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โครงการประกันภัยเพื่อประชาชน 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับรายย่อย (Micro Insurance) 

 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  ให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรโดยเน้นคณุภำพใน

กำรให้บริกำรที่ยดึถือลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง โดยปรัชญำของกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนลกูค้ำและคู่ค้ำ บริษัทฯ 

มุ่งเน้นกำรพฒันำกรมธรรม์ประกนัภยัและรูปแบบกำรบริกำรด้วยกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำง

ต่อเนื่อง และน ำเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมำใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองทุกควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำให้ได้รับควำมพงึพอใจอย่ำงสงูสดุ ตลอดจนไม่หยุดนิ่งที่จะพฒันำช่องทำงกำรบริกำรและกำรขำย

กรมธรรม์ประกนัภยัให้หลำกหลำยสำมำรถเข้ำถึงลกูค้ำและประชำชนในทกุย่ำงก้ำวให้ได้มำกที่สดุ ดัง่

วิสยัทศัน์ของบริษัทฯ “มุ่งเป็นท่ีสุดในใจลูกค้า” ท่ีเน้นกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนด้วยกำรพฒันำสินค้ำและ

บริกำรที่หลำกหลำยตรงใจลกูค้ำ ตอบสนองรวดเร็วฉบัไวสร้ำงควำมประทบัใจในกำรบริกำร ด้วยบุคลำกรที่

มีคณุภำพ ก้ำวทนันวตักรรม อีกทัง้ยงัยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นองค์กรคณุธรรม  

 ไม่เพียงเท่ำนี ้บริษัทฯ ยงัได้ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจที่ตอบสนองนโยบำยของภำครัฐมำ

โดยตลอด ซึง่หนึ่งในนโยบำยท่ีโดดเด่นของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) คือกำรขบัเคลื่อนสง่เสริมให้บริษัทประกนัภยัเป็นที่พึง่อย่ำงยัง่ยืนให้แก่ประชำชนทกุ

ระดบั โดยเฉพำะในกลุม่ฐำนรำกท่ีมีรำยได้น้อยเพื่อให้มีคณุภำพชีวิตที่ดียิ่งขึน้ สนบัสนุนกำรให้ควำมรู้ควำม

เข้ำใจที่ถกูต้องและให้กำรประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงในชวีิตและทรัพย์สิน ซึง่กรุงเทพ

ประกนัภยัได้ขำนรับนโยบำยดงักลำ่วของส ำนกังำน คปภ. โดยได้พฒันำรูปแบบกรมธรรม์ประกนัภยัรำย

ย่อย หรือไมโครอินชวัรันส์ขึน้เพื่อสร้ำงหลกัประกนัที่มัน่คงให้แก่ลกูค้ำและประชำชนทกุระดบัได้เป็นอย่ำงดี 

โดยเฉพำะกลุม่ผู้มีรำยได้น้อย ด้วยเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่ไม่ซบัซ้อน เบีย้ประกนัภยัไม่แพง และสำมำรถ

เข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก ซึง่นอกจำกกำรจดัท ำกรมธรรม์ประกนัภยัรำยย่อยจะเป็นกำรสนบัสนนุด้ำนกำร

ช่วยเหลือสงัคมแล้ว ยงัเป็นกำรสง่เสริมด้ำนควำมมัน่คงและกำรเติบโตให้แกร่ะบบเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศอีกด้วย 

 กรุงเทพประกนัภยัได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์และสง่มอบกรมธรรม์

ประกนัภยัรำยย่อยให้แก่ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไป โดยร่วมมือกบัพนัธมิตรคู่ค้ำของบริษัทฯ ขยำยช่อง

ทำงกำรจดัจ ำหน่ำยกรมธรรม์ประกนัภยัรำยย่อยให้สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงสะดวก ทัง้ช่องทำง

ออนไลน์ ออฟไลน์ รวมถึงร้ำนสะดวกซือ้ และซูเปอร์สโตร์ เพื่อให้ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไปสำมำรถตดัสินใจ
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ซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัให้เหมำะสมกบัควำมเสี่ยงและก ำลงัทรัพย์ของตนเองได้ โดยกรมธรรม์ประกนัภยั

รำยย่อยหรือไมโครอินชวัรันส์ที่บริษัทฯ ได้พฒันำขึน้ เช่น กรมธรรม์ประกนัภยัอบุติัเหตสุ ำหรับรำยย่อย (ไม

โครอินชวัรันส์) แบบพิเศษ แผนประกนัภยัอบุติัเหต ุ59 บำท ถ้วนหน้ำ กรมธรรม์ประกนัภยัอบุติัเหตสุ ำหรับ

รำยย่อย (ไมโครอินชวัรันส์) แบบพิเศษ แผนประกนัภยั PA อุ่นใจ กรมธรรม์ประกนัภยัอบุติัเหตสุ ำหรับรำย

ย่อย (ไมโครอินชวัรันส์) แบบพิเศษ แผนประกนัภยั อุ่นใจนกัเดินทำง และกรมธรรม์ประกนัภยัอบุติัเหตุ

ส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชวัรันส์) แบบพิเศษ แผนประกนัภยั PA ห่วงใย 

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมอบควำมคุ้มครองให้แก่ประชำชนทกุภำคสว่น ด้วยกำรประกนัภยัที่

ครอบคลมุกำรเกิดอบุติัเหตใุนเทศกำลต่ำงๆ ซึง่มีระยะเวลำควำมคุ้มครองแบบสัน้ และจ ำหน่ำยในรำคำ

เพียง 10 บำท ผ่ำนช่องทำงธุรกิจลกูค้ำรำยย่อย ณ ส ำนกังำนใหญ่ สำขำ และพนัธมิตรคู่ค้ำของบริษัทฯ 

เพื่อให้ประชำชนได้เข้ำถึงกำรท ำประกนัภยัได้อย่ำงสะดวกขึน้ โดยประกนัภยัที่บริษัทฯ จดัท ำและจดั

จ ำหน่ำยในปี 2564-2565 มดีงันี ้

 
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ านวนเงนิเอา

ประกันภัย (บาท) 
ข้อ 1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง เนื่องจำกอบุตัิเหต ุไม่รวมกำรถกูฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อบุตัิเหตขุณะขบั
ขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

100,000 

ข้อ 2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสญูเสียมือ เท้ำ กำรสญูเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง จำกกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำร
รถจกัรยำนยนต์ 

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรงำนศพกรณีเสียชวีิตจำกกำรเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณี
เสียชีวติจำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 14 วนัแรก นบัจำกวนัเร่ิมต้นระยะเวลำประกนัภยั) 

5,000 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอบุตัิเหตตุำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 
ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับกำรจ้ำงพยำบำลพิเศษ อุปกรณ์ค ำ้ยันต่ำง ๆ (ยกเว้นไม้ค ำ้ยัน) 
รถเข็นผู้ ป่วยอวยัวะเทียมภำยนอกร่ำงกำย ค่ำรักษำพยำบำลโดยแพทย์ทำงเลือก (Alternative 
medicine) กำรฝังเข็ม 

5,000 

ข้อ 5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
(เมื่อพ้นก ำหนด 14 วัน นับจำกวันเร่ิมต้นระยะเวลำประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภำพ  
ที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั) 

3,000 

เบีย้ประกนัภยั (ระยะเวลำเอำประกนัภยั 30 วนั) 10 
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กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ านวนเงนิเอา

ประกันภัย (บาท) 
ข้อ 1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง เนื่องจำกอบุตัิเหต ุไม่รวมกำรถกูฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อบุตัิเหตขุณะขบั
ขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

100,000 

ข้อ 2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสญูเสียมือ เท้ำ กำรสญูเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง จำกกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำร
รถจกัรยำนยนต์ 

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ไม่คุ้มครอง
กรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 14 วันแรก นับจำกวันเร่ิมต้นระยะเวลำประกันภัย)             
แต่ส ำหรับกรณีเสียชีวิตจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คุ้มครอง
ตัง้แต่วันเร่ิมต้นควำมคุ้มครอง โดยมีเงื่อนไขว่ำต้องฉีดวัคซีนดังกล่ำว ภำยหลังเร่ิมต้นควำม
คุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกนัภยัเท่ำนัน้ 

5,000 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตวัเป็นผู้ ป่วยใน กรณีได้รับบำดเจ็บ
จำกอุบัติเหตุและกรณีได้รับผลกระทบจำกกำรฉีดวคัซีนป้องกันไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) (ไม่เกิน 20 วัน) ในกรณีผลกระทบจำกกำรฉีดวัคซีนดังกล่ำว มีเงื่อนไขว่ำต้องฉีดวัคซีน
ดงักล่ำว ภำยหลงัเร่ิมต้นควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกนัภยัเท่ำนัน้ 

300 บำท ต่อวนั 

ข้อ 5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
(เมื่อพ้นก ำหนด 14 วัน นับจำกวันเร่ิมต้นระยะเวลำประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภำพ 
ที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั) 

3,000 

เบีย้ประกนัภยั (ระยะเวลำเอำประกนัภยั 30 วนั) 10 
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กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ านวนเงนิเอา

ประกันภัย (บาท) 
ข้อ 1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง เนื่องจำกอบุตัิเหต ุไม่รวมกำรถกูฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรือ อบุตัิเหตขุณะขบั
ขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

100,000 

ข้อ 2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสญูเสียมือ เท้ำ กำรสญูเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง จำกกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำร
รถจกัรยำนยนต์ 

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์กำรเสียชวีิต กำรสญูเสียมือ เท้ำ กำรสญูเสียสำยตำ หรือทพุพลภำพถำวร
สิน้เชิง เนื่องจำกอบุตัเิหตสุำธำรณะ 

100,000 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตวัเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบำดเจ็บ
จำกอบุตัิเหต ุ(สงูสดุไม่เกิน 30 วนั) 

200 บำท ต่อวนั 

เบีย้ประกนัภยั (ระยะเวลำเอำประกนัภยั 30 วนั) 10 

 
กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ านวนเงนิเอา

ประกันภัย (บาท) 
ข้อ 1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง เนื่องจำกอุบัติเหตุ ทัง้นี ้ไม่รวมกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขบัขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ ตำมข้อ 2 

100,000 

ข้อ 2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง จำกกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำร
รถจกัรยำนยนต์ 
ทัง้นี ้ไม่รวมกรณีผู้ เอำประกันภยัเสียชีวิต สญูเสียมือ เท้ำ สญูเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชิง ตำมข้อ 1 

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรงำนศพกรณีเสียชวีิตจำกกำรเจ็บป่วย  
(ยกเว้นกรณีเสียชวีิตจำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 15 วนัแรก นบัจำกวนัเร่ิมต้นระยะเวลำประกนัภยั)  

5,000 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตวัเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับกำรบำดเจ็บ
จำกอบุตัิเหต ุ(สงูสดุไม่เกิน 30 วนั) 

200 บำทต่อวนั 

ข้อ 5. ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตวัเป็นผู้ป่วยในในห้อง ICU กรณีได้รับ
กำรบำดเจ็บจำกอบุตัิเหต ุ(ผลประโยชน์รวมข้อ 4 ไม่เกิน 30 วนั) 

400 บำทต่อวนั 

เบีย้ประกนัภยั (ระยะเวลำเอำประกนัภยั 30 วนั) 10 
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ข้อมูลการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน  

 บริษัทฯ ได้ร่วมกบัพนัธมิตรคู่ค้ำของบริษัทฯ ในกำรสง่เสริมและสนบัสนนุกำรประกนัภยัรำยย่อยหรือ
ไมโครอินชวัรันส์ ในโครงกำร “กรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อประชำชน” โดยได้ด ำเนนิกำรคดัสรรผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัที่สร้ำงควำมเข้ำใจได้ง่ำยไม่ซบัซ้อนและให้ควำมคุ้มครองที่ครอบคลมุด้ำนสขุภำพ ชีวิต อนำมยั 
และทรัพย์สินจำกควำมเสี่ยงต่ำงๆ ด้วยเบีย้ประกนัภยัที่ไม่แพงเพื่อเป็นกำรลดภำระของผู้ที่มีรำยได้น้อย  
รวมทัง้บริษัทฯ และคู่ค้ำยงัได้จดักิจกรรมต่ำงๆ ประชำสมัพนัธ์เพื่อขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและกำรสง่
มอบกรมธรรม์เพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำและประชำชนทัว่ประเทศได้มำกที่สดุ โดยในปี 2564-2565 มผีู้ที่ได้ให้
ควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อประชำชนที่ขำยในช่วงเทศกำลปีใหม่และช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ จ ำนวนมำกถึง 405,476 รำย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
รายละเอียดโครงการประกนัภยัไมโครอินชวัรันส์ต่างๆ 

โครงการ ระยะเวลาขายประกันภัย 
จ านวนผู้เอา
ประกันภัย 

(ราย) 

เบีย้ประกันภัย 
(บาท) 

กรมธรรม์ประกนัภยักลุม่ปีใหม่ 10 บำท  
นิวนอร์มอลพลสั  (ไมโครอินชวัรันส์) 

1 ธันวำคม 2563 – 31 มกรำคม 2564 66,797 667,970 

กรมธรรม์ประกนัภยัสงกรำนต์อุ่นใจ  
นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลสั (ไมโครอินชวั
รันส์) 

1 เมษำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2564 218,713 2,187,130 

กรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตปีุใหม่อุ่นใจ 
(ไมโครอินชวัรันส์) 

25 ธันวำคม 2564 - 25 กมุภำพนัธ์ 2565 48,828 488,280 

กรมธรรม์ประกนัภยัสงกรำนต์สขุใจ (ไม
โครอินชวัรันส์) 

1 เมษำยน 2565 - 31 พฤษภำคม 2565 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2565) 

71,138 711,380 

รวม 405,476 4,054,760 
 

ช่องทางการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน 
   บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่หลำกหลำยให้สำมำรถรองรับพฤติกรรม
ของกลุม่ลกูค้ำและประชำชนท่ีเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวกมำกที่สดุ ทัง้จำกท่ีบริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยเอง 
และรวมถึงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทคู่ค้ำสง่มอบกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อประชำชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดงันี ้
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ช่องทาง กิจกรรม 
1. บมจ.กรุงเทพประกนัภยัผ่ำนสำขำทัว่ประเทศ 

จ ำนวน 37 สำขำ 
บริษัทฯ ร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในพืน้ที่จงัหวดัต่ำงๆ
โดยกำรออกบธู ณ สถำนีขนสง่ อบต.และอบจ. ของจงัหวดั  

2. บมจ.ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ กำรจดักิจกรรมสร้ำงสขุซึง่จดัขึน้ในจงัหวดัต่ำงๆ  โดยมีกำร
จดัแสดงควำมบนัเทิงและร่วมออกบทูเพื่อให้ลกูค้ำและ
ประชำชนทัว่ไปสำมำรถลงทะเบียนด้วยกำรสแกน QR 
Code ผ่ำน Line Official: @tqminsurancebroker หรือ
เว็บไซต์ www.tqm.co.th  และลกูค้ำจะได้รับ SMS เพื่อ
ยืนยนัควำมคุ้มครองทนัท ี 

3. ร้ำนอำหำร Black Canyon ผ่ำนสำขำ 
ทัว่ประเทศ จ ำนวน 367 สำขำ 

ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไปสำมำรถลงทะเบียนรับสิทธ์ิได้ท่ี
ร้ำนอำหำร Black Canyon 

4. บจ.เคำน์เตอร์เซอร์วิส ในร้ำนสะดวกซือ้ 
7-eleven ทัว่ประเทศ กว่ำ 10,000 สำขำ 

ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไปสำมำรถลงทะเบียนรับสิทธ์ิได้ท่ี 
Counter Service ในร้ำนสะดวกซือ้ 7-eleven  

5. บมจ. บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไปสำมำรถลงทะเบียนรับสิทธ์ิท่ี 
สถำนีน ำ้มนับำงจำกทัว่ประเทศ 

6. เว็บไซต์ www.prakunrod.com ของ PKR  
Broker 

ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไปสำมำรถลงทะเบียนรับสิทธ์ิได้ท่ี
เว็บไซต์ของ PKR Broker  โดยลกูค้ำจะได้รับ SMS เพื่อ 
ยืนยนัควำมคุ้มครองทนัที   

7. เว็บไซต์ www.rabbitfinance.com ของ  
Rabbit Insurance Broker  

ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไปสำมำรถลงทะเบียนรับสิทธ์ิผ่ำน
กำรสแกน QR Code และจะได้รับ SMS เพื่อยืนยนัควำม
คุ้มครองทนัที  

8. เว็บไซต์ www.toyotabuzz.com ของ  
Toyota Buzz  

ลกูค้ำสำมำรถลงทะเบียนรับสิทธ์ิด้วยกำรสแกน QR Code 
และจะได้รับ SMS เพื่อยืนยนัควำมคุ้มครองทนัที  

9. ห้ำงสรรพสินค้ำ Tesco Lotus  ลกูค้ำสำมำรถลงทะเบียนรับสิทธ์ิควำมคุ้มครองผ่ำน
เคำน์เตอร์บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงิน และโบรคเกอร์ประ
กนัภยั จ ำนวน 127 สำขำท่ีก ำหนดไว้ หรือรับสิทธ์ิผ่ำนแอป
พลิเคชนั U Choose โดยจะได้รับ SMS เพื่อยืนยนัควำม
คุ้มครองทนัที 

 

http://www.prakunrod.com/
http://www.rabbitfinance.com/
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร เพื่อให้ลกูค้ำและประชำชนทกุระดบั

ได้รับประโยชน์สงูสดุ ซึง่จะช่วยบรรเทำควำมเสี่ยง ตลอดจนผลกระทบทำงกำรเงิน โดยบริษัทฯ พร้อมให้กำร

สนบัสนนุนโยบำยและสง่เสริมโครงกำรต่ำงๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) อย่ำงจริงจงัและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมอย่ำงยืนทำงเศรษฐกิจและสงัคมต่อไป 

 

...................................... 

 


