
เร่ิมธุรกิจง่ายๆ กับเราเร่ิมธุรกิจง่ายๆ กับเรา
เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมัครเป็นตัวแทนเอกสารท่ีต้องใช้ในการสมัครเป็นตัวแทน

                                      
                                    จะดีแค่ไหนจะดีแค่ไหน......  ถ้าคุณจะได้เป็นหุ้นส่วนในธุรกิจประกันภัยถ้าคุณจะได้เป็นหุ้นส่วนในธุรกิจประกันภัย

                                            ที่มีความม่ันคงมายาวนานกว่า ที่มีความม่ันคงมายาวนานกว่า 70 70 ปีปี
                                            โดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวโดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว

                            วันน้ี… สมัครเป็นตัวแทนกับเราได้ฟรีวันน้ี… สมัครเป็นตัวแทนกับเราได้ฟรี......!!!!
                   ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ เรามีทีมงานสอนให้ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ เรามีทีมงานสอนให้

                                      ไม่ต้องรักษายอด ตำาแหน่งข้ึนแล้วไม่ตกไม่ต้องรักษายอด ตำาแหน่งข้ึนแล้วไม่ตก
                                    เป็นมรดกแก่ลูกหลาน สินค้าท่ีกฎหมายบังคับซ้ือเป็นมรดกแก่ลูกหลาน สินค้าท่ีกฎหมายบังคับซ้ือ

                                            รถทุกคันต้องมี พรบรถทุกคันต้องมี พรบ..
                                      ร่วมสร้างรายได้ที่มั่นคงกับบริษัทของเราร่วมสร้างรายได้ที่มั่นคงกับบริษัทของเรา

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 1 ฉบับ     
- สำาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                        
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป                          
- สำาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ    
- สำาเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนวินาศภัย        
  หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ี  แผนกบริการตัวแทน

-สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 1 ฉบับ       
-สำาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                        
-หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง หรือสลิป    
เงินเดือนตัวจริง (กรณีเป็นพนักประจำา)        
 - สำาเนาบัตรข้าราชการ 
(กรณีเป็นข้าราชการระดับ C3 ขึ้นไป)          
- หลักฐานการจดทะเบียน สำาเนาใบเสียภาษี 
ปีล่าสุด (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)      

ผู้สมัคร ผู้คำ้าประกัน

สร้างรายได้ง่ายๆ กับสินค้าขายง่ายสร้างรายได้ง่ายๆ กับสินค้าขายง่าย

ขายสินค้ากฎหมายบังคับซ้ือ(พรบ.) รับรายได้ 152 - 1,045 บาท ต่อ 1กรมธรรม์ 
ขายประกันช้ัน 1, 2, 3 รับรายได้ เร่ิมต้น 400 บาท และ สูงสุดถึง 4,000 ++ บาท 
ขายประกันอัคคีภัยบ้าน ได้ค่าคอมฯ เริ่มต้นถึง 24%                                          
หมายเหตุ: ผลประโยชน์ของตัวแทนเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำาประกันภัยรถยนต์
1. สำาเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. สำาเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิมของลูกค้า (ถ้ามี)
4. รูปถ่ายรถคันเอาประกัน ท้ัง 6 ด้าน (กรณี ป.1)

โทร โทร 02-640-7777 02-640-7777 สายด่วน สายด่วน Call Center 1741Call Center 1741

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



                  ตัวแทนทุกท่านท่ีมีผู้คำ้าประกันถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ  สามารถขายประกันภัยได้ทุกประเภทตัวแทนทุกท่านท่ีมีผู้คำ้าประกันถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ  สามารถขายประกันภัยได้ทุกประเภท
                        การสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นหน้าท่ีของตัวแทนการสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นหน้าท่ีของตัวแทน
        ทุกเดือนมีการปรับเล่ือนตำาแหน่ง โดยประเมินจากผลงานท้ังทีม ย้อนหลัง ทุกเดือนมีการปรับเล่ือนตำาแหน่ง โดยประเมินจากผลงานท้ังทีม ย้อนหลัง 3 3 เดือนเดือน
การเล่ือนเป็นตำาแหน่งตัวแทนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการมีอยู่ การเล่ือนเป็นตำาแหน่งตัวแทนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการมีอยู่ 2 2 แนวทาง เลือกทางใดทางหนึ่ง แนวทาง เลือกทางใดทางหนึ่ง 
                    ตำาแหน่งผู้ช่วย ผจกตำาแหน่งผู้ช่วย ผจก..ได้ค่าแนะนำา ผู้ช่วย ผจกได้ค่าแนะนำา ผู้ช่วย ผจก.0.5%.0.5%
          *** *** ชนตำาแหน่งบริหารระดับ ผอชนตำาแหน่งบริหารระดับ ผอ..ออ..ได้ค่าแยก ได้ค่าแยก 0.5%0.5%

      สมัครทำาธุรกิจฟรี สมัครทำาธุรกิจฟรี ไม่มีอัตราเสี่ยง มีรายได้ทันทีท่ีเร่ิมงาน รายได้ไร้ขีดจำากัด กฎหมายบังคับ รถทุกคันต้องมี ไม่มีอัตราเสี่ยง มีรายได้ทันทีท่ีเร่ิมงาน รายได้ไร้ขีดจำากัด กฎหมายบังคับ รถทุกคันต้องมี ((พพ..รร..บบ.).)

                          GA.(B) + GA.(B) + เร่ิมต้น เร่ิมต้น 2% - 4% 2% - 4% 

  กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย

  มี 3 ผอ. + 4,500,000 / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน 17+9+3+1+1+1+1 (33) ผอ.อาวุโส

  มี 3 ผช.ผอ. + 1,500,000 / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน 17+9+3+1+1+1 (32) ผู้อำานวยการ
  มี 3 ผจก. + 500,000 / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน 17+9+3+1+1 (31) ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

 มี  3 ผช.ผจก. + 200,000 / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน 17+9+3+1 (30) ผู้จัดการ
 1. มีตัวแทนครบ 10 ท่าน  2. มีใบอนุญาต + มียอด 50,000 / เดือน 3 เดือน 17+9+3 (29) ผู้ช่วยผู้จัดการ

     เอกสารผู้คำ้าประกัน + สน.บัตรประชาชน + สน.ทะเบียนบ้าน + รูป 1 น้ิว 1 ใบ 17+9 (26) ตัวแทน

ตรอ. ป้ัมนำ้ามัน บ.ขายรถ   ขนส่ง อู่ซ่อมรถ

นักขาย เต้นท์รถ คาร์แคร์ ประดับยนต์ ไฟแนนซ์

โรงแรม ร้านค้าทั่วไป ร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์ขายตรง ศูนย์การค้า

โรงงาน ที่อยู่อาศัย มนุษย์เงินเดือน ข้าราชการ ฯลฯ

               ผู้อำำนวยกำรอำวุโส  24 %+9%
               4,500,000/เดือน

   ผู้อำำนวยกำร 23%+9%
     1,500,000 / เดือน

   ผู้อำำนวยกำร 23%+9%
     1,500,000 / เดือน

  ผู้อำำนวยกำร 23% +9%
     1,500,000 / เดือน

   ผู้ช่วย ผอ. 22%+9%
      500,000 / เดือน

   ผู้จัดกำร 21%+9%
       200,000 / เดือน

     ผู้ช่วย ผอ. 22%+9%
        500,000 / เดือน

   ผู้จัดกำร 21%+9%
       200,000 / เดือน

   ผู้จัดกำร 21%+9%
       200,000 / เดือน

  ผู้ช่วย ผจก.20%+9%
       50,000 / เดือน

  ผู้ช่วย ผจก.20%+9%
       50,000 / เดือน

  ผู้ช่วย ผจก.20%+9%
       50,000 / เดือน

 ตัวแทน 17%+9% ตัวแทน 17%+9% ตัวแทน 17%+9%  ตัวแทน 17%+9%  ตัวแทน 17%+9%

 ตัวแทน 17%+9%  ตัวแทน 17%+9%  ตัวแทน 17%+9%  ตัวแทน 17%+9%  ตัวแทน 17%+9%

                          ค่าใช้จ่าย                             ค่าใช้จ่าย

มาร่วมกันสร้าง...    ทีมงานมืออาชีพ

    ผู้ช่วย ผอ. 22%+9%
      500,000 / เดือน
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