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Elite Home
กรมธรรม์ประกันภัยบ้านแบบพิเศษ

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์



แผนประกันภัยบ้านและทรัพย์สินที่ไม่เพียงคุ้มครองแค่ “ตัวบ้าน”  
แต่ยังขยายไปถึง “ทุกองค์ประกอบของความเป็นบ้าน” และ “ครอบครัว”  ของคุณ 
แผนประกันภัยบ้านที่จะทำให้คุณรู้สึก....ดี

Elite Home

ตัวอย่างความคุ้มครองที่น่าสนใจของแผน Elite Home
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คุ้มครองฐานราก (เลือกซื้อเพิ่ม)
สำหรับบ้านหลังงาม ที่อยู่ริมเขา คุณย่อมต้องการ 
คุ้มครองทุกส่วน ทั้งตัวอาคารและฐานราก 
แผน Elite Home พร้อมมอบให้

สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมกับตัวแทน หรือ โทร 0 2649 1999

1

2
3

4
5

6

พร้อมด้วยมาตรฐานครบครันของความคุ้มครอง 
บ้านและทรัพย์สินจากทั้งภัยธรรมชาติ และอุบัติภัย เช่น 
ภัยแผ่นดินไหว ลมพายุ สึนามิ ระเบิด การจลาจล ไฟไหม้ ฟ้าผ่า 
ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม และอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสัตว์เลี้ยงทุกประเภท 
หากสุนัขตัวโปรดของคุณ ทำอันตรายช่างที่มาทำความสะอาดแอร์ 
หรือออกไปกัดเด็กน้อยข้างบ้านได้รับบาดเจ็บ 
แผน Elite Home ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ 
แทนคำขอโทษจากคุณ 

คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่นอกอาคาร 
(แอร์คอมเพรสเซอร์ ปั๊มน้ำ จานดาวเทียม จักรยาน และ 
เตาบาร์บีคิว) หลังจบปาร์ตี้แสนสนุกของคุณ 
และตื่นเช้ามาพบว่าจักรยาน คันเก่งของลูก 
เตาบาร์บีคิวของภรรยา ถูกโจรกรรม  
แผน Elite Home พร้อมดูแลแทน เพื่อให้สมาชิก 
ในครอบครัวคุณยังคงรู้สึก...ดี

คุ้มครองการโจรกรรมเครื่องประดับ จิวเวลลี่ 
นาฬิกามีค่า แม้ยามที่คุณใส่เครื่องประดับ 
ชิ้นโปรดไปเที่ยวพักร้อน แล้วถูกโจรกรรม 
แผน Elite Home ตามไปคุ้มครองให้คุณ 

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายทั้งในบ้าน 
และนอกบ้านให้คุณและสมาชิกในครอบครัว เช่น  
แม้คุณออกไปช้อปปิ้งแล้วเกิดทำเครื่องแก้วชิ้นงามหลุดมือขณะเลือกซื้อ...
แผน Elite Home จ่ายแทนคุณเพื่อให้คุณกลับบ้าน 
ด้วยความรู้สึก...ดี



ความคุ้มครองดีๆ ที่คุณเลือกได้...

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครอง

10,000,001-
20,000,000

20,000,001-
30,000,000

Over
30,000,000

3,000,000-
10,000,000

ความเสี่ยงภัยทุกชนิด  เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว สึนามิ  
และอุบัติภัยทุกชนิดที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้น (คุ้มครองตามทุนประกัน)

ภัยน้ำท่วม
ทุนประกันภัยน้ำท่วมและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับสถานที่เอาประกันภัย 
(โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก บริษัทฯ)

ขยายความคุ้มครองครอบคลุม
1. ภาพวาด/โบราณวัตถุ (วงเงินต่อชิ้น / วงเงินตลอดสัญญากรมธรรม์)

2. การปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดสวน ต้นไม้ (วงเงินต่อครั้ง)

3. ภัยความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (วงเงินต่อครั้ง)

4. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวสูงสุดถึง 90วัน (วงเงินต่อวัน / วงเงินตลอดสัญญากรมธรรม์)

5. ค่าเช่าสถานที่เก็บสิ่งของชั่วคราว(สูงสุด 3 เดือน)
(วงเงินต่อเดือน / วงเงินตลอดสัญญากรมธรรม์

6. ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กล้อง
(วงเงินต่อบุคคล / วงเงินตลอดสัญญากรมธรรม์)

7. การขนย้ายซากทรัพย์สิน

8. ค่าวิชาชีพสำหรับ สถาปนิก วิศวกร พนักงานสำรวจ และอื่นๆ

9. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

10.ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์  (วงเงินต่อครั้ง / วงเงินตลอดอายุสัญญากรมธรรม์)

11.การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (วงเงินต่อครั้ง)

12.ความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ
การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (วงเงินต่อเหตุการณ์)

13. การสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา จากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอย
งัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และขณะเดินทางภายในประเทศไทย
(ความรับผิดส่วนแรก 2,000 ต่อเหตุการณ์ )
(วงเงินต่อชิ้น / วงเงินตลอดสัญญากรมธรรม์)

14.ความเสียหายต่อกระจก

15.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองต่อครอบครัวทั่วประเทศไทย)
• ความรับผิดตอการเสียชีวิตและ/หรือทรัพยสินที่เสียหาย เต็มวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด
• จำกัดความรับผิดสำหรับคารักษาพยาบาลในวงเงินไมเกิน 500,000 ตลอดอายุสัญญา
• ค่าใช้จ่ายในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต่อคน

เลือกซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมขั้นต่ำตั้งแต่
100,000 – 2,000,000 บาท
(ไม่เกิน10%ของทุนประกันภัย)

20,000 /
200,000

40,000 /
400,000

60,000 /
600,000

100,000 /
1,000,000

2,000 /
100,000

3,000 /
200,000

5,000 /
300,000

10,000 /
500,000

2,000 /
6,000

3,000 /
9,000

5,000 /
15,000

10,000 /
30,000

100,000

40,000 80,000

100,000 200,000

1,000,000

10,000

2,000,000

20,000

200,000 300,000 500,000

10,000 / 50,000

10% ของทุนประกันภัยหลัก

10% ของทุนประกันภัยหลัก

10% ของทุนประกันภัยหลัก

5,000 / 10,000

20,000 / 200,000

20,000 / 100,000

100,000 200,000 300,000 500,000

200,000 500,000 700,000 1,000,000

เลือกความคุ้มครองเพิ่ม :

เสริมความคุ้มครอง การประกันผู้เล่นกอล์ฟให้สอดคล้องกับความเป็นตัวคุณ (คุ้มครองต่อครอบครัวและทั่วประเทศไทย):

(1) การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
สามารถซื้อทุนประกันภัยคุ้มครองเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินทุนประกันภัยของเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินในอาคาร

(2) ความเสียหายต่อกระจก
สามารถซื้อทุนประกันภัยคุ้มครองเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินมูลค่ากระจกที่แท้จริง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก              1,000,000 
ความเสียหายของอุปกรณ์กอล์ฟ 10,000 / 100,000
 (วงเงินต่อชิ้น / วงเงินตลอดอายุสัญญากรมธรรม์)            
เบี้ยประกันภัยต่อปี (ไม่รวมภาษีและอากร)            2,250 

Elite I Elite II Elite III Elite IV

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (บาท)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้ (หากมี)
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คุ้มครองอย่าง ครอบคลุม ขยาย ความคุ้มครอง

ด้วยรายละเอียดความคุ้มครองที่เหนือระดับ 

รู้สึกดี...

สบายใจได ้มากขึ้น หายห่วง

ฟร ีสิทธิพิเศษ
1. ค่าเช่าท่ีพักอาศัยช่ัวคราว: ค่าเช่าท่ีพักอาศัยช่ัวคราวตามจริงไม่เกินวงเงิน

ท่ีกำหนด และสูงถึง 90 วัน หากบ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้
2. ค่าเช่าสถานที่เก็บสิ่งของชั่วคราว: ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและ ค่าใช้จ่าย

ของสถานท่ีเก็บส่ิงของช่ัวคราวตามจริงไม่เกินวงเงินท่ีกำหนด และสูงถึง
3 เดือน กรณีบ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้

3. การขนย้ายซากทรัพย์สิน: ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเคล่ือนย้ายซากของ 
บ้านที่ได้รับความเสียหาย

4. ค่าวิชาชีพ: ค่าวิชาชีพเพื่อประเมินราคา ออกแบบ กำหนดมาตรฐานการ
ประมูล การควบคุมงานจากการซ่อมหรือสร้างใหม่ สำหรับบ้านที่เกิด
ความสูญเสีย หรือเสียหาย

5. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง: ค่าใช้จ่ายในการกระทำการดับเพลิง รวมถึง
การจัดหาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้รับความเสียหายระหว่าง
ทำการดับเพลิง

6. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความพยายามระงับ
ป้องกันความเสียหายของบ้านท่ีเกิดจากไฟไหม้

1. ความเสี่ยงภัยทุกชนิด: ดูแลบ้านและทรัพย์สินของท่านจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยเจตนาร้าย ภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ
แผ่นดินไหว น้ำท่วม ลูกเห็บ รวมถึงอุบัติภัยต่างๆ (โดยไม่ระบุเป็นข้อยกเว้น)

2. ความเสียหายต่อกระจก: กระจกที่ติดตั้งถาวรกับตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง
เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากการแตก ถูกสารเคมี หรือการ
กระทำอันมีเจตนาร้าย

3. ภัยความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า: ตู้เย็น ทีวี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆ เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าทำให้ลัดวงจร
การเดินเครื่องเกินกำลัง การรั่วของไฟฟ้าเป็นผลทำให้เกิดไฟไหม้

คุ้มครอง เครื่องปั้มน้ำ จานดาวเทียม 
เตาย่างบาร์บีคิว จักรยาน และ 
แอร์คอมเพรสเซอร์ จากการถูก 
ลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ 
การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

แม้ทรัพย์สิน
อยู่นอกบ้าน

แม้ทรัพย์สินสูญหาย
1. การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะในบ้าน:

การลักทรัพย์ โดยใช้กำลังรุนแรงและ เกิดร่องรอย
อย่างชัดเจนต่อตัวบ้าน

2. ชิงทรัพย์: การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็ญ

3. ปล้นทรัพย์: การชิงทรัพย์ โดยกระทำร่วมกันเป็นทีม
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

4. ความเสียหายต่อตัวบ้านอันเนื่องมาจากการ
ลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ 
การปล้นทรัพย์ เช่น ประตู หน้าต่าง ถูกโจรงัดเสียหาย

5. การสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา:
เครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกาที่มีใบรับรองจาก
ผู้ผลิต สูญหายจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอย
งัดแงะ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
รวมถึงขณะเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
: ความเสียหายต่อ 
อุปกรณ์กอล์ฟที่เกิด
จากอุบัติเหตุระหว่าง
การเล่นกอล์ฟและ 
ระหว่างการเดินทาง 
ไป-กลับโดยตรงจาก
ที่พักไปสนามกอล์ฟ 
รวมถึงความรับผิด
ตามกฎหมายของผู้ 
เอาประกันภัยที่เกิด 
ขึ้นระหว่างการเล่น

เลือก เพิ่ม ได้
ตามความ
เป็นตัวคุณ

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก:
แผนประกันภัยนี้ดูแลการชดใช้
ความรับผิดตามกฎหมายแทน
ผู้เอาประกันภัยรวมทั้งคนใน
ครอบครัว (สามี ภรรยา ลูก
และคนรับใช้ประจำ) ที่ได้ละเมิด
ต่อผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือ
ทรัพย์สินเสียหาย โดยเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เฉพาะภายในบ้าน
เท่าน้ัน แต่ยังดูแลให้ท่ัวประเทศไทย 
เช่น สุนัขกัดคนอ่ืนได้รับบาดเจ็บ
ลูกเล็กวิ่งเล่นชนสินค้าในห้าง
เสียหาย

2. ทรัพย์สินส่วนบุคคล: โทรศัพท์
มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
เครื่องแต่งกาย กล้องดิจิตอล
กล้อง กล้องวีดีโอ ของผู้เอา
ประกันภัยและของคนรับใช้
เสียหายหรือสูญหายในสถานที่
เอาประกันภัยจากภัยที่คุ้มครอง

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้ (หากมี)
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ตัวอาคาร บาท

ฐานราก (สามารถเลือกซ้ือเพ่ิมได้)        บาท

เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และทรัพย์สินอื่นๆภายในอาคาร บาท

    รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย     บาท

แผนความคุ้มครองของท่าน     Elite I Elite II Elite III  Elite IV

วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) เวลา 16.00 น. (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)

ชื่อผู้เอาประกันภัย (นาย / นาง / น.ส.) นามสกุล

สถานที่เอาประกันภัย: เลขที่              ชั้น หมู่บ้าน/โครงการ หมู่ที่ ซอย      ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ : ที่บ้าน             มือถือ       อีเมล

หมายเลขบัตรประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

ข้อมูลสถานที่จัดส่งกรมธรรม์และการออกใบกำกับภาษี  เหมือนข้อมูลของผู้เอาประกันภัย    (หากแตกต่างกรุณาระบุ)

สถานที่จัดส่งกรมธรรม์

ชื่อผู้ขอออกใบกำกับภาษี (ในกรณีไม่ใช่ชื่อผู้เอาประกันภัย)

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี       กรณีบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ สาขา

พื้นที่ภายในอาคาร  ตร.ม.(กว้าง X ความลึก X จำนวนชั้น)

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง   อาคารคอนกรีต มุมหลังคากระเบื้อง/คอนกรีต   

อื่นๆ กรุณาระบุ

ผู้เอาประกันภับมีฐานะเป็น      เจ้าของ  ผู้เช่า 

ปัจจุบันท่านมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านหรือไม่   ไม่มี  มี กรุณาระบุทุนประกันภัย

   บริษัทรับประกันภัย

Elite Home
Application Form

ข้อมูลผู้เอาประกนัภัย

ข้อมูลสถานที่เอาประกันภัย

ข้อมูลทุนประกันภัยทรัพย์สิน

(แนะนำทุนประกันภัย 10% - 20% ของตัวอาคาร)



The brochure is not a contract of insurance, all benefits and sum insured are subject to the policy terms, conditions and exclusion and to the limits indicated under the selected plan. (if any)
Please ensure you read carefully and understand the Insurance Coverages and Conditions prior to making a decision.

เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้ (หากมี) 
คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้

ทุนประกันภัยทรัพย์สิน:     X 0.2%  = บาท

ทุนประกันภัยน้ำท่วม: X      %  =  บาท

กรณีซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม(ถ้ามี) 

การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ X  1%  =  บาท

ความเสียหายต่อกระจก X  1%  = บาท

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ บาท

เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร)        X  1.07428    =  บาท

การคำนวณเบี้ยประกันภัย

ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย ลายมือชื่อตัวแทน

รหัสตัวแทนวัน / เดือน / ปี (พ.ศ.)

โทรศัพท์ที่ติดต่อ (สถานที่ทำงาน)

โทรศัพท์ที่ติดต่อ (มือถือ)

(โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ)

3,000,000

10,000,001

50,000,001

10,000,000

50,000,000

100,000,000

-

-

-

X 0.18%

มากกว่า 100,000,000

X 0.16%

X 0.15%

=

=

=

บาท

บาท

บาท

ด้วยความประสงค์ของข้าพเจ้า (ในฐานะบุคคล, กลุ่มบุคคล, บริษัท หรือองค์กร) ข้าพเจ้ายืนยันผูกพันตามข้อตกลง ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
1. สถานที่เอาประกันภัย (อาคาร ตึก หรือบ้าน) นี้สร้างจากวัสดุคอนกรีต
2. สถานที่เอาประกันภัยนี้ใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลกำไรใดๆ
3. บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (“บริษัทฯ”) จะคุ้มครองเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา ที่มีใบรับประกันหรือใบรับรอง จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยต้องเก็บหลักฐานดังกล่าว 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการพิจารณารับหรือปฏิเสธการรับประกันภัยน้ี ท้ังน้ี เม่ือบริษัทฯ ตอบรับและอนุมัติใบคำขอเอาประกันภัยน้ีแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ทันที
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้ใบคำขอเอาประกันภัยนี้เป็นเสมือนการทำสัญญาระหว่างข้าพเจ้าและบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยนี้ 

เป็นความจริงทุกประการ
6. ข้าพเจ้า (ในฐานะบุคคล, กลุ่มบุคคล, บริษัท หรือองค์กร) ยินยอมให้บริษัทฯ หรือกลุ่มบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่บริษัทหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมประกันภัย ทั้งในและ นอกประเทศ 

สามารถเปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้หรือได้ให้ไว้กับบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย 
การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การนำเสนอบริการรูปแบบต่างๆ การปรับปรุงข้อมูล และการสื่อสารต่อข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และ 
ยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลจากการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ได้ข้าพเจ้ามีสิทธิ์เรียกร้องขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและ ข้อมูลต่างๆ 
โดยสามารถส่งคำร้องไปยังบริษัทฯโดยผ่านสำนักงานตัวแทนต่างๆได้

บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ทำการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
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