นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับลูกค้ าและผู้ม่ งุ หวัง
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักดีถึงสิ ทธิในควำมเป็ นส่ วนตัวและควำมรับผิดชอบ
ของบริ ษทั เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน บริ ษทั จึงได้จดั ทำ
นโยบำยคุม้ ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลฉบับ นี้ ขึ้ น เพื่ อ แจ้งรำยละเอี ยดเกี่ ย วกับ กำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ น
ตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล)
1.

บทนิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุ คคล”หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งท ำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลตำมที่กำหนดไว้ใน มำตรำ 26 พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
และฉบับปรั บปรุ งแก้ไขตำมที่จะมีกำรแก้ไขเป็ นครำว ๆ กฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับอื่น รวมถึงข้อมูลบุคคล
เกี่ย วกับ เชื้ อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิด เห็ นทำงกำรเมือ ง ศำสนำหรื อ ปรั ชญำ พฤติก รรมทำงเพศ ประวัติอ ำชญำกรรม
ข้อ มู ล สุ ข ภำพ ควำมพิ ก ำร ข้อ มู ล สหภำพแรงงำน ข้อ มู ล พัน ธุ ก รรม ข้อ มู ล ชี ว ภำพ หรื อ ข้อ มู ล อื่ น ใดซึ่ งกระทบ
ต่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุ คคล” หมำยถึง พระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมำย
ลำดับรองที่อำศัยอำนำจ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกำรตรำขึ้น และตำมที่มีกำรแก้ไขเป็ นครั้งครำว
“คณะกรรมการ” หมำยถึง คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

2.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั อำจเก็บรวบรวมประกอบไปด้วยข้อมูลของท่ำนดังต่อไปนี้
2.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
(1) ข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ย วกับ ท่ ำนเป็ นกำรทั่วไป เช่น ชื่ อ-นำมสกุ ล เลขบัตรประจำตัว ประชำชน เลขที่
หนังสื อเดินทำง เลขที่ใบอนุญำตขับขี่ วันเกิด อำยุ อำชีพ เพศ สถำนภำพทำงกำรสมรส รู ปถ่ำย หมำยเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล เสี ยงสนทนำ และรำยละเอียดข้อมูลอื่น ๆ สำหรับกำรติดต่อ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทำงำนของท่ำน เช่น ตำแหน่ งงำน สถำนที่ทำงำน ประวัติเกี่ยวกับกำรทำงำนของท่ำน
ซึ่ งอำจรวมถึงชื่อและที่อยูข่ องนำยจ้ำงของท่ำน
(3) ข้อมูล ทำงกำรเงิน เช่ น รำยได้ แหล่ งที่มำของรำยได้ เลขบัญชีธ นำคำร ข้อมู ลเกี่ยวกับ ภำษี รำยละเอีย ด
เกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวของบัญชีธนำคำร รำยละเอียดเกี่ยวกับเงินกู ้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุน รำยละเอียด
เกี่ยวกับบัตรเครดิต และรำยละเอียดหรื อข้อมูลเกี่ยวกับกำรชำระเงินอื่น ๆ
(4) รำยละเอี ย ดผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ/หรื อ บริ ก ำรต่ ำ ง ๆ ได้แ ก่ รำยละเอี ย ดผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ/หรื อ บริ ก ำรต่ ำ ง ๆ
ที่ ท่ ำ นเคยซื้ อ จำกบริ ษ ัท หรื อ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย อื่ น ๆ เช่ น หมำยเลขกรมธรรม์ จ ำนวนเงิ น
เอำประกัน กำรเปลี่ยนแปลง/กำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิ ธีกำรจ่ำยเบี้ยประกันภัย ประวัติกำรชำระ
เบี้ยประกันภัย หรื อประวัติเกี่ยวกับกำรกูย้ ืมเงิน ผูร้ ั บประโยชน์ กำรเรี ยกร้ องค่ำสิ นไหมทดแทน รวมถึง
กำรใช้สิทธิ ต่ำง ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ หรื อผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ กำรอื่น ๆ ของบริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยอื่น ๆ
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(5) ข้อ มู ล ทำงเทคนิ ค และกิ จ กรรมส่ วนบุ ค คล/ลัก ษณะกำรใช้ง ำนที่ ท่ ำ นชอบ เมื่ อ ท่ ำ นใช้เ ว็ บ ไซต์
แอปพลิเคชันของบริ ษทั และอำจรวมถึงแพลตฟอร์ มสื่ อสังคมออนไลน์ของผูใ้ ห้บริ กำรอื่น เช่น ชื่อเรี ยก
ตัว ตนเฉพำะของลู ก ค้ำ ที่ ใ ช้บ นแพลตฟอร์ ม สื่ อ สั งคมออนไลน์ IP Address คุ ก กี้ (cookies) ประเภท
และเวอร์ ชั่น ของเบรำว์เซอร์ กำรตั้งค่ ำเขตเวลำ ประเภทของปลั๊กอิ น ในเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิ บ ัติ กำร
และแพลตฟอร์ ม ข้อ มู ล ผู ้ใ ช้ (User Profile) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ อุ ป กรณ์ ซึ่ งรวมถึ งข้อ มู ล เกี่ ยวกับ อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ ข้อมูลเครื อข่ำยไร้สำยและข้อมูลเครื อข่ำยทัว่ ไป
ข้อมูล ส่ วนบุค คลดังกล่ำวข้ำงต้น จำเป็ นส ำหรั บ กำรเข้ำท ำสั ญญำกับบริ ษทั หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล
ดังกล่ำว บริ ษทั จะไม่สำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำเพื่อเข้ำทำสัญญำกับท่ำนได้
2.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
บริ ษทั มีควำมจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติ
สุ ขภำพ ประวัติเกี่ยวกับกำรถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ กำรล้มละลำย กำรฟอกเงิน หรื อกำรให้กำรสนับสนุ นทำงกำรเงิน
แก่กำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู ง เพื่อกำรซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กล่ำวคือ
ข้อ มูล ดังกล่ ำวจำเป็ นต่อ กำรพิ จำรณำรั บ ประกัน ภัย ตลอดจนกำรให้บริ กำรและกำรจ่ ำยค่ ำสิ น ไหมทดแทน
หรื อเพื่อกำรดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกท่ำนไม่ยนิ ยอมให้บริ กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่มี
ควำมอ่อนไหวดังกล่ำว บริ ษทั จะไม่สำมำรถรับประกัน และให้บริ กำรใด ๆ แก่ท่ำนได้
3.

วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนโดยวิธีดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อท่ำนแสดงเจตนำจะซื้ อหรื อใช้ประกันภัยส่ วนบุคคล ประกันภัยกลุ่ม และ/หรื อเมื่อท่ำนเข้ำถึงหรื อใช้เว็บไซต์
หรื อแอปพลิเคชัน และ/หรื อบริ กำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์ บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ หรื อทำงโทรศัพท์ หรื อบริ กำร
อื่น ๆ ของบริ ษทั (“ผลิตภัณฑ์ ” หรื อ“บริการ”)
(2) เมื่ อท่ ำนส่ งเอกสำรและใบค ำขอเอำประกันภัยเพื่ อซื้ อ หรื อใช้ หรื อ เมื่ อท่ ำนให้ข ้อมู ล ขณะที่ พิ จำรณำจะซื้ อ
หรื อใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรต่ำง ๆ ของบริ ษทั
(3) เมื่อท่ ำนติดต่อสื่ อสำรกับ บริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นกำรสื่ อสำรเป็ นหนังสื อหรื อวำจำ โดยไม่ค ำนึ งว่ำฝ่ ำยใดจะเป็ น
ผูต้ ิดต่ออีกฝ่ ำยก่อน
(4) เมื่อท่ำนส่ งคำร้องขอให้มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื้ อหรื อบริ กำรที่ท่ำนใช้ หรื อคำร้องขอ
อื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื้ อหรื อบริ กำรที่ท่ำนใช้ รวมถึงกำรส่ งแบบฟอร์ มและเอกสำรเกี่ยวกับกำรขอรั บ
บริ กำรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
(5) เมื่อท่ำนติดต่อกับบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่บริ กำรลูกค้ำ พนักงำนขำย ตัวแทนประกันภัย นำยหน้ำ คนกลำงประกันภัย
ผูร้ ั บ จ้ำง คู่ ค ้ำ ผู ้ให้บ ริ ก ำร ผู ้รั บ มอบอำนำจ ผูก้ ระท ำกำรแทน หรื อ บุ ค คลอื่ น หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ ง
ของบริ ษทั (เรี ยกรวมกันว่ำ “บุ คลากรและคู่ค้าของบริ ษัท”) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่ อสังคมออนไลน์
โทรศัพท์ อีเมล กำรพบปะกัน โดยตรง กำรสัมภำษณ์ ข้อควำมสั้ น (SMS) โทรสำรไปรษณี ย ์ หรื อโดยวิธี กำร
อื่นใด
(6) เมื่อบริ ษทั ได้รับกำรแนะนำเกี่ ยวกับท่ำน หรื อเมื่ อ บริ ษทั เก็บ รวบรวมข้อมูลส่ วนบุค คลจำกบุค ลำกรและคู่ค ้ ำ
ของบริ ษทั
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(7) เมื่อท่ำนส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั เพื่อเข้ำร่ วมในกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรประกวด กำรจับฉลำกชิงโชค
งำนอีเว้นท์ หรื อกำรแข่งขันต่ำง ๆ ที่จดั ขึ้นโดยหรื อในนำมของบริ ษทั และ/หรื อบุคลำกรและคู่คำ้ ของบริ ษทั
(8) เมื่อบริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับท่ำน ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรได้รับข้อมูล
จำกกำรตรวจสอบจำกแหล่งข้อมูลที่เป็ นสำธำรณะ แหล่งข้อมูลส่ วนตัว หรื อแหล่งข้อมูลเชิงพำณิ ชย์ เว็บไซต์
แหล่งข้อมูล สื่ อสั งคมออนไลน์ ผูใ้ ห้บ ริ กำรข้อ มูล (Data Providers) แหล่งข้อ มูลทำงกำรแพทย์ สถำนบริ ก ำร
สำธำรณสุ ข โรงพยำบำล แพทย์ บุค ลำกรผู ้ประกอบวิชำชีพ สำธำรณสุ ข อื่น ผูป้ ระกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัยอื่ น
สมำคมหรื อสมำพัน ธ์ของธุ รกิ จที่เกี่ย วข้อ งกับผลิต ภัณ ฑ์ที่ท่ ำนซื้ อหรื อบริ ก ำรที่ท่ ำนใช้ ใบคำขอเอำประกัน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื้ อหรื อบริ กำรที่ท่ำนใช้ กำรรับประกันควำมเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื้ อ กำรร้องเรี ยน
เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ และ/หรื อ ผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ำรของบริ ษ ัท ที่ ซ้ื อ หรื อ ใช้โดยท่ ำน (“แหล่ งข้ อ มู ล ที่ เป็ น
บุคคลภายนอก”)
(9) เมื่อบริ ษทั ได้รับข้อมู ลส่ วนบุคลจำกบุคคลภำยนอกเกี่ ยวกับ ท่ำนเพื่อวัตถุป ระสงค์ในกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย
และเพื่ อวัตถุป ระสงค์เกี่ ยวกับ กำรกำกับ ดูแ ลในประกำรอื่น ๆ ตลอดจนเพื่ อ วัตถุป ระสงค์อื่น ๆ ที่ ชอบด้ว ย
กฎหมำย เช่น บริ ษทั อำจได้รับ ข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ำนจำกคณะกรรมกำรกำกับ และส่ งเสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เมื่อท่ำนให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกแก่ บริ ษทั (ซึ่ งบุคคลภำยนอกดังกล่ำว รวมถึงแต่ไม่
จ ำกัด เพี ย งผู ้เอำประกัน ภัย สมำชิ ก ในครอบครั ว ผู ้ช ำระเงิ น ตำมกรมธรรม์ หรื อ ผู ้รั บ ประโยชน์ ) ท่ ำ นรั บ รอง
และรับประกันควำมถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งรั บรองและรั บประกันว่ำท่ำนได้แจ้งให้บุคคลเหล่ำนั้น
ทรำบอย่ำงครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรำยละเอียดตำมนโยบำยฉบับนี้
4.

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
4.1 บริษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่ อไปนี้
(1) เพื่อดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำทำสัญญำประกันภัย และกำรดำเนิ นกำรตำมสัญญำ กล่ำวคือ (ก) เพื่อเสนอขำย
ขำย จัดให้ บริ หำรจัดกำร ดำเนิ นกำร ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกระบวนกำร และจัดกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อ
บริ กำรของบริ ษทั ให้แก่ท่ำน (ข) เพื่อปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกระบวนกำร จัดกำร ทำให้แล้วเสร็ จ ซึ่ งกำรให้บริ กำร
หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และกำรแนะนำผลิตภัณ ฑ์และบริ กำรที่เหมำะสมให้แก่ท่ำน กำรปฏิบตั ิตำมขั้นตอน
กระบวนกำรเกี่ยวกับใบคำขอเอำประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื้ อ กำรเก็บเบี้ย
ประกันภัย และเงินค้ำงชำระจำกท่ำน กำรสื บ สวน วิเครำะห์ ประมวลผล กำรเวนคืนกรมธรรม์ และกำรจ่ ำย
ค่ำสิ นไหมทดแทนกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ภำยใต้กรมธรรม์ของท่ำน และกำรต่ออำยุ ปรับปรุ งแก้ไข
ยกเลิกกรมธรรม์ของท่ำน ตลอดจนถึงกำรใช้สิทธิ ใด ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ของท่ำน ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิในกำรรับช่วง
สิ ทธิ และสิ ทธิที่ได้รับช่วงมำด้วย (หำกมี)
(2) เพื่อ จัดกำรเกี่ยวกับ กำรประกันภัยของบริ ษทั ได้แก่ กำรออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์แ ละ/หรื อบริ กำรใหม่ข องบริ ษ ัท
หรื อกำรเสริ มเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำรที่มีอยู่ของบริ ษทั กำรดำเนิ นกำรเพื่อทำประกันภัยต่อสำหรั บ
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำรของบริ ษทั ให้แก่ท่ำน
(3) เพื่อติ ดต่อสื่ อสำรกับ ท่ำน ซึ่ งรวมถึ งกำรสื่ อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณ ฑ์
หรื อบัญชีใด ๆ ที่ท่ำนอำจมีกบั บริ ษทั กำรให้กำรสนับสนุ นทำงเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ
บริ ษทั หรื อกำรสื่ อสำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีข้ นึ ต่อนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ในอนำคต
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(4) เพื่อวิเครำะห์และจัดทำสถิติ ได้แก่ กำรทำวิจัยทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลขั้นสู ง และกำรทำวิจัยเชิงสถิติ
หรื อ คณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย กำรรำยงำนหรื อกำรประเมิ น ผลทำงกำรเงิ น ที่ จัดท ำขึ้ น โดยบริ ษ ัท กลุ่ มบริ ษ ัท
บุคลำกรและคู่คำ้ ของบริ ษทั หรื อหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
(5) เพื่อป้องกันกำรฉ้อโกง ได้แก่ กำรสื บสวนหรื อป้องกันกำรกระทำที่เกี่ยวกับกำรฉ้อโกง กำรปกปิ ดข้อควำมจริ ง
และกำรกระท ำผิ ดอื่ น ๆ ไม่ ว่ ำ จะเป็ นกำรกระท ำผิ ด จริ งหรื อ กำรกระท ำที่ ส งสั ย ว่ ำ จะเป็ นกำรกระท ำผิ ด
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำรกับบริ ษทั ต่ำง ๆ ในธุรกิจบริ กำรทำงกำรเงินและกำรประกันภัย ตลอดจน
เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำรกับหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
(6) เพื่อปรั บโครงสร้ ำงของบริ ษทั กล่ำวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของบริ ษทั และเพื่อกำร
ทำธุรกรรมของบริ ษทั รวมถึงกำรซื้ อ หรื อขำยธุรกิจไม่ว่ำส่ วนใดส่ วนหนึ่งของบริ ษทั (หำกมี)
(7) เพื่ อ ให้ บ ริ กำรช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรทำงอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น เพื่ อ ให้ ท่ ำนสำมำรถเข้ำ ถึ งเนื้ อ หำในเว็บ ไซต์
แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่ อ สั งคมออนไลน์ หรื อบริ ก ำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งเป็ นกำรเฉพำะ โดยบริ ษ ัท
อำจประมวลผลพฤติกรรมกำรใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อกำรวิเครำะห์
กำรใช้งำนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่ อสังคมออนไลน์ของท่ำน และกำรทำควำมเข้ำใจลักษณะ
กำรใช้งำนที่ ท่ ำ นชอบ เพื่ อ จัดท ำให้ เว็บ ไซต์ แอปพลิ เคชัน หรื อ แพลตฟอร์ ม สื่ อ สั งคมออนไลน์ เหล่ ำ นั้ น
ตอบสนองอย่ำงเหมำะสมกับ ท่ ำ นโดยเฉพำะ เพื่ อ กำรประเมิ น หรื อ ดำเนิ น กำร และกำรปรั บ ปรุ งเว็บ ไซต์
แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่ อสังคมออนไลน์เหล่ำนั้น หรื อผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำรของบริ ษทั กำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ กำรแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรื อ บริ กำรที่เกี่ยวข้อง และกำรจัดโฆษณำบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
และช่องทำงอื่น ๆ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย
(8) เพื่ อ ปฏิ บ ัติต ำมกฎหมำย และนโยบำยบริ ษ ัท ได้แ ก่ กำรดำเนิ น กำรใด ๆ (ก) เพื่ อ กำรปฏิ บ ัติตำมกฎหมำย
และกำรตรวจสอบธุ รกิจของบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นกำรตรวจสอบภำยใน หรื อกำรตรวจสอบจำกบุคคลภำยนอก(ข)
เพื่อดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรื อนโยบำยที่ใช้บงั คับ ซึ่ งกำหนด
ขึ้นโดยหน่ วยงำนกำกับดูแลของรั ฐ หน่ วยงำนที่มีหน้ำที่บงั คับใช้กฎหมำย หน่ วยงำนรั ฐ หน่ วยงำนที่มีหน้ำที่
ระงับข้อพิพำท หรื อหน่ วยงำนที่ ดูแลธุ รกิ จประกันภัย ไม่ว่ำหน่ วยงำนใดก็ตำม (ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของกำร
บังคับใช้กฎหมำย หรื อกำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้ควำมร่ วมมือ กำรสื บสวนโดยบริ ษทั หรื อในนำมของบริ ษ ัท
โดยเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจ หรื อโดยหน่ วยงำนรั ฐหรื อ หน่ วยงำนกำกับดู แลอื่น ๆ ในประเทศ และกำรดำเนิ น กำร
ตำมหน้ ำที่ ใ นกำรรำยงำน และข้อ ก ำหนดต่ ำ ง ๆ ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด หรื อ ตำมที่ มี ก ำรตกลงเห็ น ชอบ
กับหน่ วยงำนรั ฐ หรื อ หน่ วยงำนก ำกับ ดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรื อเขตกำรปกครองใด ๆ หรื อกำรดำเนิ น กำร
ตำมค ำสั่ งโดยชอบด้ว ยกฎหมำยของพนัก งำนเจ้ำหน้ำที่ หรื อ หน่ วยงำนของรั ฐ และ(ง) เพื่ อกำรดำเนิ น กำร
ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดภำยใต้นโยบำยภำยในของบริ ษทั ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ
(9) เพื่อบริ หำรจัดกำรข้อมูล ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำร จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรื อทำลำยข้อมูล
ส่ วนบุคคล
(10) เพื่ อ พั ฒ นำกำรผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละกำรให้ บ ริ ก ำรของบริ ษัท รวมถึ ง กำรตรวจสอบและเพิ่ ม คุ ณ ภำพ รวมทั้ ง
กำรฝึ กอบรม เมื่อมีกำรบันทึกกำรติดต่อสื่ อสำรของบริ ษทั
(11) เพื่ อส่ งเสริ มกำรขำย รวมถึ งกำรดำเนิ นกำรให้ข ้อมู ลเกี่ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ และกำรบริ กำรที่ เหมำะสมแก่ ท่ำ น
ซึ่ งอำจรวมถึ งกำรให้ ค ำแนะน ำและข้อ มู ล ในเรื่ อ งต่ ำ ง ๆ ซึ่ งรวมถึ งกำรประกัน กิ จ กรรมส่ งเสริ ม กำรขำย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละกำรบริ ก ำร เช่ น โปรแกรมให้ ร ำงวัล ให้ ผ ลประโยชน์ ส ำหรั บ กำรเป็ นลู ก ค้ำที่ มี ค วำมภัก ดี
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ต่อแบรนด์ให้สิทธิ พิเศษ กิจกรรมกำรกุศลกิจกรรมที่ไม่หวังผล และกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด งำนอีเว้นท์
และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ งท่ำนเลือกที่จะเข้ำร่ วม
ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะดำเนิ น กำรต่อเมื่ อท่ำนให้ค วำมยินยอมเท่ำนั้น และท่ำนมีสิ ทธิ ถอนควำมยินยอมเกี่ยวกับ
กำรประมวลผลเพื่ อ กำรส่ งเสริ ม กำรขำยได้ต ลอดโดยผ่ ำ นช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ ดังระบุ ในนโยบำยฉบับ นี้
หรื อกดปุ่ ม Unsubscribe หรื อ opt-out ในช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำง ๆ เช่น SMS หรื อ อีเมล ที่ท่ำนได้รับ
(12) เพื่อดำเนินกำรอื่น ๆ ที่จำเป็ น ซึ่ งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้ำงต้น
หำกบริ ษ ัทประสงค์จะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุค คลของท่ ำนเพื่ อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนื อ ไปจำกที่ระบุ ไว้ในนโยบำย
ฉบับนี้ หรื อนอกเหนื อไปจำกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบำยฉบับนี้ บริ ษทั จะแจ้งและขอควำมยินยอม
จำกท่ำน เว้นแต่กฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ รวมถึง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะอนุญำตให้กระทำเป็ น
อย่ำงอื่น
4.2 กรณีที่กฎหมายให้ อานาจบริษัทในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลได้ โดยไม่ ต้องได้ รับความยินยอมจากท่ าน
(1) เพื่ อ ให้บ รรลุว ัตถุ ป ระสงค์ที่ เกี่ ยวกับ กำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์ ห รื อจดหมำยเหตุ เพื่ อประโยชน์
สำธำรณะ หรื อที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั หรื อสถิติซ่ ึ งได้จดั ทำให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครอง
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพของเจ้ำของข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คล ทั้งนี้ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรคุ ้มครองข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกำศกำหนด
(2) เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล
(3) เป็ นกำรจ ำเป็ นเพื่ อ กำรปฏิ บ ั ติ ต ำมสั ญ ญำซึ่ งเจ้ ำ ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเป็ นคู่ สั ญ ญำ หรื อเพื่ อ ใช้
ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนทำสัญญำนั้น
(4) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อ กำรปฏิบ ัติห น้ำที่ในกำรดำเนิ น ภำรกิจเพื่ อประโยชน์ สำธำรณะของผู ้ ค วบคุ มข้อมู ล
ส่ วนบุคคล หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบหมำยให้แก่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
(5) เป็ นกำรจ ำเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมำยของผู ้ค วบคุ มข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ของบุ ค คล
หรื อนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
(6) เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
5.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลแก่ บุคคลภายนอก
ในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขำ้ งต้น บริ ษทั อำจจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ ำ นให้ แ ก่ บุ ค คลภำยนอกตำมที่ ร ะบุ ด ้ ำ นล่ ำ งนี้ โดยบุ ค คลภำยนอกอำจอยู่ ภ ำยในประเทศไทยหรื อ
ภำยนอกประเทศไทย ทั้ง นี้ บริ ษัท จะด ำเนิ น กำรใด ๆ ที่ จ ำเป็ นเพื่ อ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ ำ นตำม
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
(1) บุคคลที่เป็ นคู่ คำ้ พันธมิตรของบริ ษทั หรื อ บุคคลภำยนอกที่มีค วำมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ฑ์ป ระกันภัยที่มีก ำร
เสนอขำยให้แก่ท่ำน หรื อผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนอำจสนใจ เช่น บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษทั จัดกำรกำรลงทุน ธนำคำร
สถำบันกำรเงิน สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
(2) ผูถ้ ือกรมธรรม์ ในกรณี ของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบกลุ่ม
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(3) บุค คลผู ้ดำเนิ นกำรเชิญชวน ชัก ชวน ชี้ช่อง จัด กำรให้ท ำ เสนอขำย ขำย จัดจำหน่ ำย หรื อให้บ ริ กำรเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณ ฑ์และ/หรื อบริ กำรที่เสนอโดยบริ ษ ัท หรื อบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ให้แก่ท่ ำน ได้แก่ ตัวแทนประกันภัย
นำยหน้ำประกันภัย รวมถึงบุคลำกรของนำยหน้ำประกันภัยซึ่ งเป็ นนิติบุคคล
(4) บุ ค ลำกรและคู่ ค ้ำ ของบริ ษ ัท ไม่ ว่ ำรำยใดก็ตำม ซึ่ งให้บ ริ ก ำรเกี่ ย วกับ กำรจัดกำรต่ ำ ง ๆ หรื อ กำรให้ บ ริ ก ำร
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ บริ กำรเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงธุ รกิจ บริ กำรเกี่ยวกับกำรชำระเงิน กำรทวง
หนี้ หรื อบริ กำรโทรคมนำคม บริ ก ำรด้ำนเทคโนโลยี บริ กำรคลำวด์ บริ กำรจัดหำผูร้ ั บจ้ำงปฏิ บตั ิงำน บริ กำร
คอลเซ็ นเตอร์ บริ กำรจัดเก็บของ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร บริ กำรเก็บบันทึกข้อมูล บริ กำรสแกนเอกสำร
บริ กำรรับ ส่ งไปรษณี ย ์ บริ กำรจัดพิมพ์ บริ กำรส่ งพัสดุหรื อบริ กำรรับส่ งพัสดุโดยพนักงำนรั บส่ งพัสดุ บริ กำร
วิเครำะห์ขอ้ มูล บริ กำรทำกำรตลำด บริ กำรทำกำรวิจัย บริ กำรบริ ห ำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิ น บริ กำรทำงกฎหมำย
หรื อบริ กำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั หรื อกำรจัดให้มีกำรบริ หำรจัดกำร กำรดำเนิ นกำร
กำรปฏิบตั ิตำมขั้นตอน หรื อกำรจัดกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของบริ ษทั ให้แก่ท่ำน
(5) ผูใ้ ห้บริ กำรก่อนรับกำรประกันภัย เช่น ผูส้ ำรวจภัยก่อนรับประกันภัย เป็ นต้น
(6) ผูใ้ ห้บริ กำรเพื่อชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทน เช่น ผูส้ ำรวจอุบตั ิเหตุ ศูนย์บริ กำรรถยนต์ อู่ โรงพยำบำล เป็ นต้น
(7) ผูป้ ระกอบธุรกิจประกันภัยรำยอื่น ๆ
(8) สมำคมหรื อสมำพันธ์ในภำคธุรกิจประกันภัย
(9) หน่ ว ยงำนที่ มี ห น้ ำ ที่ บ ังคับ ใช้ก ฎหมำย คณะกรรมกำรต่ ำ ง ๆ ที่ จัด ตั้งขึ้ น ตำมกฎหมำย หน่ ว ยงำนรั ฐ หรื อ
หน่ วยงำนกำกับดูแล หน่ วยงำนที่มีหน้ำที่ระงับข้อพิพำท หรื อบุคคลอื่นใดในประเทศที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ใน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้ (ก) ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยและ/หรื อตำมหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ
ในประเทศไทย และอำจรวมถึงหน่ วยงำนของรั ฐในประเทศที่ กลุ่มบริ ษทั ตั้งอยู่ หรื อ (ข) ตำมข้อตกลง หรื อ
นโยบำยระหว่ำงบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั กับรัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(10) บริ ษทั ใด ๆ ในกลุ่มบริ ษทั
(11) ผูใ้ ห้คำปรึ กษำของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพ เช่น ทนำยควำม แพทย์ ผูต้ รวจสอบบัญชี หรื อที่ปรึ กษำ
(12) บุคคลหรื อหน่ วยงำนใด ๆ ที่ท่ำนให้ควำมยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรื อหน่ วยงำน
นั้น ๆ ได้
(13) ผูเ้ ข้ำทำธุรกรรม หรื อจะเข้ำทำธุรกรรมกับบริ ษทั โดยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนอำจเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรซื้ อหรื อ
ขำย หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรเสนอซื้ อหรื อเสนอขำยของกิจกำรของบริ ษทั (หำกมี)
(14) บุคคลหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
6.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนอำจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรื อประมวลผลโดยบริ ษทั หรื ออำจถูกส่ งให้แก่บุ คคลหรื อ
หน่ วยงำนใด ๆ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึ่ งอำจมีที่ต้ งั หรื ออำจให้บริ กำรอยูน่ อกประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ำน จะถูกโอนไปยังสถำนที่อื่น ๆ ตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ดังที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุ คคลก ำหนด โดยหำกเป็ นกำรโอนข้อ มูล ส่ วนบุค คลของท่ำ นระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั บริ ษ ัท จะดำเนิ น กำรตำม
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลภำยในกลุ่มบริ ษทั ที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร (หำกมี)
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7.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไว้ ตรำบเท่ำที่จำเป็ นต้องเก็บเพื่อดำเนิ นกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำนตำมที่ระบุข ้ำงต้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะเก็บรั กษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
ไม่ เกิน 10 ปี นับ แต่วนั ที่ท่ ำนสิ้ นสุ ดควำมสัมพัน ธ์ หรื อ กำรติ ดต่อครั้ งสุ ดท้ำยกับบริ ษทั บริ ษทั อำจเก็บรั กษำข้อมู ล
ส่ วนบุคคลของท่ำนนำนกว่ำที่กำหนดหำกกฎหมำยอนุญำต
บริ ษทั จะด ำเนิ น กำรตำมขั้น ตอนที่ เหมำะสม เพื่ อ ลบหรื อ ท ำลำย หรื อท ำให้ข ้อ มูล ส่ วนบุ คคลของท่ำ นเป็ นข้อ มู ล
ที่ไม่สำมำรถระบุตวั ท่ำนได้ ตำมระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลข้ำงต้น

8.

สิ ทธิของท่ านเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่ำนมีสิทธิดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้
(1) เพิกถอน หรื อร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตควำมยินยอมของท่ำนที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั
(2) ขอเข้ำถึง หรื อขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคล
(3) ขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่ำนให้ถูกต้อง
(4) ขอรั บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน รวมทั้งสิ ทธิ ในกำรขอให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุ คคลอื่น หรื อขอรั บ ข้อมูลส่ วนบุค คลที่ บ ริ ษทั ส่ งหรื อโอนไปยังผูค้ วบคุมข้อมู ลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง
เว้นแต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้
(5) คัดค้ำนกำรเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
(6) ขอให้ ล บ หรื อท ำลำย หรื อท ำให้ ข ้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ำมำรถระบุ ตัว บุ ค คลของท่ ำ นได้
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
(7) ขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำน ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
(8) สิ ทธิในกำรร้ องเรี ยน ในกรณี ที่ บริ ษทั รวมทั้งลูกจ้ำงหรื อผูร้ ั บจ้ำงของบริ ษทั ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ปฏิบตั ิตำมคำร้ องขอใช้สิทธิ ของท่ำน ตำมควำมเหมำะสมและเท่ำที่กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
จะอนุญำต
นอกจำกสิ ทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ระบุขำ้ งต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรผูเ้ ชี่ยวชำญตำมขั้นตอนที่กำหนดในพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัทอำจมีสิ ทธิ เรี ยกเก็บ ค่ำใช้จ่ ำยที่ส มเหตุส มผล ส ำหรั บกำรดำเนิ น กำรเกี่ย วกับ คำร้ อ งขอใช้สิท ธิ ข ้ำงต้น เท่ำ ที่
กฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับอนุญำต

9.

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรแก้ไข เพิ่ มเติม เปลี่ยนแปลง ปรั บปรุ ง หรื อปรั บเปลี่ ยนนโยบำยฉบับ นี้ เท่ ำที่กฎหมำย
อนุ ญ ำต หำกเป็ นกำรเปลี่ ย นแปลงในสำระส ำคัญ ของนโยบำยฉบับ นี้ บริ ษ ัท จะแจ้งกำรแก้ไข กำรเปลี่ ย นแปลง
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กำรปรั บ ปรุ ง หรื อ กำรปรั บ เปลี่ ยนนโยบำยให้ท่ ำ นทรำบ และ/หรื อ จะขอควำมยิน ยอมจำกท่ ำน (หำกกฎหมำย
กำหนดให้ตอ้ งได้รับควำมยินยอม)
10. ช่ องทางการติดต่ อ
หำกท่ำนมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับเนื้ อหำส่ วนใด ๆ ในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ หรื อต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบตั ิของบริ ษทั เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อต้องกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำน กรุ ณำติดต่อ
ชื่อหน่วยงำน
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จำกัด (มหำชน)
100/47-55, 90/3-6 อำคำรสำธรนคร ชั้น 26 ถนนสำทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบำงรักกรุ งเทพมหำนคร 10500
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900
อีเมล customerservice@navakij.co.th
เวลำทำกำร
08.15 – 17.00 น.

8

