TQM – BKI คัดพิเศษโปรดักสประกันรับวันแรงงาน
ชวนมนุษยเงินเดือนใชชีวิตไมสะดุดผานแคมเปญ
‘Let’s Move On’

ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร (TQM) จับมือ กรุงเทพประกันภัย (BKI) จัดแคมเปญ ‘Let’s Move On’ ชวน
มนุษยเงินเดือนเดินหน าใชชีวิตแบบไมสะดุด กับการบริหารความเสี่ยงดวยประกันภัย 3 หมวดหลักที่เลือกความ
คุมครองมาโดยเฉพาะใหตรงความตองการของมนุษยเงินเดือนในยุควิถีใหมหลังฝาวิกฤตมรสุมโควิด โดยใน
แคมเปญประกอบดวย หมวดสุขภาพ ‘Let’s Healthy’ ตอบโจทยคนทํางานในยามลมปวยแตสวัสดิการที่มีอยูไม
เพียงพอกับคารักษาพยาบาล หมวดชดเชยรายได ‘Let’s it Be’ ยามเจ็บปวยขาดงานไดแตรายไดตองไมขาด หมวด
ทํางานสบายใจ ‘Let’s Chilling’ ไรกังวลการเกิดอุบัติเหตุระหวางปฏิบัติงานเพราะมีประกันภัยดูแลตลอดเวลา เน น
งานขายและบริการหลังการขายผานระบบออนไลน เขาถึงงาย สะดวก รวดเร็ว

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด กลาววา ขณะที่อีกไมนาน
ประเทศไทยกําลังจะปรับใหโควิดกลายเป็ นโรคประจําถิ่น ผูคนเริ่มออกมาใชชีวิตกันมากข้ น
ึ  แตไมไดหมายความวา
โอกาสติดเชื้อจะลดลง ประชาชนตองใชชีวิตกับโควิดใหได เมื่อติดเชื้อก็ตองเขาสูกระบวนการรักษา ดังนัน
้ ทามกลาง
ความกังวลใจที่ยังมีอยู ทัง้ เรื่องการเจ็บปวยจากการติดเชื้อโควิดหรือโรคอ่ น
ื ๆ กังวลเรื่องคาใชจายที่ตามมาหลังตอง
เขารักษาตัว รวมถึงการบริหารรายไดและรายจายที่ตองเครงครัดและรัดกุมมากข้ น
ึ  สงผลใหมนุษยเงินเดือนหลาย
คนอาจยังติดขัดและคอนขางสับสนวาจะเดินหน าตอไปอยางไรในสถานการณปัจจุบันและอนาคต ดวยความเขาใจใน
ผลกระทบที่เกิดข้ น
ึ กับกลุมคนวัยทํางานเป็ นอยางดี TQM และกรุงเทพประกันภัย จึงไดรวมกันออกแบบแคมเปญ
พิเศษ ‘Let’s Move On’ เพื่อกระตุนใหมนุษยเงินเดือนเห็นความสําคัญของการใชประกันภัยมาบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในชีวิต ใหสามารถกาวเดินตอไปอยางราบร่ น
ื แมตองเจอสถานการณที่ไมคาดฝัน

ดานดร.อภิสิทธิ ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษท
ั  กรุงเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) กลาววา สําหรับแคมเปญพิเศษประกันภัยมนุษยเงินเดือน ‘Let’s Move On’ นี้ บริษท
ั ฯ ไดคัดสรร

โปรดักสประกันภัยที่มีความคุมครองเน นไปทางดานสุขภาพและการชดเชยรายได ซึ่งเป็ นสิ่งที่ตรงกับความตองการ
และสอดคลองกับสถานการณที่เกิดข้ น
ึ กับชีวิตของคนวัยทํางานในปัจจุบัน โดยไดจัดหมวดประกันภัยออกเป็ น 3
หมวดหลักตามแนวคิด ‘Let’s Move On’ ประกอบดวย
หมวดสุขภาพ ‘Let’s Healthy’ ที่ตอบโจทยมนุษยเงินเดือนที่ออกมาทํางานและใชชีวิตไดอยางไรกังวลในเรื่อง
การเจ็บปวยและคารักษาพยาบาล ดวยประกันภัยสุขภาพ Health On top ที่ใหความคุมครองเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ประกันหลักที่มีอยู เชน ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุม ฯลฯ เบีย
้ ประกันภัยเริ่มตนเพียง 3,730 บาท/ปี  คุมครอง
สูงสุด 50,000 บาท และประกันภัยสุขภาพ Health เบา เบา ประกันสุขภาพแบบเหมาจาย ที่จะชวยแบงเบาคาใช
จายเมื่อตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เบีย
้ ประกันภัยเริ่มตนเพียง 2,940 บาท/ปี
หมวดชดเชยรายได ‘Let’s it Be’ ตอบโจทยคนทํางานที่กังวลเรื่องรายไดในยามเจ็บปวย กับประกันภัยชดเชย
รายได เมื่อเจ็บปวยจนตองรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งอาจกระทบกับรายไดและเงินเก็บ โดยประกันภัยชดเชยราย
ไดจะใหความคุมครองทงั ้ กรณีเจ็บปวยดวยโรคและอุบัติเหตุทําใหตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผูปวยในให
คุมครองสูงสุด 2,000 บาท/วัน ตลอดจนหากตองพักรักษาตัวในหองผูปวยหนักICU ชดเชยสูงสุดถึง 6,000 บาท/วัน
เบีย
้ ประกันภัยเริ่มตนเพียง 2,340 บาท/ปี
หมวดทํางานสบายใจ ‘Let’s Chilling’ ทุกอาชีพยอมมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุทํางาน
สบายใจ จะทําใหคลายความกังวลใจไดในระหวางการทํางาน ดวยเบีย
้ ประกันภัยเพียง 999/ปี  คุมครองกรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทว
ั ่ ไปในขณะทํางาน คุมครองสูงสุด 250,000 บาท นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุขณะเขารวมงาน
เทศกาลประจําปี  จะไดรับความคุมครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท โดยไมตองสํารองจายคารักษาพยาบาล

ดร.นภัสนันท พรรณนิภา ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด กลาววา TQM
รวมจัดแคมเปญในวันแรงงานแหงชาติกับทางกรุงเทพประกันภัยมา 7 ปี แลว เพราะเราเห็นถึงความสําคัญของชีวิต

มนุษยเงินเดือนโดยเฉพาะดานความเสี่ยงในการทํางานและการเจ็บปวย หรือเมื่อออกเดินทางทองเที่ยวทงั ้ ใน
ประเทศและตางประเทศเพราะไมไดออกทองเที่ยวกันมากวา 2 ปี แลว โดยเฉพาะตางประเทศที่เริ่มเปิ ดรับนักทอง
เที่ยวกันแลว ปี นี้จึงไดออกแคมเปญมนุษยเงินเดือน ‘Let’s Move On’ เพราะอยากจะสงเสริมและรวมเป็ นสวน
หนึ่งในการสงตอพลังบวกใหแกคนวัยทํางานทงิ้ ความติดขัดในชีวิตมาเดินหน ากันตอไป โดยใหประกันภัยเป็ นตัว
ชวยที่มนุษยเงินเดือนหรือคนทํางานทุกอาชีพใชเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทามกลางสถานการณที่
ไมแนนอน
สําหรับโปรโมชน
ั ่ พิเศษตอนรับวันแรงงานแหงชาติ ซื้อประกันภัยในแคมเปญมนุษยเงินเดือน ‘Let’s Move On’
ครบ 5,000 บาทข้ น
ึ ไป ภายใน 31 พฤษภาคม นี้ TQM และกรุงเทพประกันภัยมอบของสมนาคุณพิเศษ Gift
Voucher มูลคา 100 บาท พรอมแกวน้ํ าสูญญากาศเก็บความรอน/เย็น มูลคา 499 บาท และยังสามารถผอนชําระคา
เบีย
้ ประกันภัยได 0% นาน 10 เดือนกับบัตรเครดิตที่รวมรายการ โดยสามารถเลือกซ้ อ
ื ไดแลววันนี้ที่คลิก
https://bit.ly/3vjhTQf หรือชองทาง www.tqm.co.th Line Official และ Facebook ‘TQM Insurance Broker’
ดร.นภัสนันท กลาวทงิ้ ทาย

