เอกสารแนบ 1
ใบคาขอใช้ บริการระบบ CMI ONLINE และขอวางหลักประกันคา้ ประกันเอกสารมีค่า เลขที่
ทำที่....................................................................
วันที่................................................................
ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................ถือบัตรประจำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ตัวแทน/นำยหน้ำ ของบริ ษทั ไทยไพบู ล ย์ป ระกันภัย จำกัด (มหำชน) ใบอนุ ญำตเลขที่ . ..........................วันออกใบอนุ ญำต.........................ใบอนุ ญำตหมดอำยุ
..........................รหัส
สัญญำแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำ ฉบับลงวันที่.................................................มีควำมประสงค์ขอใช้ บริการระบบ CMI
ONLINE และวำงหลักประกัน เพื่อค้ ำประกันกำรเบิกและใช้เอกสำรมีค่ำที่ใช้ในกำรพิมพ์ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ รวมถึงค้ ำประกันกำรเป็ นตัวแทน/
นำยหน้ำตำมสัญญำแต่งตั้งข้ำงต้น ดังนี้
1) กำรใช้บริ กำร ตัวแทน/นำยหน้ำ รับทรำบ ยอมรับและตกลงกับบริ ษทั ดังนี้
1.1 ปฏิบตั ิตำมคู่มือกำรใช้บริ กำรระบบ CMI ONLINE ที่บริ ษทั ได้จดั ให้หรื อข้อควำมบนเว็ปไซต์หรื อลักษณะอื่นที่บริ ษทั เห็นสมควรซึ่ งคู่มือดังกล่ำวถือ
เป็ นส่วนหนึ่ งของใบคำขอนี้
1.2 กำรใช้บริ กำรใดๆ ที่ทำโดยใช้รหัสประจำตัว รหัสลับแรกเข้ำหรื อรหัสส่ วนตัวของตัวแทน/นำยหน้ำ ( USER ID และ PASSWORD) ตำมวิธีกำรและ
เงื่อนไขกำรใช้บริ กำรที่บริ ษทั กำหนด ให้ถือเป็ นกำรกระทำของตัวแทน/นำยหน้ำเอง และมีผลผูกพันต่อตัวแทน/นำยหน้ำ
1.3 ตัวแทน/นำยหน้ำจะรักษำรหัสประจำตัว รหัสลับแรกเข้ำหรื อรหัสส่ วนตัวของตัวแทน/นำยหน้ำ ( USER ID และ PASSWORD) ไว้เป็ นควำมลับ
และจะไม่เปิ ดเผยให้ผูใ้ ดทรำบ หำกมี บุคคลอื่นล่วงรู ้ ตัวแทน/นำยหน้ำต้องแจ้งยกเลิ กและขอรับรหัสประจำตัว รหัสลับแรกเข้ำหรื อรหัสส่ วนตัวของตัวแทน/นำยหน้ำ
(USER ID และ PASSWORD) ตำมวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนดทันที
1.4 รหัสประจำตัว รหัสลับแรกเข้ำหรื อรหัสส่ วนตัวของตัวแทน/นำยหน้ำ ( USER ID และ PASSWORD) เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั บริ ษทั จะยกเลิก
และเรี ยกคืนเมื่อใดก็ได้
2) กำรใช้เอกสำรมีค่ำ
2.1 กำรพิมพ์ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับซึ่งดำเนิ นกำรผ่ำนระบบ CMI ONLINE ตัวแทน/นำยหน้ำจะต้องใช้เอกสำรมีค่ำที่เบิกไปจำก
บริ ษทั ในกำรสัง่ พิมพ์ เท่ำนั้น
2.2 หำกตัวแทน/นำยหน้ำ ไม่ดำเนิ นกำรตำมข้อ 2.1 หรื อกระทำกำรอื่นใดที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นกำรใช้บริ กำรตำมข้อ 1) ตัวแทน/นำยหน้ำ ยินยอมให้บริ ษทั
ยกเลิกกำรให้บริ กำรระบบ CMI ONLINE ได้ทนั ทีและตกลงยินยอมชดใช้ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำว แก่บริ ษทั ทั้งสิ้ น
3) กำรวำงหลักประกัน
3.1 ตัวแทน/นำยหน้ำตกลงว่ำ หำกมีเบี้ยประกันภัยหรื อภำระหนี้ ใดๆ ค้ำงชำระต่อบริ ษทั ยินยอมให้บริ ษทั นำหลักประกันที่ได้วำงไว้มำชำระหรื อชดใช้
ควำมเสี ยหำยและ/หรื อยินยอมให้บริ ษทั มีหนังสื อแจ้งหรื อจัดส่ งหลักฐำนกำรเป็ นหนี้ และ/หรื อหนังสื อบอกกล่ำวทวงถำมของตัวแทน/นำยหน้ำให้ธนำคำรรับทรำบควำม
เสี ยหำยที่บริ ษทั ได้รับจำกกำรกระทำกำรเป็ นตัวแทน/นำยหน้ำ เพื่อให้ธนำคำรชำระเงินตำมสัญญำค้ ำประกัน (L/G)ได้ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่บริ ษทั และ/หรื อธนำคำร
กำหนด เมื่อบริ ษทั ได้บอกกล่ำวให้ตวั แทน/นำยหน้ำรับทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว
3.2 หำกหลักประกันไม่เพียงพอต่อกำรชำระค่ำเบี้ ยประกันภัยหรื อภำระหนี้ ใดๆ ตัวแทน/นำยหน้ำตกลงให้บริ ษทั เรี ยกร้ องจำกทรัพย์สินอื่นใดของ
ตัวแทน/นำยหน้ำได้ดว้ ย
3.3 ตัวแทน/นำยหน้ำ ตกลงและยินยอมว่ำในกรณี ที่ตวั แทน/นำยหน้ำมีหนี้ สินล้นพ้นตัว ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำด ถูกอำยัดหรื อยึดทรัพย์ ถูกห้ำมจำหน่ ำย
จ่ำยโอนทรัพย์สินตำมคำสัง่ ศำลหรื อพนักงำนปกครอง มีกำรร้ องขอให้ฟ้ื นฟูกิจกำร กระทำกำรใดอันอำจเป็ นเหตุให้ ถูกฟ้ องล้มละลำย ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยทำ
กำรประนอมหนี้ ชำระค่ำเบี้ยประกันภัยเกินระยะเวลำที่บริ ษทั กำหนดบ่อยครั้งหรื อมีพฤติกำรณ์อื่นใดอันเป็ นเหตุให้บริ ษทั มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่ำตัวแทน/นำยหน้ำไม่มีควำม
มัน่ คงทำงด้ำนกำรเงิน ตัวแทน/นำยหน้ำยินยอมให้เป็ นสิ ทธิ์ของบริ ษทั แต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะพิจำรณำยกเลิกเพิกถอนสิ ทธิ ประโยชน์ต่ำงๆ ที่ตวั แทน/นำยหน้ำได้รับกำรกำร
วำงหลักประกันได้ทนั ที
3.4 กรณี ที่บริ ษทั ส่ งคำบอกกล่ำวไปยังภูมิลำเนำหรื อที่อยูท่ ี่ตวั แทน/นำยหน้ำได้ให้ไว้ตำมสัญญำแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำ ให้ถือว่ำตัวแทน/นำยหน้ำได้
รับทรำบคำบอกกล่ำวแล้วและให้ถือว่ำใบคำขอฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญำแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำด้วย
หลักประกันที่ขอวางตามรายการดังต่ อไปนี้

1.
2.

เงินสด จำนวน........................................บำท (........................................................)
หนังสื อสัญญำค้ ำประกัน (L/G) ธนำคำร.............................สำขำ..................................ฉบับลงวันที่...........................เลขที่..................................
จำนวนเงิน...............................บำท (........................................................)
จึงเรี ยนมำเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้ใช้บริ กำรระบบ CMI ONLINE และกาหนดวงเงินการเบิกเอกสารมีค่า
ลงชื่อ..............................................................ตัวแทน/นำยหน้ำ
(....................................................................)
ตราประทับ (ถ้ ามี)
........./........./.........
ต่ อหน้ า 2

เอกสารแนบ 1
หน้ำ 2
หมายเหตุ: บุคคล: แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ
นิติบุคคล: แนบสำเนำหนังสื อรับรองและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทน (ลงชื่อรับรองควำมถูกต้อง)
อนุมตั ิ

ให้ใช้บริ กำรระบบ CMI ONLINE และ
อนุ มตั ิ วงเงินจำนวน.....................บำท (........................................) ให้ เบิ ก เอกสำรมี ค่ำได้จำนวน..................ฉบับ ( 1,000 บำท/ฉบับ)

ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ผูจ้ ดั กำรส่วนกำรตลำดขึ้นไป วันที่........./........./.........
3.

ส่ วนการเงิน
ได้รับ

เงินสด

หนังสื อสัญญำค้ำประกัน (L/G) ไว้เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่......................................................
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ ับหลักประกัน
(....................................................)
ผูจ้ ดั กำรส่ วนขึ้นไป
วันที่......./......./......

4.

ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิ ดวงเงินหลักประกันในระบบ CMI ONLINE และได้ส่งมอบ USER ID และ PASSWORD เมื่อวันที่............................
ลงชื่อ....................................................ผูต้ รวจสอบ
(..................................................)
ผูจ้ ดั กำรส่วนขึ้นไป
วันที่......./......./......

