1.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯได้ใช้
สาหรับการประกันภัยนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนีถ้ ูกต้องและสมบูรณ์ อีกทั้ง
ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้ใบคาขอประกันภัยนีเ้ ป็นมูลฐานของสัญญาระหว่างข้าพเจ้าและบริษัทฯอ่าน

2.

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่ อประโยชน์ในการ
กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ผูข้ อเอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่
บริษัทได้ใช้สาหรับการประกันภัยนี้ และผูข้ อเอาประกันภัยขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ ผูข้ อเอาประกันภัยตกลงที่จะให้คาขอเอาประกันภัยนีเ้ ป็นมูลฐานของสัญญา

3.

4.

5.

ประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริษทั หากรายละเอียดของผูข้ อเอาประกันภัยเป็นเท็จหรือปกปิ ดไม่แจ้ง
ความจริง ผูข้ อเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 865
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็น
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีทมี่ ีเหตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายโดยค่าใช้จา่ ยของบริษัท
ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความ
คุม้ ครองแก่ผเู้ อาประกันภัยได้

สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ( Free Look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีด้ ว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษทั ฯภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันทีไ่ ด้รบั
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษทั ฯ เว้นแต่บริษทั ฯได้ออกกรมธรรม์ประกันให้แก่ผเู้ อาประกันโดยใช้วิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัทฯ ทั้งนีใ้ ห้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนีไ้ ม่มีผลใช้บังคับนับตัง้ แต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริษัทฯไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
บริษัทฯจะคืนเบีย้ ประกันภัยที่ได้รบั มาทั้งหมดให้กับผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกันโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้

นโยบายความเป็ นส่วนตัว
1.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ให้ความสะดวกแก่ทา่ น สามารถเลือกดูรายละเอียดสิ นค้า หรือสั่งซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ ได้
โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพียงแต่การสมัครสมาชิกจะเพิ่มความสะดวกให้ทา่ นมากขึน้ ในการสั่งซือ้
ประกันภัยออนไลน์ และมีสทิ ธิ์พิเศษในการเข้าร่วมทากิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนลูกค้าที่
สั่งซือ้ ประกันภัยออนไลน์แบบไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
o

o

o

2.

ในกรณีที่ทา่ นลงทะเบียนสมัครสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้
เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ
และข้อมูลพืน้ ฐานอื่นๆ เป็นต้น หลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมี
สิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ รวมถึงการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ จาก วิริยะประกันภัย
เพื่อสารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาสถิติไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการ วิริยะประกันภัย จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่าง
เพิ่มเติมด้วย เช่น หมายเลขไอพี ชนิดของ Browser เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น
วิริยะประกันภัย ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจาก
เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดาเนินการเกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ วิริยะประกันภัย ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ
ดาเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์
เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดาเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้

ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
o วิริยะประกันภัย จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาเป็ น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการ
ติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของท่าน
o

o

o

ในกิจการหรือกิจกรรมของ วิริยะประกันภัย เท่านั้น
วิริยะประกันภัย ขอรับรองว่าจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากท่านเท่านัน้
ในกรณีที่ วิริยะประกันภัย ได้วา่ จ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน เช่น การจัดส่งไปรษณีย ์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ วิรยิ ะประกันภัย
เป็นต้น วิริยะประกันภัย จะกาหนดให้หน่วยงานที่ได้วา่ จ้างให้ดาเนินการดังกล่าว เก็บรักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกาหนดข้อห้ามมิให้มีการนาข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ วิรยิ ะประกันภัย
วิริยะประกันภัย จะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูท้ เี่ กี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณี
ต่อไปนี้
▪
▪

กรณีเป็นการให้ขอ้ มูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบกาหนด
กรณีการให้ขอ้ มูลจาเป็นต่อการคุม้ ครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สนิ ของบุคคล และกรณี
ที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทาได้

กรณีการให้ขอ้ มูลจาเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคล
หรือผูป้ ระกอบการที่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบ
กาหนด
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
▪

3.

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิริยะประกันภัย จึงได้
กาหนดกาหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย
ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น วิริยะประกันภัย จึงได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสาหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket
Layer (SSL) protocol
4.

การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

“คุกกี”้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือ่ งแล็ปท๊อป

อุปกรณ์แท๊บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านโดยอัตโนมัติ (หากไม่ประสงค์ให้คุกกีเ้ ข้ามาในบ
ราวซ์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้บราวซ์เซอร์ปฏิเสธไฟล์คุกกีไ้ ด้) ซึ่งคุกกีไ้ ม่ใช่โปรแกรม ไม่ใช่ไวรัส และไม่
สามารถส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ วิรยิ ะประกันภัย ใช้คกุ กีเ้ พื่อทราบว่าใครกาลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เพื่อเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่เกีย่ วกับผูใ้ ช้งาน สถิตินที้ าให้บริษทั ฯ สามารถปรับเปลี่ยนและสร้าง
รูปแบบเนือ้ หาได้ตรงกับเรื่องที่คุณสนใจรวมไปถึงผูใ้ ช้งานอื่นๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
5.

ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผูเ้ ดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งาน เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ขอแนะนาให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name
และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ และทาการ Logout ทุกครัง้ ก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการ
ส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยทีส่ มบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถ
รับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครัง้ ที่มีการ
ส่งผ่านข้อมูลเกิดขึน้
6.

การปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัว

วิริยะประกันภัย อาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น วิรยิ ะประกันภัย จึงขอแนะนาให้ผใู้ ช้บริการอ่าน
นโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครัง้ ทีแ่ วะชม หรือเยีย่ มชม หรือมีการใช้บริการ
ในกรณีที่ทา่ นมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกีย่ วกับข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ วิรยิ ะประกันภัย
ยินทีทจี่ ะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคาติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
ให้บริการของ วิรยิ ะประกันภัย ต่อไป ช่องทางการติดต่อมีดังนี้

o

อีเมล์: vstore@viriyah.co.th

o

หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-8777 (ในเวลาทาการ) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วัน
เสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-18.00 น.
ทางไปรษณียโ์ ดยจ่าหน้าซองถึง: บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) เลขที่ 121/28,
124/65 อาคารอาร์ เอส ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1000 (โปรดวงเล็บ
มุมซองว่า ประกันภัยออนไลน์)

o

