณีนีเราจะตอบสนองภายในสามเดือน เราจะแจ้งให้ท่าน

ทราบหากเราจะใช้เวลานานกว่าหนึงเดือน เราอาจสอบถามท่านว่าท่านสามารถบอกให้เราทราบ

ได้หรือไม่ว่า อะไรคือสงิทีท่านประสงค์ทีจะรับหรือท่านกงัวลเกียวกบัอะไรอย่างชดัเจน นีจะช่วย

ให้เราสามารถดําเนินการตามคําขอของทา่นได้รวดเร็วขึน 

 

11.  การตดิต่อและการร้องเรียน 

เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเราจะเป็นบุคคลหลกัในการติดต่อ สําหรับปัญหาต่าง ๆ ทีเกดิขึนทงัหมดจากนโยบายนี 

รวมถงึการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  

ทา่นสามารถตดิต่อเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลได้โดยวิธีการดงัต่อไปนี 

อีเมล: dpo.th@chubb.com 

 



 

ส่งจดหมายมาท:ี 

เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บมจ.ชบับ์สามคัคีประกนัภยั ตงัอยูที่ 2/4 อาคารชบับ์ ชนัที 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 

 

รูปแบบเว็บไซต์ 

หากทา่นมีเรืองร้องเรียนหรือข้อกงัวลว่าเราใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง กรุณาตดิต่อเราในทนัทีและเราจะพยายาม

แก้ไขปัญหาอยา่งเร็วทีสดุ ทา่นยงัคงมสิีทธิในการยืนข้อร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลได้ตลอดเวลา 

 

ปรับปรุงเมือเมษายน 2020 

 

  



 

เอกสารแนบท้าย 1 - ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ชนิดของข้อมูล รายละเอียดของข้อมูลทีเราจัดเก็บเป็นปกต ิ

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย 

รายละเอียดการตดิต่อ ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทีอยู่อีเมล 

ข้อมูลในการระบุ

ตัวตน 

หมายเลขประจําตวับตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขใบอนญุาตทํางาน 

ข้อมูลกรมธรรม์ หมายเลขกรมธรรม์ ความสมัพนัธ์กบัผู้ถือกรมธรรม์ รายละเอียดของกรมธรรม์ รวมถงึจํานวน

เงนิทีเอาประกนัภัย ข้อยกเว้น ฯลฯ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีผ่านมา 

ข้อมูลความเสียงส่วน

บุคคล 

เพศ วันเดือนปีเกิด ประวติัการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 

ประวตัิการทํางาน หรือ ประวตัิส่วนตวัโดยสงัเขป 

ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ตารางรายการการครอบครอง การก่อสร้างทรัพย์สิน สภาพทางกายภาพ การรักษาความ

ปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั และมูลค่า 

ข้อมลูการเดินทาง 

ข้อมลูทมีีความอ่อนไหว 

ข้อมลูสขุภาพ เชน่ สภาพร่างกายและจิตใจ ประวัติทางการแพทย์และวิธีการรักษา อปุนสิยั

ส่วนตวัทีเกียวข้อง 

ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมลูบญัชีธนาคาร (ทีท่านเป็นผู้ ชําระคา่เบียประกนัภยั) หรือข้อมูลบตัรเครดติทีใช้ในการเรียก

เกบ็คา่เบียประกนัภยั 



 

การตลาด ชือ ทีอยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกียวกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย บนัทึกของการได้รับอนุญาตหรือ

การปฏิเสธในการทําการตลาด ข้อมลูเว็บไซต์ (รวมถงึรายละเอียดบญัชีออนไลน์ หมายเลข

ประจําเครืองคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ทีใช้สร้างข้อมลู) 

ผู้ทเีรียกร้องสิทธิ 

รายละเอียดการตดิต่อ ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทีอยู่อีเมล 

ข้อมูลในการระบุ

ตัวตน 

หมายเลขประจําตวับตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขใบอนญุาตทํางาน 

ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมลูบญัชีธนาคารใช้สําหรับการชําระเงิน 

ข้อมูลเกียวกับการ

ต่อต้านการฉ้อโกง 

ทีอยู่ ประวตัิการเรียกร้องสินไหมทดแทนทีมีการฉ้อโกง รายละเอยีดของเหตกุารณ์ทีก่อให้เกดิ

การเรียกร้องสินไหมทดแทน 

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ   

รายละเอียดการตดิต่อ ชือ ทีอยู่สถานทีทํางาน อีเมลในการทํางาน หมายเลขโทรศพัท์ทีใช้ในการทํางาน ตําแหนง่งาน 

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) 

ชือ ทีอยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกียวกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย บนัทึกของการได้รับอนุญาตหรือ

การปฏิเสธในการทําการตลาด ข้อมลูเว็บไซต์ (รวมถงึรายละเอียดบญัชีออนไลน์ หมายเลข

ประจําเครืองคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ทีใช้สร้างข้อมลู) 

ผู้เข้ามาตดิต่อที

สํานักงาน 

ชือ ตําแหนง่งาน ทีอยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมลูความพึง

พอใจด้านอาหาร (สําหรับงานทีจดัขนึ) ข้อมลูความพิการ (ให้ด้วยความสมคัรใจ) 

 

  



 

เอกสารแนบท้าย 2 - พนืฐานทางกฎหมายสําหรับการดําเนินการ 

กิจกรรม ชนิดของข้อมูลทีมีการเก็บรวบรวม หลักเกณฑ์ทีเราใช้ข้อมูล บุคคลทีเราอาจเปิดเผย

ข้อมูลให้ 

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย 

สร้างบนัทึกข้อมลู

ในระบบของเรา 

 

 รายละเอยีดข้อมลูการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 ข้อมลูความเสียงสว่นบุคคล 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือให้มนัใจได้ว่า

เรามบีนัทกึข้อมลู

ของผู้ เอา

ประกนัภยัทกุราย

ทีเราให้ความ

คุ้มครองอย่าง

ถกูต้อง) 

 ผู้ให้บริการ 

ดําเนินการ

ตรวจสอบภูมิหลงั 

การควําบาตรและ 

การฉ้อโกง 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูความเสียงสว่นบุคคล 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือให้มนัใจได้ว่า

ผู้ เอาประกนัภยัอยู่

ในบญัชีรายการ

ความเสียงที

ยอมรับได้ของเรา

และเพือชว่ยใน

การป้องกนั

อาชญากรรมและ

การฉ้อโกง) 

 ผู้ให้บริการ 

 ฐานข้อมลูการ

ต่อต้านการฉ้อโกง 



 

 ข้อยกเว้นของ

กฎหมายท้องถนิ 

พิจารณาการยืน

รับประกนัภัย 

ประเมินความ

เสียง และออก

กรมธรรม์ 

 

 ข้อมลูความเสียงสว่นบุคคล 

 ข้อมลูสขุภาพ 

 ดําเนินการเข้าทํา

สญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือกําหนดบญัชี

รายการความ

เสียงทีเป็นไปได้

รวมถงึระดบั ราคา 

และประเภทของ

ความคุ้มครองที

เหมาะสม (ถ้ามี)) 

 ความยินยอมของ

ทา่น หากเราได้

ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง 

 ผู้บริหารจดัการที

เป็นบคุคลภายนอก 

 ผู้ รับประกนัภยั/ผู้ รับ

ประกนัภยัต่อราย

อนื 

 ผู้ให้บริการ 

จดัการต่ออายุ

กรมธรรม์ 

 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 ข้อมลูความเสียงสว่นบุคคล 

 ข้อมลูสขุภาพ 

 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบ

ตามกฎหมาย 

(เพือพจิารณาว่า

จะขยายความ

คุ้มครองสําหรับ

ระยะเวลาทีต่อ

อายกุรมธรรม์

หรือไม ่และหาก

เป็นเช่นนนั จะ

 ผู้บริหารจดัการที

เป็นบคุคลภายนอก 

 ผู้ให้บริการ 



 

ขยายความ

คุ้มครองภายใต้

ข้อตกลงใด) 

 ความยินยอมของ

ทา่น หากเราได้

ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง 

จดัให้มีการดูแล

การให้ความ

ชว่ยเหลือ และ

การสนบัสนนุ

ลกูค้า 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ผู้ให้บริการความ

ชว่ยเหลือ 

 ผู้ให้บริการ 

รับเบียประกนัภยั

และการชําระเงิน 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ธนาคาร 

การตลาด 

 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือให้ข้อมูลแก ่  

ผู้ เอาประกนัภยั

เกียวกบั

ผลิตภณัฑ์หรือ

บริการประกนัภยั

ทีผู้ เอาประกนัภยั

อาจมีความสนใจ) 

 ความยินยอม 

 ผู้ให้บริการ 



 

ปฏิบตัิตามหน้าที

ตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 ข้อมลูความเสียงสว่นบุคคล 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 หน้าทีตาม

กฎหมาย 

 หน่วยงานกํากบั

ดแูล เชน่ สํานกังาน 

คปภ. 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย 

 ศาล 

 ผู้ รับประกนัภยัราย

อนื (ตามคําสงั

ศาล) 

ผู้ทเีรียกร้องสิทธิ 

รับแจ้งการ

เรียกร้องสินไหม

ทดแทน 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 รายละเอยีดการเรียกร้อง

สินไหมทดแทน 

 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือรักษาไว้ซงึ

บนัทกึทีถูกต้อง

ของการเรียกร้อง

สนิไหมทดแทนที

ได้รับทงัหมดและ

การระบุตวัตนของ

ผู้ ทีเรียกร้องสิทธิ) 

 ผู้บริหารจดัการที

เป็นบคุคลภายนอก 

 ผู้ให้บริการความ

ชว่ยเหลือ 

 ผู้ให้บริการ 

ประเมินสินไหม

ทดแทน 

 รายละเอยีดการเรียกร้อง

สินไหมทดแทน 

 ข้อมลูสขุภาพ 

 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือประเมิน

สถานการณ์ของ

 ผู้บริหารจดัการที

เป็นบคุคลภายนอก 

 ผู้ประเมินวินาศภยั 

 ทนายความ 



 

การเรียกร้อง

สนิไหมทดแทน) 

 ความยินยอมของ

ทา่น หากเราได้

ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง  

 ก่อตงั ใช้ หรือ

ยกขนึต่อสู้ซงึสิทธิ

เรียกร้องตาม

กฎหมาย 

 ผู้เชียวชาญด้าน

สินไหมทดแทน 

ตรวจสอบและ

ตรวจหาการ

ฉ้อโกง 

 รายละเอยีดการเรียกร้อง

สินไหมทดแทน 

 ข้อมลูการต่อต้านการฉ้อโกง 

 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือตรวจสอบ 

ประเมิน และ

ท้ายทีสดุ ป้องกนั

การฉ้อโกง)  

 ความยินยอมของ

ทา่น หากเราได้

ร้องขอเป็นการ

เฉพาะเจาะจง  

 

 ก่อตงั ใช้ หรือ

ยกขนึต่อสู้ซงึสิทธิ

 ฐานข้อมลูการ

ต่อต้านการฉ้อโกง 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย 



 

เรียกร้องตาม

กฎหมาย 

จา่ยค่าสินไหม

ทดแทน 

 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(เพือจ่ายค่า

สนิไหมทดแทน

ให้แกผู่้ทีเรียกร้อง

สทิธิซงึเป็น

บคุคลภายนอกที

มีสิทธิได้รับ) 

 ธนาคาร 

 ทนายความ 

ปฏิบตัิตามหน้าที

ตามกฏหมายและ

กฎระเบียบ 

 

 ข้อมลูกรมธรรม์ 

 รายละเอยีดการเรียกร้อง

สินไหม 

 ข้อมลูการต่อต้านการฉ้อโกง 

 ข้อมลูทางการเงิน 

 

 หน้าทีตาม

กฏหมาย 

 

 หน่วยงานกํากบั

ดแูล (เชน่ 

สํานกังาน คปภ.) 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฏหมาย 

 ศาล 

 ผู้ รับประกนัภยัราย

อนื (ตามคําสงั

ศาล) 

 

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ   

บริหารจดัการ

ความสมัพนัธ์ 

 รายละเอยีดการติดต่อ  ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฏหมาย 

(เพือรักษาระบบ

 ผู้ให้บริการ 



 

ข้อมลูการบริหาร

ความสมัพนัธ์กบั

ลกูค้าและคูค้่าที

ถกูต้อง) 

บริหารจดัการ

สญัญา 

 รายละเอยีดการติดต่อ  การปฏิบติัตาม

สญัญา 

 ผู้ให้บริการ 

การตลาด 

 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 การตลาด 

 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฏหมาย 

(เพือสือสารไปยงั

คู่ค้าทางธุรกิจ

เกียวกบังาน 

บริการ หรือ

ผลิตภณัฑ์ซงึอาจ

ได้รับความสนใจ

จากสว่นงานของคู่

ค้านนั) 

 ความยินยอม 

 

 ผู้ให้บริการ 

จดังานและเป็น

เจ้าภาพสําหรับผู้

เข้ามาติดต่อที

สํานกังาน 

อาํนวยความ

สะดวกผู้ เข้ามา

ตดิต่อทางเวบ็ไซต์ 

 

 ผู้เข้ามาตดิต่อทางเว็บไซต์

หรือทีสํานกังาน 

 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฏหมาย 

(เพือจดังานและ

เป็นเจ้าภาพงานที

คู่ค้าทางธุรกิจอาจ

ให้ความสนใจ) 

 ความยินยอม 

 

 ผู้ให้บริการ 

 



 

 

ปรับใช้ได้กับทกุกรณี 

โอนบญัชีรายชือ

ลกูค้า 

 

 ทงัหมด (ทีเกียวข้องกบับญัชี

รายชือ) 

 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฏหมาย 

(เพือสร้าง

โครงสร้างธรุกิจ

ของเราอยา่ง

เหมาะสม) 

 หน้าทีตาม

กฏหมาย 

 ความยินยอม 

 ศาล 

 ผู้ซือ 

 ผู้ให้คําปรึกษาซงึมี

ความเชียวชาญ 

 

การขายหรือการ

ปรับโครงสร้าง

ของบริษัทชบับ์ 

 

 ทงัหมด 

 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฏหมาย 

(เพือสร้าง

โครงสร้างธรุกิจ

ของเราอยา่ง

เหมาะสม) 

 หน้าทีตาม

กฎหมาย 

 ความยินยอม 

 ศาล 

 ผู้ซือ 

 ผู้ให้คําปรึกษาซงึมี

ความเชียวชาญ 

 

การบนัทกึการ

สนทนาทาง

โทรศพัท์ 

 

 รายละเอยีดการติดต่อ 

 ข้อมลูในการระบุตวัตน 

 รายละเอยีดการเรียกร้อง

สินไหมทดแทน 

 ข้อมลูอนืทีอยู่ในการสนทนา

ทางโทรศพัท์ 

 หน้าทีตาม

กฎหมาย 

 ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฏหมาย 

(เพืออบรม

พนกังาน เพือ

จดัหาหลกัฐาน

 ผู้ให้บริการ 

 หน่วยงานกํากบั

ดแูล 

 ศาล 

 หน่วยงานบงัคบัใช้

กฏหมาย 



 

 แสดงความ

ประสงค์ในการเข้า

ทําสญัญา

ประกนัภยั เพือ

ชว่ยแก้ปัญหา

เรืองร้องเรียน เพือ

พฒันาการ

ให้บริการลกูค้า

หรือเพือการ

ตรวจสอบการ

ฉ้อโกง) 

 

 

 

 

 


