TQM – BKI จับสัญญาณมนุษยเงินเดือนยุค Now
Normal คัดสรรประกันภัยเน นโปรดักสสุขภาพตอบ
โจทยทุกกําลังซอ
ื้

บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชัน
่  จํากัด (มหาชน) โดยทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร หรือ TQM รวมกับ บริษท
ั 
กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือ BKI ยกขบวนโปรดักสประกันภัยที่เขาถึง Insight คนทํางานกับแคมเปญ
‘ประกันมนุษยเงินเดือนแบบ Now Normal’ เจาะกลุมโปรดักส จับเทรนดรักสุขภาพ ดวยประกันโควิด – แพวัคซีน
– สุขภาพ – ชดเชยรายได หวังเป็ นหลักประกันทางเลือกใหชีวิตมนุษยเงินเดือนดีข้ น
ึ ทามกลางสถานการณไวรัสที่
ยังระบาดหนัก ผนึกชองทางบริการที่เน นซ้ อ
ื งายดวยระบบออนไลนทงั ้ งานขายและบริการหลังการขาย สอดรับกับ
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน พรอมสนับสนุนใหคนไทยรับวัคซีนโควิดอยางมน
ั ่ ใจดวยการมอบ
ประกันแพวัคซีนฟรี 100,000 กรมธรรม คาดตงั ้ เป ายอดขายแคมเปญมนุษยเงินเดือนแบบ Now Normal’ ทัง้ ปี
100 ลานบาท

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด กลาววา การแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในระลอก 3 นี้นับเป็ นการตอกยํ้ากระแสการรักสุขภาพของคนไทยที่มีอยูเดิมใหเกิด
ความตระหนักมากยิ่งข้ น
ึ  ในทุกสาขาอาชีพมีความกังวลใจ หลายคนเริ่มปรับแนวคิดและไลฟ ไตลการใชชีวิตใน
แตละวันจากแบบเดิมสูวิถีใหมอยางรวดเร็ว รวมถึงการใหความสําคัญในการวางแผนทางการเงินเพื่อรับมือกับวิกฤต
ดานสุขภาพของตนเองและคนใกลชิดหากเกิดเหตุกะทันหัน นํ ามาสูการที่ กรุงเทพประกันภัย และ TQM ไดรวมกัน
ออกแบบแคมเปญ ‘ประกันมนุษยเงินเดือนแบบ Now Normal’ โดยมุงเน นไปที่โปรดักสประกันภัยในหมวดประกัน
สุขภาพซ่ งึ เหมาะกับผูบริโภคที่เป็ นกลุมคนวัยทํางานทงั ้ มนุษยเงินเดือน และมนุษยฟรีแลนซ

ดร.อภิสิทธิ ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษท
ั  กรุงเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน) กลาววา สําหรับแคมเปญนี้เป็ นการคัดสรรความคุมครองที่ตอบโจทยครบและครอบคลุมดานสุขภาพของ
คนทํางานที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเผชิญและไดรับผลกระทบในยุคโควิด
ซึ่งประกอบดวย
ประกันโควิดมนุษยเงินเดือน โปรดักสประกันภัยที่เป็ นกระแสของคนไทยตงั ้ แตเริ่มวิกฤตโควิดจนถึงปัจจุบัน
สําหรับในแคมเปญนี้ไดพัฒนาโปรดักสประกันภัยโควิดที่ใหความคุมครองครบทุกความตองการ กรณีตรวจ
เจอเชื้อโควิดรับเงินกอน และมีคารักษาพยาบาล คุมครองอาการโคมา คาตรวจหาเชื้อโควิดสําหรับคนในครอบ
ครัว คาทําความสะอาดฆาเชื้อโรคในที่พัก นอกจากนัน
้  ยังเพิ่มความคุมครองกรณีแพวัคซีนโควิด ทัง้ ในสวน
ของคารักษาพยาบาล และเงินปลอบขวัญ เบีย
้ ประกันภัย 1,250 บาท คุมครองสูงสุด 1,796,000 บาท

ประกันแพวัคซีน เพื่อสนับสนุนใหมนุษยเงินเดือนเขาถึงวัคซีนปองกันการติดเชื้อโควิดไดอยางมน
ั ่ ใจ จึงมีโปร
ดักสประกันภัยแพวัคซีน ที่คุมครองกรณีเกิดอาการแพวัคซีน โดยมีคารักษาพยาบาล เงินปลอบขวัญ และ
คุมครองอาการโคมา เบีย
้ ประกันภัยเริ่มตนเพียง 99 บาท
ประกันภัยสุขภาพเบา เบา ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจายราคาประหยัด เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายเมื่อ
ตองเขาพักรักษาตัวโรงพยาบาลเป็ นผูปวยใน และที่สําคัญเบีย
้ ประกันภัยเริ่มตนเพียง 2,000 กวาบาท/ปี
ประกันภัยชดเชยรายไดระหวางพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การขาดงานสําหรับบางคนอาจหมายถึงการสูญ
เสียรายไดในแตละวัน แผนประกันภัยนี้จึงเน นความคุมครองเรื่องการชดเชยรายได ทัง้ กรณีที่ตองพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล และกรณีจากการเจ็บปวยดวยโรคและอุบัติเหตุ โดยคุมครองสูงสุดวันละ 2,000 บาท สูง
สุด 365 วัน และคุมครองในหองผูปวยหนักอีก 6,000 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน
ประกันภัยสุขภาพ Health on top เหมาะสําหรับคนทํางานประจําหรือผูที่มีประกันหลักอยูแลว เชน ประกัน
สุขภาพกลุม ประกันสังคม แตตองการความคุมครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันหลัก ดวยเบีย
้ ประกันภัย
เริ่มตนเพียง 3,000 กวาบาท/ปี

ดานดร.นภัสนันท พรรณนิภา ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด กลาววา
ไวรัสโควิด-19 ยังคงอยูใกลตัวเราและสรางความกังวลใจใหแกคนทํางานทุกสาขาอาชีพ โปรดักสประกันที่ถูกเลือก
มาในแคมเปญ ‘ประกันมนุษยเงินเดือนแบบ Now Normal’ นี้ คือตัวชวยสําคัญใหคนทํางานทงั ้ มนุษยเงินเดือน
มนุษยฟรีแลนซ ไดใชเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน สถานการณที่ไมแนนอนโดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพที่มักสงผลกระทบไปยังรายไดหรือเงินเก็บเมื่อเกิดลมปวย โดยในปีนี้ไดตงั ้ เป ายอดขายโครงการมนุษยเงิน
ดือนไว 1,500 ลานบาท มาจากการขยายงานในกลุมของประกันอุบัติและสุขภาพ ซึ่งอยูในแคมเปญนี้ประมาณ 100
ลานบาท
อยางไรก็ตาม แมปัจจุบันคนไทยเริ่มเกิดกระแสเขารับการฉีดวัคซีนมากข้ น
ึ  แตหลายคนก็ยังคงกังวลและลังเลใจไม
น อยกับความเสี่ยงตออาการแพวัคซีน TQM จึงไดรวมกันจัดทําโครงการมอบประกันภัยแพวัคซีนโควิด ที่ใหความ
คุมครองสูงสุดถึง 100,000 บาท โดยจะใหคนไทยทว
ั ่ ประเทศฟรี จํานวน 100,000 สิทธิ ์ สามารถเขาไปลงทะเบียน
ไดที่เว็บไซต www.tqm.co.th

ทัง้ นี้ เพื่อสงเสริมใหกลุมคนวัยทํางานไดเขารับวัคซีนปองกันโควิดอยางมน
ั ่ ใจยิ่งข้ น
ึ TQM จัดโปรโมชน
ั ่ พิเศษสําหรับ
มนุษยเงินเดือนหรือฟรีแลนซที่สนใจซ้ อ
ื ประกันแพวัคซีนเพิ่มเติมในแคมเปญประกันมนุษยเงินเดือนแบบ Now
Normal ทุกแผนมอบสวนลดเพิ่มอีก 20% ตัง้ แตวันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 สามารถเลือกซ้ อ
ื ไดแลววันนี้ที่ TQM
ชองทาง www.tqm.co.th Line Official และ Facebook ‘TQM Insurance Broker’ หรือโทรสายดวน 1737
ตลอด 24 ชัว
่ โมง ดร.นภัสนันทกลาวทงิ้ ทาย

