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ใบสมัครเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย
 ตัวแทนประกันวินาศภัย

รูปถายหนาตรง
ขนาด 2.5 x 3 ซม.

 นายหนาประกันวินาศภัย
ลําดับที่ ............................../ป ............................. รหัส ......................................... สาขา ..........................................
ใบสมัครเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกขอความใหครบถวน และตัวบรรจงอานงาย
ประวัตสิ ว นตัว

ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (MR./MRS./MS.) .....................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปเกิด ........................... อายุ ................ ป บัตรประจําตัวประชาชน ....................................................................................................
เลขทีใ่ บอนุญาตตัวแทนฯ/นายหนาฯ .................................................... วันหมดอายุ ....................................  จดทะเบียน VAT
ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ .................. หมูที่ ................... หมูบาน .......................................... อาคาร .............................................
เลขหอง / ชั้นที่ .............................. ซอย ................................................ ถนน .............................................. แขวง/ ตําบล ...................................
เขต/ อําเภอ .................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ................................
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดสะดวก  ตามบัตรประจําตัวประชาชน  อื่นๆ (ระบุ)
เลขที่ .................. หมูที่ ................... หมูบาน .......................................... อาคาร ............................................ เลขหอง / ชั้นที่ ...............................
ซอย ............................................... ถนน .............................................. แขวง/ ตําบล .................................. เขต/ อําเภอ .....................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ................................โทรศัพท .........................................โทรศัพทมือถือ ...............................
อีเมล ......................................................................... LINE ID ...................................................................
อาชีพปจจุบัน ........................................................................................ ตําแหนง .................................................................................................
สถานที่ทํางาน ...................................................................................... รายไดตอเดือน ............................... บาท
ที่อยูสถานที่ทํางาน เลขที่ .............. หมูที่ ................... หมูบาน ...................................................................... อาคาร ..............................................
เลขหอง / ชั้นที่ ..............................ซอย ................................................ ถนน .............................................. แขวง/ ตําบล ...................................
เขต/ อําเภอ .................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ...............................โทรศัพท ..........................................
แหลงรายไดอนื่ ..................................................................................... รายไดตอเดือน ........................ บาท
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปวช., ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท หรือสูงกวา
 อื่นๆ ..........................................
สถานะครอบครัว
 โสด
 สมรส
 หยาราง / แยกกันอยู
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
ชื่อคูสมรส ............................................................... สถานที่ทํางาน ..........................................................โทรศัพท ..........................................
บุคคลทีส่ ามารถติดตอไดในกรณีฉกุ เฉิน ...................................................................................................... ความสัมพันธ.................................
สถานทีท่ าํ งาน ..........................................................โทรศัพท .......................................................................
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แหลงงาน
แนวทางการขยายงาน
 คนเดียว  มีทีมงานขาย ..................... คน  อื่นๆ (ระบุแหลงงาน) ...........................................
มีความเชีย่ วชาญงานประเภท  อัคคีภัย
 รถยนต
 เบ็ดเตล็ด  มารีน
ประเภทงานทีส่ ง
 อัคคีภัย
 รถยนต
 เบ็ดเตล็ด  มารีน
 กรณีทํางานเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยมากอน
 มีสํานักงาน  ไมมีสํานักงาน
เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่มี ประมาณ ............................................. บาท
บริษัทประกันภัยที่ทานสงงาน
1 ........................................................................................................... เบี้ยประกันภัย ......................... บาท
2 ........................................................................................................... เบี้ยประกันภัย ......................... บาท
3 ........................................................................................................... เบี้ยประกันภัย ......................... บาท
 กรณีไมเคยเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย ทานมีแนวทางการขยายงานอยางไร
กลุมเปาหมาย  บุคคล
 นิติบุคคล  อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................
พื้นที่เปาหมาย  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 ตางจังหวัด (ระบุ) ................................................
 ชือ่ ผูแ นะนําใหทา นมาสมัคร ...........................................................  หัวหนาทีม (ถามีระบุ) .......................................................................
หลักประกันการเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย
 เงินสด ............................ บาท
 ธนาคาร .......................................................................................... เปนผูคํ้าประกันโดยใชวงเงินคํ้าประกัน .......................................... บาท
 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................................................................................................................
หลักฐานประกอบการสมัคร
ตัวแทนประกันวินาศภัย
 รูปถายหนาตรงขนาด 2.5 x 3 ซม. จํานวน 3 รูป
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน
 คาธรรมเนียมสมัครสอบ 320 บาท

นายหนาประกันวินาศภัย
 รูปถายหนาตรงขนาด 2.5 x 3 ซม. จํานวน 2 รูป
 สําเนาบัตรนายหนาประกันวินาศภัย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในใบสมัครเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัยนี้เปนความจริงทุกประการ และหากปรากฏวาขอความขางตน
ที่ไดแจงไวนี้ไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ ถือเปนเหตุผลเพียงพอที่จะยกเลิกขาพเจาออกจากการเปนตัวแทน/นายหนา
ประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ไดทันที
...................................................................................................
(.................................................................................................)

ผูสมัคร

................................/................................/.................................

วัน /เดือน/ ป
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สําหรับบริษัทฯ
 เงินสดแลกกรมธรรม
 ประเมินหลักประกัน .................................. บาท จํานวน ......... เทา วงเงิน Credit Limit ................. บาท
 ธุรกิจตัวแทน
 ธุรกิจสาขาและการรวมทุน สาขา ...................................................
ความเห็นเจาหนาที่
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
.........................../.........................../............................
วัน / เดือน / ป
ความเห็นผูจัดการ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
.........................../.........................../............................
วัน / เดือน / ป
สมัครครั้งที่

No.  ธท-4-313 .....................................................
 ธท-4-314 .....................................................
 ธท-4-315 .....................................................
 ธท-4-316 .....................................................
ผูรับเอกสาร ........................................................................ วันที่ .................................................................
ผูตรวจเอกสาร .................................................................... วันที่ .................................................................
ขอมูลเพิ่มเติม ........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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