
Producer Hub คืออะไร ?
เปนระบบที่เชื�อมตอแบบครบวงจรสำหรับตัวแทนของชับบ ในการขายผลิตภัณฑ
ประกันภัย Producer Hub เปนระบบที่ตัวแทนมีความสามารถ นำเสนอผลิตภัณฑ
ใหเหมาะสมตอความตองการของลูกคาดังตอไปนี้

1. สามารถซื้อกรมธรรมออนไลน
2. สามารถดาวนโหลดแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ ขอมูลในกรมธรรม
   แบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมทดแทน
3. สามารถคนหาใบเสนอราคาได ในกรณีที่สรางใบเสนอราคาไวแลว และตองการ
   สงใหลูกคาภายหลัง
4. สามารถแกไขเบอรโทรศัพทของตนเองได 

คำถามเกี่ยวกับการเขาถึง Producer Hub ?
หากคุณไดรับรหัสความปลอดภัย โดยที่ไมไดรองขอตองทำอยางไร ?

  หากคุณไดรับรหัสความปลอดภัย โดยที่ยังไมไดทำการรองขอใด ๆ อาจเปนไปไดที่มีบุคคลอื�นพยายามเขาใชงานดวยอีเมลของคุณ 

  แตไมตองกังวล เนื�องจากใครก็ตามที่พยายามเขาถึงบัญชีของคุณ จะไมสามารถไดรับรหัสยืนยันตัวตนที่ทางระบบสงให เนื�องจาก

  ระบบจะสงใหเฉพาะคุณเทานั้น และทางเราขอแนะนำใหเปลี่ยนรหัสผานโดยทันทีโดยการกดเขาที่ฟงกชันเปลี่ยนรหัสผาน

ระยะเวลาของรหัสความปลอดภัยคือเทาใด ?

- รหัสความปลอดภัยที่สงทางอีเมล มีอายุการใชงานได 10 นาที
- รหัสความปลอดภัยที่สงทางขอความ มีอายุการใชงานได 3 นาที

สามารถใสรหัสความปลอดภัยผิดไดกี่ครั้งกอนที่บัญชีจะถูกล็อก ?

- ผูใชสามารถใสรหัสความปลอดภัยผิดไดสูงสุด 3 ครั้ง หากยังใสรหัสความปลอดภัยไมถูกตองระบบจะล็อกบัญชีผูใชงาน

ระยะเวลาปองกันการเขาถึงสำหรับรหัสความปลอดภัยคือกี่นาที ?

- สำหรับรหัสความปลอดภัยที่สงทางอีเมล บัญชีผูใชจะถูกล็อกเปนเวลา 10 นาที
- สำหรับรหัสความปลอดภัยที่สงทางขอความ บัญชีผูใชจะถูกล็อกเปนเวลา  3 นาที
- เพื�อความปลอดภัยผูใชบริการตองรอใหหมดระยะเวลาปองกันการเขาถึงขางตนจึงจะเขาระบบไดอีกครั้ง

ฉันสามารถเปลี่ยนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพทมือถือที่บันทึกไวไดหรือไม 

หากฉันไมไดรับรหัสความปลอดภัยของฉัน ?

- สำหรับอีเมลที่ทำการลงทะเบียนไวคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตคุณสามารถเปลี่ยนแปลง
  หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณเองได โดยเขาไปที่เมนู “การตั้งคา”
- หากคุณไมสามารถเขาสูระบบไดเนื�องจากหมายเลขโทรศัพทมือถือไมถูกตอง 
  โปรดติดตอผูดูแลใหบริการในพื้นที่ของคุณ
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วิธีการเขาสูระบบ Producer Hub ?
คุณสามารถใชงานระบบ Producer Hub ไดโดยติดตอทีมงาน IDP ที่เปนผูดูแลคุณ เพื�อขอสราง

บัญชี จากนั้นคุณจะไดรับอีเมลจากระบบเมื�อสรางบัญชี Producer Hub สำเร็จ และโปรดปฏิบัติ

ตามคำแนะนำในอีเมล พรอมคลิกที่ตั้งรหัสผาน เมื�อเรียบรอยแลวคุณจะสามารถเขาสูระบบ 

Producer Hub ดวยอีเมลที่ลงทะเบียนและรหัสผานใหม เพียง 4 ขั้นตอนงาย ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

คุณสามารถเขาสู ระบบ Producer Hub ไดเพียงคลิกลิงก
https://hub.apac.chubb.com/ พรอมใสอีเมลและรหัสผาน
ของคุณเพื�อเขาสูระบบ

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันตัวตนโดยการเลือกรับรหัสความปลอดภัย โดยมีตัวเลือกระหวาง 

“ขอความ” หรือ “อีเมล” จากนั้นระบบจะสงรหัสความปลอดภัยใหคุณ

ทางหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว

ระบบจะสงรหัสความปลอดภัย 6 หลัก ไปที่หมายเลขโทรศัพท
ของทาน จากนั้นทำการใสรหัสความปลอดภัยในชองสี่เหลี่ยม
และกด “submit” เมื�อระบบตรวจสอบรหัสความปลอดภัย
เรียบรอยเเลวจะนำคุณเขาสูหนาเเรกของ Producer Hub

ระบบจะสงรหัสความปลอดภัย 6 หลักไปยังอีเมลของคุณ จากนั้นทำ
การใสรหัสความปลอดภัยลงในชองสี่เหลี่ยม เเละกด “submit” เมื�อ
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยเรียบรอยเเลวจะนำคุณเขาสูหนาเเรก
ของ Producer Hub

ฉันสามารถเขาสูระบบ Producer Hub ไดอยางไร เม�อคุณไดรับสิทธิ์ ใชงาน Producer Hub

หากคุณเลือกรับรหัสความปลอดภัยทางขอความ หากคุณเลือกรับรหัสความปลอดภัยทางอีเมล
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หากคุณยังไมไดรับรหัสความปลอดภัย คุณสามารถคลิกที่ลิงก

“Send again” บนหนาจอ เพ�อขอรับรหัสความปลอดภัยใหม

อีกครั้ง รหัสความปลอดภัยใหมจะถูกสงถึงคุณตามชองทางที่

คุณเลือกไว โปรดทราบวาเม�อคุณดำเนินการแลว รหัสความปลอดภัย

กอนหนานี้ทั้งหมดจะไมสามารถนำมาใชงานไดอีก

หากลืมรหัสผานตองทำอยางไร ?
- คลิก “Forgot your Password?” บนหนาจอเขาสูระบบเพ�อเริ่ม

  กระบวนการรีเซ็ตรหัสผานของคุณ

- ปอนอีเมลของคุณเพ�อรับรหัสความปลอดภัย สำหรับยืนยันตัวตน

  เพ�อรีเซ็ตรหัสผานของคุณ

- หากคุณเลือกอีเมล โปรดมองหาหัวเร�องอีเมลช�อ : CHUBB รหัส

  ยืนยันอีเมลของบัญชี

- เม�อระบบตรวจสอบรหัสความปลอดภัยถูกตองแลวระบบจะไปยังหนา

  จอรีเซ็ตรหัสผาน เพ�อใหคุณทำการรีเซ็ตรหัสผานของคุณโดยปฏิบัติ

  ตามคำแนะนำบนหนาจอ

- เม�อคุณรีเซ็ตรหัสผานสำเร็จแลว โปรดกลับไปที่หนาจอเขาสูระบบเพ�อ

  เขาสูระบบดวยรหัสผานใหมของคุณ

- เพียงคลิกที่แท็บ "การสนับสนุนลูกคา" ในหนาการตั้งคาและปฏิบัติตาม

  คำแนะนำคุณจะตองปอนหัวขอคำถาม / คำติชม เลือกหมวดหมูและ

  ปอนขอความเพ�อดำเนินในกระบวนการตอคุณจะไดรับหมายเลขอางอิง

  เราตองการรับทราบคำถาม / คำขอของคุณ เรายินดีที่จะใหความชวย

  เหลือและตรวจสอบคำขอของคุณโดยเร็ว

- หากคุณไมไดลงทะเบียนใน Producer Hub โปรดติดตอทีมงาน 

   IDP ผูดูแลของคุณเพ�อลงทะเบียนขอใชงานระบบ Producer Hub

- หากคุณมีปญหาในการเขาสูระบบ Producer Hub แมหลังจากรีเซ็ต

  รหัสผานแลวโปรดติดตอผูดูแลในพ้ืนท่ีของคุณเพ�อเขาถึงบัญชีของคุณ

เม�อฉันไมสามารถลงทะเบียนหรือเขาสู

ระบบ Producer Hub ไดฉันควรทำอยางไร ?

หากยังไมไดรับรหัสความปลอดภัย

ควรทำอยางไร ?
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คำถามเกี่ยวกับการตั้งคาบัญชี

คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และบริการที่มีอยูใน Producer Hub ?
ฉันสามารถนำเสนอกรมธรรมใดไดบางในระบบ 
Producer Hub ?

ผลิตภัณฑแตละชนิดมีเอกลักษณเฉพาะตัวและมีคุณสมบัติที่
แตกตางกันตามที่ระบุไวดานลาง ใหเลื�อนไปที่กรมธรรมที่
เกี่ยวของและคลิกเพื�อเขาไปดูกรมธรรมตาง ๆ ดังนี้

ฉันสามารถคนหาเอกสารที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑไดอยางไร ?

เอกสารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสามารถดูไดตาม
สายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑบนหนาจอแค็ตตาล็อก

สามารถเปลี่ยนรหัสผานไดอยางไร ?

- คลิก “ชื�อของคุณ” ที่มุมบนขวาของหนาใดก็ได จากนั้นคลิกที่แท็บ "เปลี่ยนรหัสผาน" บนหนาจอการตั้งคาของ
  คุณ และทำตามคำแนะนำบนหนาจอเปลี่ยนรหัสผาน โดยที่คุณจะตองปอนรหัสผานปจจุบัน เพื�อเขาสูกระบวนการ
- หากคุณลืมรหัสผานปจจุบัน เพียงออกจากระบบและคลิกที่ "ลืมรหัสผาน" บนหนาจอเขาสูระบบ

สามารถอัปเดตหมายเลขโทรศัพทมือถือบนหนาจอการตั้งคาไดอยางไร ?

- คลิก “ชื�อของคุณ” ที่มุมบนขวาของหนาใดก็ไดไปที่แท็บ "ขอมูลสวนบุคคล" ซึ่งคุณสามารถแกไขหมายเลข
  ติดตอของคุณได 
- คลิกที่ปุม "แกไข" ปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ และคลิกที่ปุม "สง" เพื�ออัปเดต

เมนูการตั้งคาสามารถทำอะไรไดบาง ?

- เลือกคำสั่ง “ตั้งคา” ของคุณและคลิก “ชื�อของคุณ” ที่มุมบนขวาของหนาใดก็ได
  คุณจะสามารถจัดการขอมูลสวนตัวได ดังนี้
    1. ขอมูลสวนตัว - สามารถแกไขเบอรโทรศัพทมือถือได
    2. เปลี่ยนรหัสผาน - สามารถรีเซ็ตรหัสผานได
    3. การสนับสนุนลูกคา – สามารถใชเมื�อคุณประสบปญหาหรือตองการ
       ความชวยเหลือ

รหัสผานและขอมูลของคุณ ?
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Forgot your Password ?

ลืมรหัสผาน ? 

 5. ใสขอมูลของคุณ 1. ต้ังรหัสผานใหมและ 2. ยืนยันรหัสผานใหม 

    จากน้ันคลิกท่ีปุม Submit การต้ังรหัสผานตองมีอักษรภาษาอังกฤษ

    และอักขระจำนวน 8 - 16 ตัว ตองมีเงื�อนไขประกอบ 4 ขอดังนี้ 

    1. ตัวพิมพเล็ก 2. ตัวพิมพใหญ   3. ตัวเลข และ 4. อักขระที่ไมใช

    ตัวอักษร ( เชน @ # $ % ^ & * )

 6. เมื�อตั้งรหัสผานใหมสำเร็จแลว ผูใชงานสามารถคลิกที่ปุมกลับไปที่

    หนาเขาสูระบบ Back to login page และเขาสูระบบดวยรหัสผานใหม  

คลิกลืมรหัสผาน? หรือ “Forgot your password?”  
บนหนาจอเขาสูระบบ เพื�อเริ่มขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผานของคุณ

ปอนอีเมลที่คุณลงทะเบียนไวเพื�อรับรหัสความปลอดภัย 
สำหรับการยืนยันตัวตนและคลิกที่ปุมถัดไป

เลือกวิธีการรับรหัส ได 2 ชองทาง คือ รับผานทางขอความ 
หริอรับผานทางอีเมล จากนั้นคลิกที่ปุมถัดไป ระบบจะสงรหัส

ความปลอดภัย 6 หลักไปท่ีหมายเลขโทรศัพทมือถือท่ี
ลงทะเบียนหรืออีเมลที่คุณลงทะเบียน  

ปอนรหัสความปลอดภัยบนหนาจอ “Type in your code” จากนั้น
คลิกที่ปุมสง “Submit” เมื�อรหัสความปลอดภัยที่คุณไดรับการ

ตรวจสอบแลว ระบบจะนำคุณไปยังหนาจอรีเซ็ตรหัสผาน
“Reset Password” เพื�อรีเซ็ตรหัสผานของคุณ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5 เเละ 6


