AXA จับมือ TQM บุกตลาดไมโครอินชัวรรันส ขาย
ประกันเดือนละ 12 บาท ผานตูบุญเติม พรอมอัด
แคมเปญ ‘เพื่อนชวนเพื่อน’ รับฟรีเครดิตเงินคืน
เจาะลูกคาชุมชน-รายยอย

“แอกซาประกันภัย” รวมกับ “ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร” สงประกันภัยถึงตูบุญเติมทว
ั ่ ประเทศ ดวย
กรมธรรมอุบัติเหตุเบีย
้ เริ่มตนเพียง 12 บาทเทานัน
้  รับความคุมครองสูงสุด 100,000 บาท เจาะกลุมลูกคารายยอย
เพิ่มโอกาสคนไทยใหสามารถเขาถึงกรมธรรมประกันภัยไดอยางสะดวก รวดเร็ว พรอมจัดแคมเปญ ‘เพื่อนชวน
เพื่อน’ สงความหวงใยใหเพื่อนซ้ อ
ื ประกันรับฟรีเครดิตบุญเติม
ดร.นภัสนันท พรรณนิภา ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชัน
่  จํากัด (มหาชน) โดย “ทีคิวเอ็ม
อินชัวรรันส โบรคเกอร” หรือ TQM เปิ ดเผยวา เพราะพันธมิตรทงั ้  3 บริษท
ั  ไดเห็นโอกาสและความสําคัญรวมกันใน
การสงเสริมใหคนไทยสามารถเขาถึงประกันภัยเพื่อใชเป็ นเครื่องมือในการรองรับความเสี่ยงภัยในชีวิตไดงาย
สะดวก และรวดเร็ว ผานชองทางของตูบุญเติมที่มีอยูทว
ั ่ ประเทศ โดยผลิตภัณฑประกันภัยที่นําเสนอขายนัน
้ จะตอง
ตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาตูบุญเติม สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ตองการสนับสนุนประกันภัยรายยอย หรือ ไมโครอินชัวรรันส ให
ประชาชนไดเขาถึงและไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากการประกันภัยไดอยางทว
ั ่ ถึง

สําหรับความรวมมือในครัง้ นี้ นอกจากการคัดสรรกรมธรรมประกันภัยที่มีความคุมครองที่คุมคา คุมราคาเหมาะกับ
กลุมลูกคาแลว TQM ยังไดรวมกับ AXA และ FSMART เจาของตูบุญเติม จัดแคมเปญ ‘เพื่อนชวนเพื่อน’ เพียง
ลูกคาที่เขามาซ้ อ
ื ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล เบีย
้ ราคา 123 บาทตอปี โดยทํารายการผานหน าตูบุญเติม แลวสงตอ
ความหวงใยโดยการแนะนํ าเพื่อนใหมาซ้ อ
ื ประกันดวย จะไดรับฟรีเครดิตบุญเติม เริ่มวันนี้ – 31 มกราคม 2565
นางหทัยนันท เกียรติเฟื่ องฟู ผูอํานวยการสายงานบริหารชองทางการขาย บริษท
ั  แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กลาววา บริษท
ั ฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมการทําประกันภัย เพื่อใหกลุมลูกคาที่มีรายไดนอย สามารถเขาถึงประกันภัย
ไดงายข้ น
ึ  ดวยเบีย
้ ประกันและผลประโยชนที่เหมาะสม สําหรับความรวมมือในครัง้ นี้ บริษท
ั ฯ เสนอขายประกันภัย
อุบัติเหตุ ดวยเบีย
้ ประกันเริ่มตนเพียง 12 บาท สําหรับการคุมครอง 1 เดือน (แผน 1) หรือเบีย
้ ประกัน 62 บาท
สําหรับการคุมครอง 6 เดือน (แผน 2) และเบีย
้ ประกัน 123 บาท สําหรับคุมครอง 1 ปี  (แผน 3) โดยจะไดรับเงินชด
เชย 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยาน
ยนต ซึ่งถือวาเป็ นแผนความคุมครองประกันอุบัติเหตุราคาประหยัดและตอบโจทยลูกคากลุมเป าหมายไดเป็ นอยางดี
โดยจะเริ่มจําหนายประกันอุบัติเหตุนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2564
นายณรงคศักดิ ์ เลิศทรัพยทวี กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผูนําเครือขายชอง
ทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใชงานงาย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดวยตูอัตโนมัติ “บุญเติม” กลาว
วา ความรวมมือกับพันธมิตรทงั ้  2 แหง ซึ่งเป็ นผูนําในธุรกิจดานประกัน จะตอกยํ้าความเป็ นผูนําของธุรกิจในดาน
แพลตฟอรมการเงินครบวงจรของ FSMART ไดเป็ นอยางดี โดยเฉพาะการคัดเลือกผลิตภัณฑและบริการที่ตอบ
สนองความตองการของกลุมลูกคาทุกกลุมไดเป็ นอยางดี
บริษท
ั เชื่อวาดวยศักยภาพและความสามารถของพันธมิตร จะทําใหการเสนอขายกรมธรรมประกันอุบัติเหตุครัง้ นี้
เป็ นที่สนใจของกลุมเป าหมายที่เขามาใชบริการผานตูบุญเติม ซึ่งมีลูกคามากกวา 20 ลานเบอร และบริการบนตูบุญ
เติมมากกวา 80 บริการ ดวยจุดบริการมากถึง 130,000 จุดทว
ั ่ ประเทศ ทําใหลูกคารายยอยสามารถเขาถึงและเขาใจ

ผลประโยชนของการทําประกันประเภทตางๆ รวมถึงสามารถซ้ อ
ื ประกันไดอยางงาย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็ นการ
ขยายฐานลูกคาประกันรายใหมๆ ที่กระจายอยูทว
ั ่ ทุกกลุม ทุกชุมชน ทัว
่ ประเทศ
สําหรับผูที่สนใจซ้ อ
ื ประกันภัยที่ตูบุญเติม เลือกกดเมนู ซื้อประกัน และเลือกรายการกรมธรรม ที่ตองการ และอาน
เงื่อนไขกรมธรรมที่แสดงไวอยางชัดเจน หลังจากนัน
้ กรอกขอมูลผูซ้ อ
ื ประกันใหถูกตองครบถวน และชําระเงิน จะได
รับ SMS ยืนยันการซ้ อ
ื ประกันสําเร็จ
*เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็ นไปตามที่บริษท
ั กําหนด ผูซ้ อ
ื ควรทําความเขาใจกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครัง้

