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คู่มือการท างานของนายหน้า (ฟินประกนัรถ) 

 

 ฟินประกนัรถ ขอแจง้กฏระเบียบการท างานของนายหนา้ ท่ีส่งงานใหก้บัฟินประกนัรถ เพื่อเป็น
แนวทางและขอ้ปฏิบติัในการท างาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการท างานร่วมกนั 

 

 

การสมคัรสมาชิก  
1. เม่ือสมคัรสมาชิกเสร็จแลว้ จะไดรั้บ SMS แจง้ขอ้ความ ช่ือและรหสัผูใ้ชง้าน  

พร้อมกบัล้ิงคด์าวโหลดแอพพลิเคชัน่ ส าหรับระบบการท างาน 

2. เขา้ใชง้านไดท้างเวบ็ไซต ์หรือทางแอพพลิเคชัน่ (FIN Broker) 
3. หากเขา้ใชง้านไม่ได ้กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีดูแล หรือโทร091-493-9999 

การเช็คราคาเบีย้ ท าใบเสนอราคาประกนัภัย สามารถท าได ้2 ช่องทาง  
1. เช็คเบ้ียทางเวบ็ไซต ์หรือทางแอพพลิเคชัน่ (FIN Broker) 
2. เช็คเบ้ียกบัทางเจา้หนา้ท่ีของฟิน ท่ีดูแลงานท่าน 

การแจ้งงาน คย์ีงาน เพ่ือท าประกนัภัย สามารถท าได ้2 ช่องทาง  
1. นายหนา้คียง์านทางเวบ็ไซต ์หรือทางแอพพลิเคชัน่ (FIN Broker)            

สามารถขอคู่มือหรือคลิปวดีิโอสอนการคียง์าน ไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีฟิน 

2. นายหนา้ส่งขอ้มูลใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีของฟิน ท่ีดูแลงานท่าน                        
เป็นผูด้  าเนินการคียง์านแทน (กรณีน้ี หกัค่าด าเนินการคียง์าน 1%) 

การติดตามกรมธรรม์ และงานสลกัหลงั สามารถท าได ้2 ช่องทาง  
1. กดแจง้ติดตามไดท้างเวบ็ไซต ์หรือทางแอพพลิเคชัน่ (FIN Broker) 
2. แจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีของฟิน ท่ีดูแลงานท่าน 

3. โทรติดตามกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายดูแลประกนัภยั (091-493-9999) 
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การจัดส่งเอกสาร และส าเนาเอกสารต่างๆ  
1. ใบเสนอราคา , ใบค าขอ (covernote) , ส าเนาใบเสร็จรับเงิน , ส าเนาพรบ ,  ส าเนา

กรมธรรม ์, เลขไปรษณีย ์(บริษทัส่งใหช่้องทางออนไลน ์Email , APP FIN BROKER)  
ทางนายหนา้ ตอ้งจดัส่งต่อใหก้บัลูกคา้เอง เพื่อเป็นหลกัฐาน 

2. พรบ และกรมธรรม ์ตวัจริง บริษทัจะจดัส่งไปรษณีย ์(ลงทะเบียน ฟรี)  
หากตอ้งการด่วน EMS , Kerry คิดเพิ่ม50บาท (หกัจากค่าคอมท่ีไดรั้บ) 

3. ตอ้งการติดตามเอกสาร ติดต่อเจา้หนา้ท่ีดูแลงาน หรือฝ่ายจดัส่ง (091-493-9999) 
การช าระเงินจ่ายค่าประกนัภัย สามารถท าได ้4 ช่องทาง 

1. โอนเงินเขา้บริษทัฟิน (โอนเตม็จ านวน หรือโอนจ่ายหกัค่าคอม) 
2. โอนเงินเขา้บริษทัประกนัภยั โดยตรง (กรณีน้ีตอ้งโอนเตม็จ านวนเท่านั้น) 
3. ตดับตัรเครดิต กบับริษทัฟิน (หกัค่าคอม 3%) หรือ บริษทัประกนัภยั (ถา้มี)  
4. กรณีผอ่นช าระค่างวด 3 งวด , 6 งวด , 10 งวด (สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีฟิน) 

เง่ือนไขเป็นไปตามแคมเปญการขาย ตารางผลตอบแทนของบริษทั 

*ส่งสลิปใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฟิน หรือแนบในแอพพลิเคชัน่ไดเ้ลย 

การติดตามให้ช าระเงินค่างวด 

1. บริษทัจะส่ง SMS แจง้เตือน และมีเจา้หนา้ท่ีโทรติดตามกบัลูกคา้หรือนายหนา้ 
2. หากตอ้งการขยายเวลาการจ่ายช าระล่าชา้ คิดค่าด าเนินการ 500 บาท/คร้ัง 

3. กรณีมีรายการคา้งจ่ายค่างวด จ่ายล่าชา้ (เกิน 3 รายการ) ขอหยดุรับแจง้งานเคสใหม่ 
จนกวา่จะติดตามช าระ เคลียค่างวดท่ีเกินเขา้มาในระบบ  

การเกบ็ประวตัิการผ่อนช าระของนายหน้า  
เพื่อจดัเกรดระดบันายหนา้ ดา้นการเงิน มีผลต่อสิทธิประโยชนแ์ละการสนบัสนุนต่างๆจากบริษทั 

1. นายหนา้ประวติั ดีมาก (A+) ไม่เคยมีประวติัผอ่นล่าชา้ 
2. นายหนา้ประวติั ดี (B+) นายหนา้ประวติั เส่ียงนอ้ย (C-) นายหนา้ประวติั เส่ียงสูง (F-)  
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การยกเลกิกรมธรรม์ ยกเลกิท าประกนัภัย 

1. หากมีการแจง้ท าประกนัภยัเขา้มาแลว้ และมีการแจง้เปล่ียนแปลงหรือขอยกเลิก  
โดยท่ีไม่ไดเ้ป็นความผดิพลาดของบริษทั บริษทัหกัค่าด าเนินการยกเลิก 500 บาท  
โดนหกัจากเงินท่ีช าระเขา้มา เพื่อโอนเงินคืนใหก้บัลูกคา้ 

2. หากมีการท าประกนัภยั แลว้พบกวา่ไม่เขา้เง่ือนไขบริษทัประกนัภยั หรือทุนผดิ เบ้ียผดิ 
รอยแผลมีการรีมารคเ์กินเง่ือนไข บริษทัท าการยกเลิกงาน และโอนเงินคืน (ทุกวนัศุกร์) 

หากช าระเขา้มาดว้ยบตัรเครดิตและมีการยกเลิกงาน บริษทัขอหกัค่ารูดบตัร (3.21%) 
3. หากเกินก าหนดช าระ 7วนั บริษทัมีความจ าเป็นแจง้ยกเลิกกรมธรรมท์นัที พร้อมส่ง

อีเมลแจง้นายหนา้ใหรั้บทราบ และใหท้ าการแจง้ลูกคา้ทนัที บริษทัไม่รับผดิชอบใดๆ 

4. กรณีมียกเลิกกรมธรรม ์ท่ียงัจ่ายเงินค่างวดไม่ครบ และนายหนา้ไดรั้บค่าคอมไปแลว้ 

บริษทัท าการเรียกคืนค่าคอมรายการนั้น ใหโ้อนคืนเขา้บริษทัหรือหกัค่าคอมวคีถดัไป 

เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน สนับสนุนการขาย บริการเสริม ของแถมต่างๆ 

1. ดูจากเอกสารใบค่าคอม ตารางผลตอบแทนประจ าเดือน และรายละเอียดเง่ือนไข
แคมเปญใหช้ดัเจน หรือสอบถามเจา้หนา้ท่ีฟินท่ีดูแลท่าน 

การจ่ายค่าคอมมชิช่ัน ค าแนะน า ค่าต าแหน่ง 

1. รอบการคิดค่าคอมมิชชัน่ ตดัรอบวนัองัคารก่อนเท่ียง และท าจ่ายวนัพฤหสับ่าย  

2. บริษทัท าจ่ายทุกสัปดาห์ หากวนัพฤหสัเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ขอเล่ือนจ่ายเป็นวนัศุกร์ 

3. กรณีเป็นงานผอ่นช าระ บริษทัจ่ายค่าคอมใหเ้ตม็จ านวนทนัที เม่ือช าระค่างวดท่ี2 แลว้ 

4. ค่าแนะน า ค่าต าแหน่ง จะไดรั้บเม่ือท าการช าระเงินครบทุกงวด หรือจ่ายเตม็จ านวน 

5. หากมีรายการคา้งจ่ายล่าชา้ เกิน7วนั บริษทัจะลอ็คไม่ท าจ่ายค่าคอมในสัปดาห์นั้น 
จนกวา่จะติดตามใหช้ าระเขา้มาหรือเคลียจบ และจะรวมยอดท าจ่ายในสัปดาห์ถดัไป 
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การแจ้งยกเลกิสัญญานายหน้า 

 หากตรวจสอบพบการกระท าท่ีสุ่มเส่ียง ส่อแววทุจริต โดยมิชอบดว้ยกฏหมาย หรือการปฏิบติัตน 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขบริษทั หรือท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงใดๆทุกกรณี ตามบริษทัพิจารณาสมควร  

บริษทัขอแจง้ยกเลิกสัญญานายหนา้ทนัที และหากมีงานท่ีคา้งช าระหรืองานอ่ืนใด นายหนา้ตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบตามเง่ือนไขใหง้านเรียบร้อย บริษทัมีสิทธ์ิเรียกร้องความเสียหายทุกกรณี 

 

 

 

 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานร่วมกนั ยดึถือปฏิบติัการขอ้บงัคบัดงักล่าว 

หากมีการเปล่ียนแปลง พฒันาแกไ้ขขอ้บงัคบัต่างๆ บริษทัจะรีบแจง้ใหท้ราบทนัที 

 

สอบถาม แนะน า ร้องเรียน ไดท่ี้เบอร์ติดต่อ 091-493-9999 

 

 

 

แจง้เพื่อโปรดทราบ 

 

นาย ปัญญวฒัน์ โพธิ์ศรีทอง 

บริษทั ฟิน อนิชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 


