
 
eBenefits 

แบบฟอร์มคาํร้องขอรหัสผู้ใช้ 
 
 e-Benefit แหลง่ขอ้มลูออนไลนแ์ละบรกิารออนไลนสํ์าหรับการดําเนนิงานดา้นประกนักลุม่ของ
เอไอเอ โดยฟังกช์ัน่การทํางานของระบบ สามารถนําคณุเขา้ถงึขอ้มลูสําคญัไดอ้ยา่งมแีบบแผน 
 
 

หลกัเกณฑก์ารใชง้าน 
และขอ้ตกลงในการใชข้อ้มลูอเิล็กทรอนกิสแ์ละลายเซ็นทางอเิล็กทรอนกิส ์

 
คําบอกกลา่วนีม้ขีอ้ความสําคญัทีค่ณุควรทราบ กรณุาอา่นคําบอกกลา่วนีอ้ยา่งละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นขอรหัส
ผูใ้ช ้
 
 
ขอ้สงวนสทิธ ิ
ภายใตบ้ทบญัญัตแิหง่กฎหมายทีส่ามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสงูสดุ (1) เนือ้หาสาระตา่งๆ ทีป่รากฎอยูบ่น
เว็บไซตน์ีเ้ป็นอยา่งทีป่รากฎอยูแ่ละปราศจากการรับประกนัใดๆ ทัง้ส ิน้ไมว่า่จะเป็นการรับประกนัโดยชดั
แจง้หรอืโดยปรยิายก็ตาม บรษัิท เอไอเอ จํากดั รวมถงึบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอื (รวมกนัเรยีกวา่ "เอ
ไอเอประเทศไทย") ขอสงวนสทิธใินการรับประกนัใดๆ ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย ซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จํากดัเฉพาะการรับประกนัโดยปรยิายทางการคา้หรอืตามความเหมาะสมสําหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ (2) เอ
ไอเอประเทศไทยไมรั่บรองวา่เว็บไซตห์รอืระบบการทํางานทีป่รากฎอยูใ่นเนือ้หาตา่ง ๆ จะไมม่ขีอ้ขดัขอ้ง
หรอืไมม่ขีอ้ผดิพลาด รวมทัง้ไมรั่บรองวา่ขอ้ขดัขอ้งหรอืขอ้ผดิพลาดดงักลา่วจะไดรั้บการแกไ้ขหรอื
เว็บไซตแ์ละเซริฟ์เวอรจ์ะไมม่ไีวรัสหรอืสว่นประกอบอืน่ใดทีเ่ป็นอนัตราย และ (3) เอไอเอประเทศไทยไม่
รับประกนัหรอืใหคํ้ารับรองใดๆ เกีย่วกบัการใชห้รอืผลของการใชเ้นือ้หาตา่งๆ บนเว็บไซตน์ี ้ ทัง้ในสว่นที่
เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ความน่าเชือ่ถอื หรอืเรือ่งอืน่ๆ  คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เพือ่การใหบ้รกิารและการ
ซอ่มบํารงุรักษา ถอืเป็นความรับผดิชอบของทา่น(ไมใ่ชเ่อไอเอประเทศไทย)  ทัง้นีข้อ้มลูและคําบรรยาย
ตา่งๆ ซึง่ปรากฎ อยูใ่นเว็บไซตน์ีม้ใิหถ้อืวา่ถกูตอ้งครบถว้นตามขอ้กําหนด ขอ้ยกเวน้ หรอืเงือ่นไข
ทัง้หลายทีใ่ชบ้งัคบัแกส่นิคา้และบรกิารตา่งๆ แตเ่ป็นเพยีงการใหข้อ้มลูทัว่ไปเทา่นัน้ สําหรับรายละเอยีด
ทัง้หมดกรณุาพจิารณาจากนโยบายหรอืสญัญาของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 
 
เว็บไซตน์ีอ้าจมกีารเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตอ์ืน่ทีเ่อไอเอประเทศไทยไมไ่ดด้แูล เอไอเอประเทศไทยจะไม่
รับผดิชอบตอ่เนือ้หาใดๆ บนเว็บไซตเ์หลา่นัน้ การเชือ่มโยงลงิคต์า่งๆ ไปยังเว็บไซตด์งักลา่วนัน้ไมถ่อืวา่
เอไอเอประเทศไทยไดย้อมรับหรอืใหก้ารรับรองเว็บไซตห์รอืเนือ้หาทีป่รากฏอยูบ่นเว็บไซตด์งักลา่ว  
 
 
ขอ้จํากดัความรบัผดิ 
แมว้า่เอไอเอประเทศไทยจะไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเหมาะสมในการรวบรวมขอ้มลูบนเว็บไซตน์ีใ้หม้ี
ความถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั ความผดิพลาดและการตกหลน่ตา่งๆ อาจเกดิขึน้ไดใ้นบางกรณี ภายใต ้
ขอ้บงัคบัของกฎหมายทีส่ามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสงูสดุ เอไอเอประเทศไทยไมใ่หคํ้ารับประกนัหรอืคํา
รับรองใดๆ เกีย่วกบัความถกูตอ้งในเนือ้หาตา่งๆ บนเว็บไซตน์ี ้และไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่รวมถงึแต่
ไมจํ่ากดัเฉพาะความประมาทเลนิเลอ่ เอไอเอประเทศไทยและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง จัดทํา 
หรอืกอ่ใหเ้กดิเว็บไซตน์ีไ้มต่อ้งรับผดิชดใชต้อ่ทา่นสําหรับความเสยีหายใดๆ ไมว่า่จะเป็นความเสยีหาย
โดยตรง โดยบงัเอญิ โดยมคีวามเกีย่วเนือ่ง โดยออ้ม หรอืเป็นความเสยีหายทีม่โีทษอนัเป็นผลมาจากการ
ใชห้รอืการไมส่ามารถใชเ้นือ้หาใดๆ บนเว็บไซตน์ีแ้มว้า่เอไอเอประเทศไทยหรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบ
อํานาจจะไดท้ราบถงึความเป็นไปไดข้องความเสยีหายดงักลา่วแลว้ก็ตาม อนึง่ ภายใตบ้ทบญัญัตแิหง่
กฎหมายทีส่ามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสงูสดุ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ความรับผดิของเอไอเอประเทศไทย
ทัง้หมดตอ่ทา่นสําหรับความเสยีหาย ความสญูเสยี และมลูแหง่คดตีา่งๆ จะไมเ่กนิกวา่จํานวนเงนิทีท่า่นได ้
ชําระไปเพือ่การเขา้สูเ่ว็บไซตน์ี ้(ถา้ม)ี 
 
นอกจากนัน้ เอไอเอประเทศไทยไมม่คีวามรับผดิชอบใด ๆ และจะไมรั่บผดิชดใชต้อ่ความเสยีหายหรอืการ
ตดิไวรัสตา่ง ๆ ซึง่อาจทําใหอ้ปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละทรัพยส์นิอืน่ของทา่นเสยีหาย อนัเป็นผลมาจากการ
ทีท่า่นไดเ้ขา้ ใช ้หรอืทอ่งอยูใ่นเว็บไซตน์ี ้และรวมถงึการทีท่า่นไดด้าวนโ์หลดเนือ้หา ขอ้มลู ขอ้ความ 
รปูภาพ วดีโีอ หรอืเสยีงตา่งๆ จากเว็บไซตน์ีด้ว้ย 
 
 
 



 
ขอ้จํากดัในการใชข้อ้มลู 
เอไอเอประเทศไทยเป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคมุการดําเนนิการของเว็บไซตน์ี ้เวน้แตเ่อไอเอประเทศไทย
จะไดอ้นุญาตโดยชดัแจง้เป็นอยา่งอืน่ เอไอเอประเทศไทยไมอ่นุญาตใหม้กีารคดัลอก ทําซํ้า เผยแพรต่อ่
สาธารณะ แกไ้ขดดัแปลง เก็บขอ้มลูไวใ้นระบบทีส่ามารถเรยีกกลบัคนืมาได ้ใชเ้พือ่สรา้งงานทีม่กีาร
ดดัแปลง โอนถา่ยขอ้มลู ประกาศ สง่ผา่น (ไมว่า่ในรปูแบบหรอืโดยวธิกีารใดๆ) จัดจําหน่าย หรอืใชข้อ้มลู
ตา่งๆ บนเว็บไซตน์ีห้รอืเว็บไซตอ์ืน่ๆ ซึง่เอไอเอประเทศไทยเป็นเจา้ของ เป็นผูดํ้าเนนิการ เป็นผูอ้นุญาต 
หรอืเป็นผูค้วบคมุในกรณีอืน่เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเผยแพรต่อ่สาธารณและเพือ่ประโยชนท์างการคา้ ทา่น
สามารถดาวนโ์หลดเนือ้หาตา่งๆ ทีป่รากฎอยูบ่นเว็บไซตน์ีไ้ดเ้พือ่ประโยชนข์องทา่นเองเทา่นัน้ภายใต ้
เงือ่นไขทีว่า่ ทา่นยังคงตอ้งเคารพตอ่ลขิสทิธิแ์ละคําประกาศความเป็นเจา้ของตา่ง ๆ ทัง้หลาย ซึง่ปรากฎ
อยูบ่นเว็บไซตน์ี ้ทัง้นี ้ทา่นไมส่ามารถจัดจําหน่าย แกไ้ขดดัแปลง สง่ผา่น นํากลบัมาใชใ้หม ่นํากลบัมา
แสดงใหม ่หรอืใชข้อ้มลู ซึง่รวมถงึขอ้ความ รปูภาพ เสยีง และวดีโิอบนเว็บไซตน์ีเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการ
เผยแพรต่อ่สาธารณชนและเพือ่ประโยชนท์างการคา้ได ้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเอ
ไอเอประเทศไทย 
 
เอไอเอประเทศไทยไมรั่บประกนัและไมรั่บรองวา่การใชข้อ้มลูตา่ง ๆ ซึง่ปรากฎบนเว็บไซตน์ีข้องทา่นจะ
ไมฝ่่าฝืนสทิธติา่ง ๆ ของบคุคลภายนอก 
 
 
เร ือ่งเกีย่วกบัเขตอํานาจศาล 
เวน้แตจ่ะไดม้กีารกําหนดไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอืน่ เอไอเอประเทศไทยไมรั่บรองวา่ขอ้มลูใดๆ บน
เว็บไซตน์ีจ้ะเหมาะสมหรอืสามารถใชง้านไดใ้นทกุสถานที ่ผูใ้ดก็ตามทีไ่ดเ้ขา้เว็บไซตน์ีไ้ดเ้ขา้ไปดว้ย
ความประสงคข์องตนเองและตอ้งรับผดิชอบตอ่การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่นัน้ๆ 
 
เวน้แตจ่ะไดม้กีารกําหนดไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอืน่ ขอ้มลูตา่ง ๆ ทีป่รากฏอยูบ่นเว็บไซตน์ีไ้มถ่อืเป็นคํา
เสนอเพือ่ขายหรอืคําชีช้วนเพือ่ใหซ้ือ้หลกัทรัพย ์ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการประกนัภยั หรอืสนิคา้และบรกิาร
อืน่ๆ โดยเอไอเอประเทศไทย ทัง้นี ้เอไอเอประเทศไทยไมไ่ดเ้สนอหรอืประสงคจ์ะขายหลกัทรัพย ์
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการประกนัภยั หรอืสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ และในกรณีทีเ่อไอเอประเทศไทยไดทํ้าการ
ขายหลกัทรัพย ์ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการประกนัภยั สนิคา้และบรกิารดงักลา่ว การขายนัน้จะไมม่ผีลบงัคบั
ใชต้ามกฏหมายในเขตอํานาจศาลใดๆ ซึง่กําหนดใหก้ารเสนอ การชีช้วน การซือ้ หรอืการขายดงักลา่วเป็น
การกระทําผดิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ประกนัภยัและกฎหมายอืน่ ๆ ในเขตอํานาจศาลนัน้ 
นอกจากนี ้อาจไมม่สีนิคา้และบรกิารบางอยา่งในทกุเขตอํานาจศาล 
 
 
ความเป็นเจา้ของขอ้มลู 
ขอ้มลูตา่ง ๆ นอกเหนอืจากขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่ทา่นไดส้ง่มายังเอไอเอประเทศไทยผา่นทางเว็บไซตน์ี ้
ไมว่า่จะโดยผา่นทางจดหมายทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืโดยทางอืน่ รวมถงึขอ้มลู คําถาม ความเห็น หรอื
ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ถอืวา่เป็นขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นความลบัและไมไ่ดม้กีารแสดงความเป็นเจา้ของ และถอืเป็น
ทรัพยส์นิของเอไอเอประเทศไทย ขอ้มลูเหลา่นีน้อกเหนอืจากขอ้มลูสว่นบคุคลอาจถกูนําไปใชเ้พือ่
วตัถปุระสงคใ์ดๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการทําซํ้า การชีช้วน การเปิดเผย การสง่ตอ่ การตพีมิพ ์การ
เผยแพร ่และการประกาศ เอไอเอประเทศไทยมอีสิระทีจ่ะใชม้มุมอง แนวความคดิ ความรูค้วามชํานาญ 
(Know-how) หรอืเทคนคิตา่งๆ ซึง่ปรากฎอยูใ่นการตดิตอ่สือ่สารตา่ง ๆ ทีท่า่นไดส้ง่ใหแ้กเ่อไอเอประเทศ
ไทยผา่นทางเว็บไซตน์ีแ้ละผา่นทางชอ่งทางอืน่เพือ่วตัถปุระสงคอ์ยา่งใดก็ตาม ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เฉพาะ การพัฒนาและการทําตลาดของผลติภณัฑต์า่งๆ ซึง่ตอ้งใชข้อ้มลูเหลา่นัน้  
 
ในสว่นของขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอืน่ ทา่นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในการ
เขา้ถงึขอ้มลูนี ้โดยบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มอนัเกดิจากการที่
ทา่นเขา้ถงึขอ้มลูนี ้ไมว่า่กรณีใดๆ อกีทัง้ทา่นจะตอ้งไมเ่ปิดเผย จัดเก็บ ใชห้รอืสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลนี้
ใหแ้กบ่คุคลอืน่ เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเทา่นัน้ 
 
 
เครือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิ ์
บรรดาเครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร ชือ่ทางการคา้ และตราสญัลกัษณ์ตา่งๆ เป็นสมบตัขิองเอไอ
เอประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดกํ้าหนดโดยชดัแจง้เป็นอยา่งอืน่ไว ้ณ ทีน่ีแ้ละเวน้แตก่ฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งจะ
ไดอ้นุญาตไว ้ไมม่สีว่นใดทีร่ะบใุนเว็บไซตน์ีซ้ ึง่อาจตคีวามไดว้า่เป็นการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธหิรอืทําใหเ้กดิ
สทิธใินการใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของเอไอเอประเทศไทย ซึง่รวมไปถงึเครือ่งหมายการคา้หรอืตรา
สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ทีป่รากฏอยูบ่นเว็บไซตน์ี ้ไมว่า่โดยตรง โดยปรยิาย หรอืโดยกฏหมายปิดปากแตอ่ยา่ง
ใดหากปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเอไอเอประเทศไทย หา้มมใิหท้า่นใชเ้ครือ่งหมาย
การคา้ ตราสญัลกัษณ์ตา่งๆ หรอืขอ้มลูใดๆ ทีป่รากฏอยูบ่นเว็บไซตน์ีโ้ดยเด็ดขาด 



 
การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธใินซอฟทแ์วร ์   
คณุรับทราบวา่ซอฟแวรใ์ด ๆ ก็ตามบนเว็บไซตน์ีอ้าจมเีทคโนโลยทีีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัการ
ควบคมุการสง่ออกของประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ รวมถงึภายใตเ้ขตอํานาจศาล คณุตอ้ง
ยอมรับวา่คณุจะไมทํ่าการสง่ตอ่หรอืสง่ซอฟแวรเ์หลา่นีอ้อกสูภ่ายนอก โดยฝ่าฝืนกฎหมายทีร่ะบไุว ้ เอไอ
เอประเทศไทยไมไ่ดรั้บอนุญาตในการดาวนโ์หลด การสง่ซอฟแวรห์รอืขอ้มลูทางเทคนคิของเว็บไซตน์ี้
ออกสูภ่ายนอก หากการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้นัน้ฝ่าฝืนกฎหมายทีร่ะบไุว ้
 
 
ขอ้ตกลงในการใชก้ารบนัทกึและลายเซ็นอเิล็กทรอนกิส ์
คณุยนิยอมให ้เอไอเอประเทศไทยเสนอหนทางการแกไ้ขขอ้มลูกรมธรรมแ์กค่ณุทางอเิล็กทรอนกิส ์เมือ่
คณุเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มลูกรมธรรมข์องคณุ  โดยหนทางทีเ่อไอเอประเทศไทยเสนอ อาจจะเป็น
การแสดงผลขอ้มลูกรมธรรมข์องคณุทีถ่กูเปลีย่นแปลงแลว้บนเว็บไซต ์หรอื สง่ขอ้มลูกรมธรรมท์ีถ่กู
เปลีย่นแปลงแลว้ถงึคณุ หรอืจดจําขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงเอาไว ้
 
เมือ่คณุแกไ้ขขอ้มลูกรมธรรมข์องคณุทางอเิล็กทรอนกิส ์รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุซึง่คณุใชใ้นการ
เขา้ถงึขอ้มลูกรมธรรมข์องคณุและบรกิารออนไลนข์องเรา รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุจะถกูจดจํา
เสมอืนลายเซน็อเิล็กทรอนกิสข์องคณุ เมือ่คณุใชร้หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุในการเบกิสทิธเิพือ่ทํา
รายการเฉพาะกจิ  จะถอืวา่รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุเป็นลายเซน็ทีม่ผีลทางกฎหมาย  
 
คณุยอมรับวา่ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ ทีม่ลีายเซน็อเิล็กทรอนกิสข์องคณุเปรยีบเสมอืนเอกสาร
ลายเซน็ตน้ฉบบั คณุไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งหรอืโตแ้ยง้ใด ๆ เกีย่วกบัความถกูตอ้งของขอ้มลูภายในศาลดว้ย
เหตผุลวา่ลายเซน็อเิล็กทรอนกิสไ์มม่ผีลทางกฎหมายได ้
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แบบฟอร์มคาํร้องขอรหัสผู้ใช้ 
 

วันที่  

ช่ือผู้ขอ  เบอร์โทรศัพท์  

ช่ือบริษัท  

ที่อยู่บริษัท  

 
ลาํดับ ช่ือ นามสกุล อีเมล์ เลขที่กรมธรรม์ 

     

     

     

     

     

     

     

 
หมายเหตุ : 

1. เอไอเอ ไมอ่นญุาตให้ผู้ ท่ีไมมี่อํานาจทําการเข้าสูร่ะบบผา่นทางเวบ็ไซต์ สําหรับสมาชิกท่ีสามารถเข้าสูร่ะบบ

ได้, โปรดระบขุ้อมลูโดยละเอียด    เพ่ือการสร้างรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นได้อยา่งรวดเร็ว. 

 
ข้อตกลง / ความยนิยอม :  

1. ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความข้างต้น โดยละเอียดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้บนัทกึข้อมลูและลายเซน็ของข้าพเจ้าผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการเข้าสูร่ะบบ 

แทนการเขียนหรือเซน็โดยข้าพเจ้าเอง 

3. ข้าพเจ้ามีช่ือลงทะเบียนอยูก่บัผู้ ให้บริการทางอินเตอร์เนตรายนี ้ และสามารถรับ-สง่ข้อมลูทางอีเมล์ผา่นทาง

เวบ็ไซต์นีไ้ด้ 
 
            

 

 

  

ลายเซน็ผู้ มีอํานาจ วนัท่ี & ประทบัตราบริษัท 

 
 
  

** ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มกลบัมายงั AIA ทาง อ-ีเมล์ ตามรายละเอยีดทางด้านล่าง 
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