หนังสือการยืนยันตัวตน และให้ ความยินยอมเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) บริ ษัทในเครื อ
และ/หรื อพันธมิต รทางธุรกิจของบริ ษั ท จัดเก็บ รวบรวม จากผู้เอาประกัน ภัย หรื อจากแหล่งอื่ น ใช้ ประมวลผลและเปิ ดเผย
ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลและข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย ซึ่งครอบคลุมถึ งข้ อมูลส่ วนบุ คคลทุ กประเภท
ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ข้ อมูลการติดต่อ ข้ อมูลเกี่ยวกั บกรมธรรม์ หรื อข้ อมูลอื่นที่สามารถระบุ
ตัวตนของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ และข้ อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) (เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ
ความเจ็บป่ วย และประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย เป็ นต้ น) เพื่อประโยชน์ในการรับประกันภัย รวมถึงการปฏิบตั ิ
หน้ าที่และการให้ บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริ ษัท (เช่น การคานวณเบี ้ยประกั น
การส ารองข้ อ มู ล ส าหรั บ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท การจัด เก็ บ เบี ย้ ประกั น ภัย ทุ ก ช่ อ งทางการช าระเงิ น และหนี ส้ ิ น อื่ น ๆ
การตรวจสอบ วิ เ คราะห์ และประมวลผลข้ อ มูลเพื่ อ จ่ า ยเงิน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย การให้ บ ริ ก ารหลัง การขาย รวมถึ ง
การให้ บ ริ ก ารติ ด ตาม ประสานงาน แก้ ไขปั ญ หา และแจ้ งเตื อ นใดๆ เกี่ ย วกับ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ไม่ ว่า ผ่า นโซเซี ย ลมี เดี ย
แอปพลิเคชั่น อีเมล SMS โทรศัพท์ หรื อไปรษณีย์ เป็ นต้ น) การประกันภัยต่อ การต่ออายุ แก้ ไขหรื อยกเลิกกรมธรรม์ป ระกันภัย
การขอเอาประกันภัยใหม่ในภายหลัง การเสนอและประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริ มการขายการแจ้ งข้ อมูลและ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรื อบริ การต่างๆ รวมถึงแจ้ งข่ าวสารของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ และ/
หรื อพัน ธมิ ตรทางธุรกิจของบริ ษั ทที่จ ะมีขึน้ ในอนาคต การวิเคราะห์ การจัด ทาฐานข้ อมูล การประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบ
อัตโนมัติหรื อปั ญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริการของบริ ษัท การดาเนินการเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท
และการปฏิบัติตามกฎหมายของบริ ษัท รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริ ษัทในเครื อ ผู้ให้ บริ การ พันธมิตร
ทางธุรกิจของบริ ษัท สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บริ ษัทประกันภัยอื่น บริ ษัทประกันภัยต่อ บริ ษัทประกันภัยต่อช่วง
หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายเพื่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ น
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าตกลง ยินยอม และรับทราบแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ของข้ าพเจ้ าตามที่ ระบุในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษั ทที่ปรากฏในเว็ บไซต์ https://pdpa.kpi.co.th/privacy
หรื อที่บริษัทประกาศในภายหลัง
ลงชื่อ ______________________________________ ผู้ขอเอาประกันภัย
(

)
วันที่ ___________________________

สแกนเพื่อดูนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
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