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สั ญญาคา้ ประกันตัวแทน/นายหน้ า
ทาที่..................................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.....................................................อายุ...........ปี อยูเ่ ลขที่...........หมู่ที่.................ถนน..............................
ตรอก/ซอย..............................ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.........................................
อาชีพ..........................ตาแหน่ง..............................สถานที่ประกอบอาชีพ..........................................................ซึ่ งต่อไปนี้
จะเรี ยกว่า “ผู้ค้าประกัน” ขอทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ไว้ให้แก่ บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “บริษทั ” มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. โดยที่บริ ษทั ตกลงรับ........................................................อายุ.........ปี อยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่................
ถนน..................................ตรอก/ซอย..............................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................
จังหวัด............................... ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “ตัวแทน/นายหน้า ” ไว้เป็ น ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัยของ
บริ ษทั ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้า ฉบับลงวันที่.............เดือน...................พ.ศ. ............. นั้น ผูค้ ้ าประกันตกลง
ยินยอมเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ตวั แทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้า
ข้างต้น กล่าวคือ หากตัวแทน/นายหน้าได้กระทาการบกพร่ อง ทุจริ ต หรื อประพฤติผิดใดๆ ต่อหน้าที่ และได้ก่อให้เกิดความ
เสี ยหาย หรื อก่อให้เกิดภาระหนี้ สินใดๆ แก่บริ ษทั ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ และไม่ว่าค่าเสี ยหายหรื อ
ภาระหนี้สินดังกล่าวจะเป็ นค่าเสี ยหายที่ตวั แทน/นายหน้าได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนหรื อขณะทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้
หรื อ ที่ จ ะได้ก่ อ ขึ้ น ต่ อ ไปในภายหน้า ในระหว่ า งที่ ตัว แทน/นายหน้า กระท าการเป็ นตัว แทน/นายหน้า อยู่กับ บริ ษ ัท
ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด แต่สูงสุ ดไม่เกินจานวน..................บาท
(..............................................................) ให้แก่บริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาบอกกล่าวจากบริ ษทั หากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผูค้ ้ าประกันยังมิได้ชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั หรื อยังชดใช้ไม่
ครบถ้วนตามคาเรี ยกร้อง ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้บริ ษทั คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิ บห้า) ต่อปี ของจานวนค่าเสี ยหาย
หรื อภาระหนี้ สินที่ คา้ งชาระ จนกว่าจะชดใช้ให้แก่ บริ ษทั ครบถ้วนเรี ยบร้ อย ทั้งนี้ การค้ าประกันข้างต้นนอกจากผูค้ ้ า
ประกันจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อภาระหนี้สินและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว การค้ าประกันดังกล่าวยังเป็ นการค้ าประกันที่รวม
ตลอดถึงค่าเสี ยหาย ค่าสิ นไหมทดแทน ค่าภาระติดพัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติ ดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่า
ทนายความ ค่าป่ วยการ ในการฟ้ องร้องคดี ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องให้ชาระ
ค่าเสี ยหายหรื อภาระหนี้สินที่คา้ งชาระ ทุกประการ
ข้อ 2. ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้สญ
ั ญานี้ มีผลผูกพันผูค้ ้ าประกันอยูต่ ลอดเวลาที่.....................................................
ยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ตวั แทน/นายหน้าอยูก่ บั บริ ษทั ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้า ฉบับข้างต้น รวมทั้งยังคงผูกพันอยู่กบั
ค่าเสี ยหายหรื อภาระหนี้ สินของตัวแทน/นายหน้า ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ตวั แทน/นายหน้า จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น
แก่บริ ษทั

ต่อหน้า 2/ ข้อ 3. ผูค้ ้ าประกัน...
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ข้อ 3. ผูค้ ้ าประกันสามารถบอกเลิกสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ได้ โดยการส่ งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนไปยังสานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยให้การค้ าประกันตามสัญญาฉบับนี้ สิ้นผลทันที ต่ อเมื่ อ
ตัวแทน/นายหน้า ได้หาผูค้ ้ าประกันรายใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผูค้ ้ าประกันมาทาสัญญาค้ าประกันกับบริ ษทั
ทดแทนการค้ าประกันของผูค้ ้ าประกันเรี ยบร้อยแล้วโดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ น
สาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ..................................................................................................บริ ษทั
(...........................................................................................)
ลงชื่อ.................................................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(...........................................................................................)
ลงชื่อ..................................................................................................พยาน
(...........................................)(..............................................)
ลงชื่อ...................................................................................................สามี/ภรรยา ผูใ้ ห้ความยินยอม
(..........................................................................................)
หมายเหตุ.- 1. กรณี ผคู ้ ้ าประกันมีค่สู มรส ให้สามี/ภรรยาของผูค้ ้ าประกัน ลงนามให้ความยินยอมด้วย
2. กรณี ผคู ้ ้ าประกันไม่มีค่สู มรส ให้ผคู ้ ้ าประกัน ระบุสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่า
ในช่องผูใ้ ห้ความยินยอม พร้อมทั้งให้ผคู ้ ้ าประกันลงนามชื่อกากับข้อความนั้นไว้
3. ผูค้ ้ าประกันเป็ นผูป้ ิ ดอากรแสตมป์
4. การระบุค่าเสี ยหายหรื อภาระหนี้อตั ราสูงสุ ดของผูค้ ้ าประกันตามข้อ 1 ให้กาหนดจากวงเงินเครดิต และ/
หรื อยอดถัวเฉลี่ยของผลงานรายเดือนของตัวแทน/นายหน้า (ให้ผคู ้ ้ าประกันลงนามกากับท้ายบรรทัดที่
ระบุจานวนเงินด้วย)
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