ชับบ คือผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจของชับบ์ทวั� โลก

ชับบ์เป็ นบริ ษัทประกันภัย
ผู้นําในธุรกิจประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
และประกันสุขภาพทัว� โลก
ทรัพย์สนิ และประกันภัย
ผู้รับประกันภัยด้ านการเงินที�ใหญ่ที�สดุ
ความรับผิดที�ซื �อขายในตลาด
ผู้ให้ บริ การประกันภัยสําหรับลูกค้ า
หลักทรัพย์รายใหญ่ที�สดุ ในโลก
รายบุคคลรายใหญ่
มอบบริ การผ่านช่องทางจัดจําหน่ายที�หลากหลาย
ได้ รับการจัดอันดับความมัน� คงทางการเงินระดับ
AA จากสถาบัน S&P และ A++
จาก A.M. Best
*เบี �ยประกันภัยรับรวม
*มูลค่าตามราคาตลาด
*36,400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

*ข้ อมูล ณ ธันวาคม 2560

เครือขายทั่วโลกของชับบ

*67,800 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

*ทรัพย์สนิ
*167,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

ชับบ ในเอเชียแปซิฟก

ดําเนินธุรกิจใน
54 ประเทศทัว� โลก
และอาณาเขตต่างๆ

พนักงานทังหมดกว่
�
า
31,000 คน

ดําเนินธุรกิจใน
14 ประเทศ
ในเอเชียแปซิฟิก
และอาณาเขตต่างๆ

สํานักงาน
648 แห่ง

มอบความคุ้มครองใน
190 อาณาเขต

สํานักงานกว่า
100 แห่ง

ความคุมครอง

พนักงานทังหมดกว่
�
า
3,700 คน

นภัยทรัพย์สนิ และความรับผิด
26% ประกั
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
22% ประกันภัยสําหรับลูกค้ ารายบุคคล
ประกันภัยทรัพย์สนิ และความรับผิด
18% สําหรับองค์กรขนาดใหญ่
นภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพ
17% ประกั
และประกันชีวิตทัว� โลก
10% ประกันภัยทรัพย์สนิ และความรับผิด
สําหรับธุรกิจขายส่ง
5%
ประกันภัยด้ านเกษตรกรรม

พิเศษที่หลากหลาย*
ตอบสนองความตองการของลูกคา
ที่หลากหลายดวยผลิตภัณฑ
ประกันภัยกวา 200 ชนิด

2%

การรับประกันภัยต่อทัว� โลก

* เบี �ยประกันภัยรับสุทธิในปี 2560

ผลงานการรับประกันภัยที่
โดดเดนกวาคาเฉลี่ยของบริษัท
ประกันภัยอื่นๆในอเมริกาเหนือ
และทั่วโลกใน 5 ปที่ผานมา

110%
105%
100%
95%
90%
2556

2557

2558

2559

2560

85%

อัตราสวนเฉลี่ยของคา
ใชจายและคาสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัย
ในชวง 5 ปที่ผานมา

89.1%

ชับบ์
บริ ษัทประกันภัยอื�นๆ ทัว� โลก
บริ ษัทประกันภัยอื�นๆ ในอเมริ กาเหนือ

ที�มา: SNL และการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทต่างๆ

เอเชี
ย
แปซิ
ฟ
ก

*
หนึ่งในภููมิภาคที่เติบโตอยางรวดเร็วที่สุดของชับบ

สัดส่วนเบี �ยประกันภัยแบ่งตาม**

เบี �ยประกันภัยรับรวม

ผลิตภัณฑ์

2,400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2560

44%

เติบโตขึ �น 67% ใน 5 ปี

นายหน้า
1,000 ราย

ตัวแทน
6,000 คน

ค่าสินไหมทดแทน
ที�จา่ ยทังหมด
�

1,170

ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

ประกันภัยทรัพย์สนิ
และความรับผิด

ผู้เชี�ยวชาญด้ านสินไหมทดแทน
600 คน
ให้ บริ การด้ านสินไหมทดแทน
1.5 ล้ านเรื� องต่อปี

42%

ประกันภัยอุบตั เิ หตุ
และสุขภาพ

VS

ช่องทางการจัด
จําหน่าย

55%

นายหน้ าประกัน
วินาศภัย

24%

ช่องทางการตลาด
ขายตรงและขาย
ทางโทรศัพท์

10%

ตัวแทน

14%

ประกันภัยสําหรับลูกค้ า
รายบุคคล

* ข้ อมูล ณ ธันวาคม 2560 ( ประกันวินาศภัย )
** เบี �ยประกันภัยรับสุทธิ ในปี 2560

7%

ธนาคาร
2% เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
2% สายการบิน

จุดแข็งของชับบในเอเชียแปซิฟก
ให้ บริ การสินไหมทดแทน
ที�เป็ นเลิศและได้ รับรางวัล
รับรองคุณภาพ

เป็ นผู้นําในการให้ บริ การ
ประกันภัยสําหรับกลุม่ ลูกค้ า
ที�มีฐานรายได้ สงู

มีความเชี�ยวชาญในการ
บริ หารความเสี�ยงใน
เชิงวิศวกรรม

มีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างสร้ างสรรค์

มีชอ่ งทางการขาย
ประกันผ่านทางโทรศัพท์ที�มี
ประสิทธิภาพ

ให้ บริ การประกันภัย
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
ที�ไม่เหมือนใคร
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