เอกสารสาคัญ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรี ยน

คุณ...

เรื่ อง

การเปลีย่ นการให้ บริ การเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

ตามที่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ บรรลุข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ าราย
ย่อยให้ แก่ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ทิสโก้ ”) และบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ ธุรกิจการเงินทิสโก้ เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นัน้ โดยภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าว ธุรกิจนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance) ของธนาคารจะได้ รับการ
โอนย้ ายไปอยูภ่ ายใต้ การดูแลของทิสโก้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ธนาคารขอเรี ยนให้ ท่านทราบว่า ทิสโก้ จะเป็ นผู้ดูแลกรมธรรม์ประกัน ของท่านตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
อย่างไรก็ดี ท่านยังคงได้ รับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามเดิมทุกประการ ดังรายละเอียดที่แสดงใน
กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เช่น การรับเงินคืน (ถ้ ามี) เงินปั นผล (ถ้ ามี) เงินครบกาหนดสัญญา (ถ้ ามี) รวมถึงสิทธิต่างๆ ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ทัง้ นี ้ หากท่ านไม่ ประสงค์ ให้ ทิสโก้ เป็ นผู้ดูแลกรมธรรม์ ประกันภัยของท่ าน
ขอให้ ทา่ นโปรดแจ้ งความประสงค์ไปยังบริ ษัทประกันซึ่งเป็ นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยของท่านภายในวันที่ 29 กันยายน
2560 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
1. ติดต่อยังสาขาของธนาคารที่ทา่ นสะดวก (กรุณานาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรประชาชนเพื่อดาเนินการ)
2. ติดต่อไปยัง Call Center ของบริ ษัทประกันภัยซึง่ เป็ นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ตามรายละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริษัทประกัน
1 บมจ .พรูเด็นเชี่ยลประกันชีวิต
2 บมจประเทป) เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย .
(ไทย
3 บมจชัปป์สามัคคีประกันภัย .
4 บมจแอกซ่าประกันภัย .
5 บมจประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ .
6 บมจวิริยะประกันภัย .

สถานที่ติดต่ อ
9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 20-27 ถนนสสาทรใต้
แขวงยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ 10310
399 อาคารอินเตอร์ เชน 21 ชัน้ 26-30 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1168/67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 23 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
71 ถนนดินแดง แขวางสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ
Hotline : 1621
02 352 8000
02 788 8888
02 611 4000
02 118 8111
Hotline : 1231
Hotline : 1557
02 239 1557

7 บมจทิพยประกันภัย .
8 บมจอลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ .
9 บมจซิกน่า ประกันภัย .

63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
589 อาคารคิวเฮาส์ ภนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

Hotline : 1736
Hotline : 1373
Hotline : 1758
02 763 0000

ธนาคารขอขอบพระคุณท่านที่ให้ การสนับสนุนธนาคารด้ วยดีเสมอมา หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลกรมธรรม์ประกันภัย ของท่าน กรุ ณาติดต่อ สาขาของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ที่ท่านสะดวก หรื อ ปูนย์บริ การ
ธนาคารทางโทรปัพท์ หมายเลข 1595

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

