
Producer Hub Manual

คูมื่อการใช้งานระบบ Producer Hub



Producer Hub (PH)?

1. Sales and market facing digital portal.

2. Each IDP partner gets a link and direct access.

3. To move into a single point of entry for all 
products under Chubb one day.

4. Transact anywhere 24/7.

5. Quick access to ongoing promotions, brochures or 
information of products, claim forms and all other 
possible collaterals and resources.

6. Access to Chubb contacts or to update personal 
contacts to Chubb.

1. ช่องทางการขายและการตลาดแบบดิจิทลั

2. พนัธมิตรคูค้่า IDP แตล่ะรายจะได้รับลิงค์และการเข้าถึงโดยตรง

3. จดุศนูย์รวมท่ีจะเข้าถึงทกุผลิตภณัฑ์ภายใต้ Chubb one day

4. เข้าถึงได้ทกุท่ี 24/7 

5. เข้าถึงข้อมลูโปรโมชัน่ตอ่เน่ือง โบรชวัร์หรือข้อมลูของผลิตภณัฑ์ 
แบบฟอร์มเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน และหลกัประกนั 
แหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว

6. เข้าถึงผู้ติดต่อของชบับ์หรือเพ่ืออปัเดตข้อมลูส่วนบคุคลไปยงัชบับ์

Producer Hub (PH) คืออะไร ?



As a Producer
What you need to know

ในฐานะผู้ใช้งาน
สิ่งท่ีคณุต้องรู้



Producer Hub link
https://hub.apac.chubb.com/

Supported Devices 

❑ Desktop computer
❑ Notebook
❑ Tablet

Supported Browser 
(Other browsers, such as IE, are not supported)

❑ Google Chrome

ลิงค์ Producer Hub
https://hub.apac.chubb.com/

อุปกรณ์ที่รองรับ
❑คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ
❑ โน๊ตบุ๊ค
❑แทบเลต็

เบราว์เซอร์ที่รองรับ
(ไมร่องรับเบราว์เซอร์อ่ืนๆ เช่น IE)
❑ Google Chrome

https://hub.apac.chubb.com/
https://hub.apac.chubb.com/
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Producer Hub Support Devices (Responsive by devices) อุปกรณ์ที่รองรับ

Computer, 
Laptop, Notebook

Tablet, iPad Mobile Device

October 21, 2021 | IDP Thailand Platform - Producer Hub 



For first-time login
Follow these steps to set up your password
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ส าหรับการเข้าสูร่ะบบครัง้แรก
ท าตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พื่อตัง้รหสัผ่านของคณุ



For first-time login - การเข้าสู่ระบบในครั้งแรก

• เม่ือบญัชีของคณุใน Producer Hub ได้
สร้างส าเร็จแล้ว คณุจะได้รับอีเมลยืนยนั
ท่ีระบบจดัส่งโดยอตัโนมตัิ*

• อีเมล์สง่จาก: noreply@CHUBB.COM

• ช่ืออีเมล: “Welcome to the Chubb 
Producer Hub!"

Click here to 
link to the 
Producer Hub 
website

กรุณาคลิกตรงนี ้
เพ่ือไปยงัเวบ็ไซต์ 
Producer Hub

7

• When your account is successfully 
established, you will receive a 
confirmation email automatically 
sent by the system*

• Email From: noreply@CHUBB.COM 
Email title: "Welcome to the Chubb 
Producer Hub!”

mailto:noreply@CHUBB.COM
mailto:noreply@CHUBB.COM
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ใสข้่อมลูของคณุ
(1) ตัง้รหสัผ่านใหม่ และ
(2) ยืนยนัรหสัผ่านใหม ่จากนัน้คลกิที่ปุ่ มสง่ [Submit]
การตัง้รหสัผ่าน
• ต้องมีอกัษรภาษาองักฤษและอกัขระ จ านวน 8-16 ตวั 
• ต้องมีเง่ือนไขประกอบ 4 ข้อ ต่อไปนี ้(1) ตวัพมิพ์เล็ก (2) ตวัพมิพ์ใหญ่  

(3) ตวัเลข และ (4) อกัขระท่ีไม่ใช่ตวัอกัษร (เช่น @ # $ % ^ & *)
• ไม่ใช้รหสัผ่านซ า้รหสัเดิม ภายใน 12 ครัง้ท่ีผ่านมา
เมื่อตัง้ค่ารหสัผ่านครัง้แรกส าเร็จแล้ว ระบบจะน าคณุไปยงัหน้าแรก 
เพ่ือเข้าสู ่Producer Hub

Set your password ตัง้รหสัผ่านของคณุ
Enter your  

(1) New Password and 

(2) Confirm new Password, then click on [Submit] button

• The password must be 8-16 characters, including four of 

the following 

(1) lowercase, (2) uppercase, (3) numbers and 

(4) non-alphabetic characters (eg : @ # $ % ^ & *)

• No password used within the last 12 times

Successful first one time password set up, user will redirect 

to Producer Hub login page
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Producer Hub login page 
หน้าเข้าสูร่ะบบ Producer Hub

Enter your 

(1) Registered Email and 

(2) Password and click on [Log in] 

button to login into Producer Hub

ใสข้่อมลูของท่าน
(1) อีเมลท่ีลงทะเบียน และ 
(2) รหสัผ่าน แล้วคลิกท่ีปุ่ ม [เข้าสูร่ะบบ] 
เพ่ือเข้าสูร่ะบบ Producer Hub
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Producer Hub security check 
การตรวจสอบความปลอดภยัของ Producer Hub

Select the options of (1) Receive a text or (2) 

Receive an email, then click on [Next] button

Once you are authorized as a Producer Hub user, 

you will be directed to verify your identity by 

selecting method of receiving your security Code

We will send you the 6 digit security code on  your 

registered mobile number or your registered email 

address

เมื่อคณุได้รับอนญุาตเป็นผู้ใช้งาน Producer Hub ระบบจะให้คณุ
ยืนยนัตวัตน โดยสามารถเลือกวิธีการรับรหสัความปลอดภยัของคุณได้
ดงันี ้

(1) รับทางข้อความ หรือ (2) รับทางอีเมล 
จากนัน้คลกิที่ปุ่ มถดัไป [Next]

เราจะสง่รหสัความปลอดภยั 6 หลกัไปท่ีหมายเลขโทรศพัท์มือถือ
ท่ีลงทะเบียน หรือ อีเมลที่คณุลงทะเบียน
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Producer Hub security check – via Mobile

Enter the security code on the “Type in your code” 

screen, then click on [Submit] button. Upon 

successful validation of your security code entered 

– you will be redirected to the Producer Hub 

Homepage

If you select to receive security code via text. We will 

send your 6-digit security code on you registered 

mobile number

การตรวจสอบความปลอดภยัของ Producer Hub – ผ่านมือถือ

หากคณุเลือกรับรหสัความปลอดภยัทางข้อความ เราจะสง่ 
รหสัความปลอดภยั 6 หลกัไปท่ีหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีลงทะเบียน

ปอ้นรหสัความปลอดภยับนหน้าจอ “พิมพ์รหสัของคณุ” 
จากนัน้คลกิที่ปุ่ มส่ง [Submit] เมื่อปอ้นรหสัความปลอดภยัของคณุ
เสร็จเรียบร้อย – ระบบจะน าคณุไปยงัหน้าแรกของ Producer Hub
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Producer Hub security check – via Email

Enter the security code on the “Type in your code” 

screen, then click on [Submit] button. Upon 

successful validation of your security code entered 

– you will be redirected to the Producer Hub 

Homepage

If you select to receive security 

code via email. We will send 

you 6-digit security code on 

your registered email address

การตรวจสอบความปลอดภยัของ Producer Hub – ผ่านอีเมล

หากคณุเลือกรับรหสัความปลอดภยัทางอีเมล
เราจะสง่รหสัความปลอดภยั 6 หลกั
ไปยงัอีเมลที่คณุลงทะเบียนไว้

ปอ้นรหสัความปลอดภยับนหน้าจอ “พิมพ์รหสัของคณุ” 
จากนัน้คลกิที่ปุ่ มสง่ [Submit] เมื่อปอ้นรหสัความปลอดภยัของ
คณุเสร็จเรียบร้อย – ระบบจะน าคณุไปยงัหน้าแรกของ 
Producer Hub
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Home page of Producer Hub after successful login

หน้าแรกของ Producer Hub หลงัจากเข้าสูร่ะบบส าเร็จ



For subsequent login
What to do if you forgot your password?
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ส าหรับการเข้าสูร่ะบบในภายหลงั
จะท าอยา่งไรถ้าหากคณุลืมรหสัผา่น?



1. User to key in the registered email

2. Enter Password

3. Click on [Log in] button to login to 

the system
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General login  การเข้าสูร่ะบบทัว่ไป

Upon successful validation user will be 

redirected to the Producer Hub Homepage

4. Please select the options to receive the security code

5. Click on [Next] button

6. enter the security code on the “Type in 

your code” screen

7. Click on [Submit] button

1

2

3

4

5

6 7

1. ผู้ใช้กรอกอีเมลที่ลงทะเบียน 
2. ปอ้นรหสัผ่าน 
3. คลกิที่ปุ่ มเข้าสูร่ะบบ [Log in] 

เพ่ือเข้าสูร่ะบบ

4. โปรดเลือกช่องทางรับรหสัความปลอดภยั
5. คลกิที่ปุ่ มถดัไป [Next]

6. ปอ้นรหสัความปลอดภยับนหน้าจอ “พิมพ์
รหสัของคณุ”
7. คลกิที่ปุ่ ม [Submit]

เมื่อตรวจสอบความถกูต้องส าเร็จ ผู้ ใช้จะถกู
น าไปยงัหน้าแรกของ Producer Hub



Click on Forgot your password? link on the 
login screen to start the process of resetting 
your password

คลิกลืมรหสัผ่าน? [Forgot your password?] 

บนหน้าจอเข้าสูร่ะบบ เพ่ือเร่ิมขัน้ตอนการรีเซต็รหสัผ่าน
ของคณุ
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Forgot your Password ? 
ลืมรหสัผ่าน?



Enter your Registered Email to get a security 
code that will verify your identity and click on 
[Next] button

ปอ้นอีเมลที่คณุลงทะเบียนไว้เพ่ือรับรหสัความปลอดภยั
ส าหรับการยืนยนัตวัตนและคลิกท่ีปุ่ มถดัไป [Next]
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Forgot your Password ? – Reset Password 
ลืมรหสัผ่าน ? - การตัง้รหสัผ่านใหม่
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Forgot your Password ? – Security Check  
ลืมรหสัผ่าน ? - การตรวจสอบความปลอดภยั

Select the options of (1) Receive a text or (2) 
Receive an email, then click on [Next] button

เลือกวิธีการรับรหสั (1) รับทางข้อความ หรือ 
(2) รับทางอีเมล จากนัน้คลิกท่ีปุ่ มถดัไป [Next] 

We will send you the 6 digit security code on  
your registered mobile number or your 
registered email address. 

เราจะสง่รหสัความปลอดภยั 6 หลกัไปท่ีหมายเลข
โทรศพัท์มือถือท่ีลงทะเบียน หรือ อีเมลท่ีคณุลงทะเบียน
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Forgot your Password ? – Security Check via Mobile/Email
ลืมรหสัผ่าน ? – ตรวจสอบความปลอดภยัผ่านมือถือ/อีเมล

If you select to receive security code via text. We will send your 6-digit 
security code on you registered mobile number

หากคณุเลือกรับรหสัความปลอดภยัทางข้อความ เราจะสง่รหสัความปลอดภยั 6 หลกัไปท่ี
หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีลงทะเบียน

Enter the security code on the “Type in your code” screen, then click 
on [Submit] button. Once the security code you have entered is 
validated, you are redirected to the Reset Password screen to reset 
your password

ปอ้นรหสัความปลอดภยับนหน้าจอ “Type in your code” จากนัน้คลกิที่ปุ่ มสง่
[Submit] เมื่อรหสัความปลอดภยัท่ีคณุได้รับการตรวจสอบแล้ว ระบบจะน าคณุไปยงั
หน้าจอรีเซ็ตรหสัผ่าน “Reset Password” เพ่ือรีเซ็ตรหสัผ่านของคณุ

If you select to receive security code via email. We will send you 6-
digit security code on your registered email address

หากคณุเลือกรับรหสัความปลอดภยัทางอีเมล เราจะสง่รหสัความปลอดภยั
6 หลกัไปยงัท่ีอยู่อีเมลที่คณุลงทะเบียนไว้
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Forgot your Password ? - Reset Password 
ลืมรหสัผ่าน ? - การตัง้รหสัผ่านใหม่

Upon successful password reset, user can click on the 
[Back to login page] button and login in to Producer Hub 
with the new password

เม่ือตัง้รหสัผ่านใหม่ส าเร็จแล้ว ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีปุ่ มกลบัไปท่ีหน้าเข้า
สู่ระบบ [Back to login page] และเข้าสู่ระบบใน Producer Hub 

ด้วยรหสัผ่านใหม่

Enter your (1) New Password and (2) Confirm new 

Password, then click on [Submit] button

• The password must be 8-16 characters, including four of 

the following 

(1) lowercase, (2) uppercase, (3) numbers and 

(4) non-alphabetic characters (eg : @ # $ % ^ & *)

• No password used within the last 12 times

ใสข้่อมลูของคณุ (1) ตัง้รหสัผ่านใหมแ่ละ (2) ยืนยนัรหสัผ่านใหม ่จากนัน้
คลกิที่ปุ่ มสง่ [Submit]

• การตัง้รหสัผ่าน ต้องมีอกัษรภาษาองักฤษและอกัขระ จ านวน 8-16 ตวั ต้องมี
เง่ือนไขประกอบ 4 ข้อ ต่อไปนี ้(1) ตวัพมิพ์เล็ก (2) ตวัพมิพ์ใหญ่
(3) ตวัเลข และ (4) อกัขระท่ีไม่ใช่ตวัอกัษร (เช่น @ # $ % ^ & *)

• ไม่ใช้รหสัผ่านซ า้รหสัเดิม ภายใน 12 ครัง้ท่ีผ่านมา



Upon Successful Login
Access and Functions
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เมื่อเข้าสูร่ะบบส าเร็จ
การเข้าถงึและการใช้งาน



“Home” Page  หน้าแรก

1. What’s New – Displays the Promotion available, details link will be 
available for each promotion, product highlight, stay tune with us for 
the upcoming products and promotion

2. Logout - To exit Producer Hub click on the user name and click on the 
Logout from the drop down

3. FAQ – Frequently Ask Questions, provide user with a list of frequently 
ask Questions and Answers

4. Language Selection – User can switch the language display between 
Thai and English
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Home Page - Provides User with the Welcome Message and the 
latest product information and current promotional offers.

หน้าแรก – ข้อความต้อนรับและผลติภณัฑ์ลา่สดุแก่ผู้ใช้  ข้อมลูและข้อเสนอโปรโมชัน่
ปัจจบุนั

1. ขา่วสารลา่สดุ – แสดงโปรโมชัน่ท่ีมีลิงก์รายละเอียดส าหรับโปรโมชัน่แตล่ะรายการ ผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ โปรดติดตามผลิตภณัฑ์และ
โปรโมชัน่ใหม่ๆ ท่ีก าลงัจะมีเร็วๆ นี ้

2. ออกจากระบบ - หากต้องการออกจาก Producer Hub ให้คลิกท่ีช่ือผู้ ใช้และคลิกท่ีออกจากระบบจากรายการดรอปดาวน์
3. ค าถามท่ีพบบอ่ย – ค าถามท่ีถามบอ่ย เตรียมรายการค าถามท่ีพบบอ่ยและค าตอบแก่ผู้ ใช้งาน
4. การเลือกภาษา – ผู้ใช้สามารถสลบัการแสดงภาษาระหวา่งภาษาไทยและองักฤษ

34
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“Get Insured” Page  หน้า “ซือ้ประกนัภยั”
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Provides User with the list of all online products available, 
by clicking on product name user will be directed to the 
respective UW platform – Link and Launch

รายช่ือผลิตภณัฑ์ออนไลน์ทัง้หมด โดยคลิกท่ีช่ือผลิตภณัฑ์ ระบบจะน าผู้ใช้งาน
ไปยงัระบบการออกกรมธรมออนไลน์ท่ีเก่ียวข้อง – ลิงค์และการเปิด



Link and Launch example, user is redirected to product platform – iPrompt/eFrontend
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iprompt

Single Sign On (SSO) is enabled between Producer Hub and  
iprompt/eFrontend application, user will be logged on to 
iprompt/eFrontend directly without having to enter any login credentials

eFrontend

ตวัอย่างลิงค์ ผู้ ใช้ถกูน าไปยงัแพลตฟอร์มผลิตภณัฑ์ - iPrompt/eFrontend

ลงช่ือเข้าใช้งานในระบบการเพียงครัง้เดียว (SSO) ระหว่าง Producer Hub และ 
แอปพลเิคชนั iprompt/eFrontend ผู้ใช้จะสามารถเข้าสูร่ะบบ iprompt/eFrontend

ได้โดยตรง โดยไมต้่องปอ้นข้อมลูใดๆ ในการเข้าสูร่ะบบ

Producer Hub



“Catalogue” Page หน้า “หมวดหมู่” 

User has option to pick the documents to display based on LOB, 
Products and Document Type

1. User clicks on LOB dropdown to pick the Line of Business

2. User clicks on Product Name based on Line of Business selected 

3. User is allowed to select the desired Document Type

4. Upon selecting, user can click on [Search] button to search for 
the document listing matching the search filters

5. User has an option to clear the selection by clicking on [Reset] 
button
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Provides user with the latest online and offline product documents such as Brochure, Leaflet, Claim Form, Declaration 
Form, Policy Information Update Form etc

1 2 3

4 5

จดัเตรียมเอกสารผลิตภณัฑ์ออนไลน์และออฟไลน์ลา่สดุแก่ผู้ใช้งาน เช่น โบรชวัร์ แผน่พบั แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกนัภยั 
แบบฟอร์มอปัเดตข้อมลูนโยบาย ฯลฯ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเอกสารที่ต้องการแสดงตามประเภทผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั, ผลิตภณัฑ์ และประเภทเอกสาร
1. ผู้ใช้คลิกที่ดรอปดาวน์ประเภทผลิตภณัฑ์ประกนัภยั เพื่อเลือกประเภท

ผลิตภณัฑ์
2. ผู้ใช้คลิกช่ือผลิตภณัฑ์ตามประเภทผลิตภณัฑ์ประกนัภยัที่เลือก
3. ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการได้
4. เมื่อเลือกแล้ว ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ ม [ค้นหา]เพื่อค้นหารายการเอกสาร

ที่ตรงกบัตวักรองการค้นหา
5. ผู้ใช้มีตวัเลือกในการล้างข้อมลูที่เลือกไว้โดยคลิกที่ปุ่ ม [ค้นหาใหม]่
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1. User selects Line of Business as Motor
2. Click on [Search] button
3. Matching search results will be 

displayed

1

2

“Catalogue” Page – Search example  หนา้ “แคตตาลอ็ก” – ตวัอยา่งการคน้หา

3

1. ผู้ใช้เลือกประกนัภยัรถยนต์ในหวัข้อประเภทผลิตภณัฑ์ประกนัภยั
2. คลิกที่ปุ่ ม [ค้นหา]
3. ผลการค้นหาท่ีตรงกนัจะปรากฏขึน้



“Settings” – 1. Personal Info  “การตัง้คา่” – 1. ข้อมลูสว่นบคุคล

To update Contact details :-
1. Click on Personal Info Tab
2. Click on [Edit] button, Enter 

new contact number and click 
on [Submit] button

In order to get any other displayed 
details updated, please reach out 

“IDPhelpdesk.th@chubb.com” or 

your BDM.
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Settings Page – Consists of three sub tabs 1. Personal Info, 2. Change Password, 3.Customer Support

Personal Info tab provides a view of personal details captured in Producer Hub

1

2

หากต้องการอปัเดตรายละเอียดการติดต่อ :-
1. คลกิที่แท็บข้อมลูสว่นบคุคล
2. คลกิที่ปุ่ ม [แก้ไข] ปอ้นหมายเลขติดต่อใหมแ่ละคลกิที่ปุ่ ม [สง่]
หากต้องการรับข้อมลูอปัเดตอ่ืนๆ โปรดติดต่อ“IDPhelpdesk.th@chubb.com” หรือทีมการตลาดท่ีดแูลคณุ

หน้าการต้ังค่า – ประกอบด้วยแท็บย่อยสามแทบ็ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. เปลี่ยนรหสัผ่าน  3. ฝ่ายบริการลกูค้า
แท็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้รายละเอียดสว่นบคุคลท่ีบนัทกึไว้ใน Producer Hub



“Settings” – 2. Change Password  “การตัง้คา่” – 2. เปลี่ยนรหสัผ่าน

1. Click on Change Password Tab
2. Enter Old Password
3. Enter New Password 

(Follow Password format)
4. Enter Confirm new Password 

(Re-enter the same password)
5. Click on Submit (Enabled only when the 

2 passwords above exactly match)
6. A message box will pop up with status 

“Password changed Successfully” and 
user can click on Back to settings to be 
redirected Back to Settings page
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Settings Page – Consists of three sub tabs 1. Personal Info, 2. Change Password, 3.Customer Support

Change Password tab provides user with functionality to update password 

1

2

3

4

5
6

หน้าการต้ังค่า – ประกอบด้วยแท็บย่อยสามแท็บ  1. ข้อมลูสว่นบคุคล  2. เปลี่ยนรหัสผ่าน  3. ฝ่ายบริการลกูค้า
แท็บเปลี่ยนรหัสผ่านให้ผู้ใช้มีฟังก์ชนัในการอปัเดตรหสัผ่าน

1. คลิกท่ีแท็บเปล่ียนรหสัผ่าน
2. ใส่รหสัผ่านเก่า
3. ใส่รหสัผ่านใหม่ (ตามรูปแบบรหสัผ่าน)
4.ปอ้นยืนยนัรหสัผ่านใหม่ (ปอ้นรหสัผ่านเดิมอีกครัง้)
5. คลิกท่ีส่ง (เปิดใช้งานเฉพาะเม่ือ  2 รหสัผ่านด้านบนตรงกนัทกุประการ)
6.กล่องข้อความจะปรากฏขึน้พร้อมสถานะ “เปล่ียนรหสัผ่านส าเร็จ” และผู้ใช้
สามารถคลิกท่ี Back to settings เพ่ือน ากลบัไปท่ีหน้าการตัง้ค่า



“Settings” – 3. Customer Support “การตั้งค่า” – 3. ฝ่ายบริการลูกค้า
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1. Click on Customer Support
2. Enter Subject
3. Select Category of Enquiry
4. Enter Description of the Enquiry
5. Upload Files, and the file will appear 

at the bottom
6. Click on Submit

Settings Page – Consists of three sub tabs 1. Personal Info, 2. Change Password, 3.Customer Support

Customer Support tab provides user with functionality to submit an enquiry

หน้าการต้ังค่า – ประกอบด้วยแท็บย่อยสามแท็บ  1. ข้อมลูสว่นบคุคล  2. เปลี่ยนรหสัผ่าน 3. ฝ่ายบริการลูกค้า
แท็บฝ่ายบริการลูกค้าให้ผู้ใช้มีฟังก์ชนัในการอปัเดตรหสัผ่าน

1. คลิกท่ีการสนบัสนนุและบริการลกูค้า
2. ใสห่วัข้อ
3. เลือกหมวดหมู่ของค าถาม
4. ปอ้นค าอธิบายของค าถาม
5. อปัโหลดไฟล์แล้วไฟล์จะปรากฏท่ีด้านลา่ง
6. คลิกท่ีสง่ [ยืนยนั]

1

2

3

4

5

6



Customer Support – Enquiry Confirmation Message
ฝ่ายบริการลกูค้า – ข้อความยืนยนัการสอบถาม
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User Receives a confirmation Message on screen, upon submission of the enquiry to Customer Support Team

ผู้ใช้ได้รับข้อความยืนยนับนหน้าจอ เมื่อสง่ค าถามไปยงัทีมบริการลกูค้า



Customer Support Email Acknowledgement Message
ข้อความตอบรับอีเมลจากฝ่ายบริการลกูค้า
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“Settings” Tab – 3. Customer Support แท็บ “การตัง้คา่” – 3. ฝ่ายบริการลกูค้า

Depending on the selection from the drop down list emails will be sent to respective email address: 

ขึน้อยู่กบัการเลือกจากรายการดรอปดาวน์ อีเมลจะถกูสง่ไปยงัที่อีเมลท่ีเก่ียวข้อง:
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Support Category Email To: Email CC:

General Enquiry IDPhelpdesk.th@chubb.com IDPhelpdesk.th@chubb.com

Policy Related – TA travel.th@chubb.com

Policy Related – Motor Motor_Agentbkk@chubb.com

Policy Related – PA BasicBook@chubb.com

Policy Related – Residential Residential_ipl@Chubb.com

Policy Related P&C PropertySMEProduct@chubb.com

Claims Related Thailand.Claims@Chubb.com

Other IDPhelpdesk.th@chubb.com

Enrolment Related IDPhelpdesk.th@chubb.com

mailto:IDPhelpdesk.th@chubb.com
mailto:IDPhelpdesk.th@chubb.com
mailto:travel.th@chubb.com
mailto:Motor_Agentbkk@chubb.com
mailto:BasicBook@chubb.com
mailto:Residential_ipl@Chubb.com
mailto:PropertySMEProduct@chubb.com
mailto:Thailand.Claims@Chubb.com
mailto:IDPhelpdesk.th@chubb.com
mailto:IDPhelpdesk.th@chubb.com
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