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1. การเข้ าใช้ งาน Falcon Connect
1.1 วัตถุประสงค์
คู่มือการใช้งานฉบับนี& จดั ทําขึ&นเพือเป็ นข้อมูลอ้างอิงการใช้งาน Falcon Connect Agent Portal สําหรับ
การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุของ บริ ษทั ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน)

1.2 ก่ อนเริ%มการใช้ งาน
 เบราว์เซอร์ : แนะนํา Chrome เวอร์ ชนั 71 หรื อเวอร์ ชนที
ั สู งกว่า, Internet Explorer เวอร์ ชนั
ทีสู งกว่า 10 ขึ&นไป, หรื อ Firefox

Chrome
Internet Explorer
รู ปที% 1: เบราว์เซอร์ สาํ หรับใช้งาน Falcon Connect

Firefox

 สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ ต& งั โต๊ะ (PC), โน้ตบุก๊ (Notebook), แท็บเล็ต (Tablet), หรื อ
สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) โดยรองรับทั&งระบบปฏิบตั ิการ Android และ iOS

รู ปที% 2: อุปกรณ์สือสารทีรองรับการใช้งาน Falcon Connect
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1.3 ติดต่ อฝ่ าย Support
 แจ้งปั ญหาการใช้งานได้ที Email : falconconnect@falconinsurance.co.th

1.4

Username และ Password
 บริ ษทั จะจัดส่ งชือผูใ้ ช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ตามอีเมลทีระบุใน
ใบสมัครตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

1.5 เริ% มต้ นการใช้ งาน
 ผูใ้ ช้งานเชือมต่อคอมพิวเตอร์ ต& งั โต๊ะ (PC), โน้ตบุก๊ (Notebook), แท็บเล็ต (Tablet),
หรื อสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) เข้าสู่ อินเทอร์ เนต (Internet) ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome,
Internet Explorer, หรื อ Firefox
 พิมพ์ URL : https://www.falconinsurance.co.th/falconconnect/index.php เพือเข้าสู่
เว็บไซต์ Falcon Connect ได้โดยตรง
 หรื อคลิกเลือกไอคอน
ได้ทีเว็บไซต์ของบริ ษทั จาก URL :
https://www.falconinsurance.co.th/index.php หรื อ https://www.falcon4life.com

รู ปที% 3: เว็บไซต์ Falcon Connect
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 ระบุชือผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน

ื ้ใช ้งาน
ระบุชอผู
ระบุรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

รู ปที% 4: หน้าจอ Log in เข้าสู่ ระบบ
 สําหรับการเข้าใช้งานครั&งแรก ผูใ้ ช้งานจําเป็ นต้องทําการเปลียนรหัสผ่านใหม่

รู ปที% 5: หน้าจอตั&งรหัสผ่านใหม่
 เงือนไขการตั&งรหัสผ่าน
1) มีจาํ นวนตัวอักษรอย่างน้อย j อักขระ
2) ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข
3) รหัสผ่าน ต้องไม่ซ& าํ กับรหัสผ่านเดิม l ครั&งสุ ดท้าย
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 กรณี ลืมรหัสผ่าน เลือกข้อความ "ลืมรหัสผ่าน?" ทีหน้าจอ Log in เข้าสู่ ระบบ (รู ปที 4)
 เลือกระบุขอ้ มูลอย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี& 1) ชือผูใ้ ช้ระบบ, 2) อีเมล, หรื อ 3) เบอร์
โทรศัพท์มือถือ แล้วคลิกปุ่ ม "ส่ งอีเมล"
 จากนั&น ระบบจะส่ งลิงค์ (Link) สําหรับการกําหนดรหัสผ่านใหม่ให้ทางอีเมล

รู ปที% 6: หน้าจอลืมรหัสผ่าน
 โปรดทําตามขั&นตามทีระบุในอีเมลเพือตั&งค่ารหัสผ่านใหม่ ทั&งนี&ลิงค์ (Link) จะหมดอายุ
ภายใน 24 ชัวโมง
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2. ภาพรวม Falcon Connect
ระบบสําหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุของ บริ ษทั ฟอลคอนประกันภัย จํากัด
(มหาชน) สนับสนุนผูใ้ ช้งานด้านการบริ หารรายชือผูม้ ุ่งหวัง การจัดทําใบเสนอราคา การชําระเบี&ยประกันภัย
การพิมพ์ และจัดส่ งกรมธรรม์แบบออนไลน์ไปยังอีเมลลูกค้า พร้อมทั&งเรี ยกดูรายงานการขายได้

เมือผ่านการล็อคอิน ระบบจะเริ มต้นการใช้งานทีหน้าหลัก (Home) โดยแสดงภาพรวมการขายให้ผูใ้ ช้งาน
ทราบ อันประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุทีเปิ ดขาย
เบี&ยประกันภัยรับรวม Gross Written Premium (GWP) แบ่งตามผลิตภัณฑ์
ยอดวงเงิน Credit Limit คงเหลือ
ตัวเลขสรุ ปยอดขาย

GWP

ผลิตภัณฑ์ทเปิ
ี ดขาย
Credit Limit

3

สรุปยอดขาย

4

2

1

รู ปที% 7: หน้าหลัก (Home)
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ทั&งนี& เมนูดา้ นซ้ายของหน้าจอจะแสดงถึงฟังก์ชนการทํ
ั
างานหลักของระบบ ดังนี&
1)
2)
3)
4)
5)

ใบเสนอราคา และกรมธรรม์
การบริ หารรายชือ
รายงาน
โปรไฟล์
ออกจากระบบ

2.1 เริ% มต้ นการขาย
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั นําเสนอขายประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุแบบออนไลน์จาํ นวน 6 ผลิตภัณฑ์ และ
อยูร่ ะหว่างดําเนินการเพิมผลิตภัณฑ์เข้ามาในระบบเพือให้ทนั กับความต้องการของลูกค้า
ผูใ้ ช้งานสามารถเริ มต้นการขายได้โดยคลิกเลือกแบบประกันทีต้องการ หลังจากนั&นระบบจะเข้าสู่
ขั&นตอนการกรอกข้อมูลเบื&องต้น และตอบคําถามสุ ขภาพเพือออกกรมธรรม์เป็ นลําดับถัดไป

ลําดับ ชื% อย่ อในระบบ ชื% อผลิตภัณฑ์
แบบประกัน
1 HCARE
Health Care
ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
2 HSAVE
Super Save
ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
3 HNCB
NCB (15,000)
ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
4 HNCBP
NCB Plus (25,000)
ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
5 HSEN
Senior Health
ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
6 PSMIL
iSmile
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ
7 PSURE
iSure
ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพเลือกได้
8 HCI6F
CI 6 Fix
ประกันภัยโรคร้ายแรง
ตารางที% 1: แสดงชือย่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
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3. ขั9นตอนการออกกรมธรรม์
การออกกรมธรรม์ในเว็บไซต์ Falcon Connect ประกอบด้วย w ขั&นตอนย่อย ดังนี&

ลําดับ
1
2
3

ขั9นตอน
ผูเ้ อาประกันภัย
แผนประกันภัย
รายละเอียด

รายละเอีย ดโดยย่ อ
วันคุม้ ครอง, วันเดือนปี เกิด, อาชีพ, ส่ วนสู ง, นํ&าหนัก, คําถามสุ ขภาพ
แผนประกันภัยของผลิตภัณฑ์น& นั ๆ
 ข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
 ข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์
 ผูถ้ ือกรมธรรม์
4 ยืนยัน
ยืนยันข้อมูลในใบเสนอราคา
5 ชําระเงิน
ระบบรับชําระเงินออนไลน์ yC2P
6 เสร็ จสิ& น
จัดพิมพ์เล่มกรมธรรม์
ตารางที% 2: สรุ ปขั&นตอนการออกกรมธรรม์ในเว็บไซต์ Falcon Connect

3.1 ผู้เอาประกันภัย
เป็ นขั&นตอนทีระบุขอ้ มูลเบื&องต้นของกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย และตอบคําถามสุ ขภาพ มีรายละเอียด
ดังนี&

3.1.1 วันเริ%มคุ้มครอง
ผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดวันทีเริ มคุม้ ครอง และวันสิ&นสุ ดความคุม้ ครอง ได้ ณ ขั&นตอนที 1
(ผูเ้ อาประกันภัย) ทั&งนี&สามารถกําหนดวันเริ มคุม้ ครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
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ตัวอย่างเช่น ณ วันที 1 มกราคม 2563 ระบบอนุญาตให้กาํ หนดวันทีเริ มคุม้ ครอง
ล่วงหน้าได้ไม่เกินวันที 30 มกราคม 2563
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กรณี กาํ หนดเริ มคุม้ ครองเป็ นวันที 31 มกราคม ระบบจะแสดงข้อความเตือน
“ขออภัย ระบบไม่สามารถออกกรมธรรม์ได้ล่วงหน้าเกิน 30 วันได้ กรุ ณาเปลียนวันที
เริ มคุม้ ครอง”

3.1.2 วันเดือนปี เกิด (ค.ศ.)
เริ มระบุจากปี ค.ศ. ทีผูเ้ อาประกันภัยเกิด ตามด้วยเดือน และวันทีเกิด หลังจากนั&นระบบจะ
คํานวณอายุ (ปี ) ให้แบบอัตโนมัติ
 ระบบจะแสดงข้อความเตือน “อายุผูเ้ อาประกันภัยต้องอยูร่ ะหว่าง 10-59 ปี ” กรณี ระบุ
อายุเกินกว่าช่วงอายุทีกําหนดของผลิตภัณฑ์น& นั ๆ

3.1.3 อาชีพ
พิมพ์ขอ้ ความเพือค้นหาอาชีพ แล้วระบบจะแสดงขั&นอาชีพให้โดยอัตโนมัติ

3.1.4 ส่ วนสู ง/นํา9 หนัก
ระบุส่วนสู ง และนํ&าหนักของผูเ้ อาประกันภัย โดยระบบคํานวณดัชนีมวลกาย (BMI) ให้

3.1.5 คําถามสุขภาพ
มีท& งั หมด w คําถาม โดยเป็ นคําถามเกียวกับประวัติการทําประกัน ประวัติสุขภาพและการ
รักษา การสู บบุหรี หรื อสารเสพติด และการดืมสุ ราและของมึนเมา
 กรณี พบปั ญหาสุ ขภาพ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่ผา่ นการพิจารณารับประกัน
เนืองจากคําตอบเกียวกับสุ ขภาพอยูน่ อกเหนื อเงือนไขการรับประกันภัย” ให้ท่าน
ติดต่อบริ ษทั เพือดําเนินการขั&นถัดไป
เมือระบุขอ้ มูลครบถ้วนทุกช่องแล้ว ให้คลิกเลือกปุ่ ม “ถัดไป” เพือไปยังขั&นตอนที y (แผน
ประกันภัย) กรณี คียข์ อ้ มูลไม่ครบ ข้อมูลทีขาดหายจะแสดงเป็ นสี แดง และจะไม่สามารถข้ามไปยัง
ขั&นตอนที y เพือเลือกแผนประกันภัยได้

คูม
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3.2 แผนประกันภัย
แผนประกันภัยทีแสดงจะสอดคล้องกันกับผลิตภัณฑ์ตามทีได้เลือกไว้ ณ หน้าหลัก (Home) จาก
รู ปที j ด้านล่างแสดงแผนประกันของผลิตภัณฑ์ Health Care ตามช่วงอายุของผูเ้ อาประกันภัย
1)
2)
3)
4)

คลิกเลือกลูกศรสี ส้มเพือไปยังหน้าที y (ถัดไป)
คลิกเลือกความคุม้ ครองผูป้ ่ วยนอก (สําหรับผลิตภัณฑ์ Health Care)
คลิกเลือกซื& อแผนประกัน
คลิกเลือกก่อนหน้าเพือกลับไปยังขั&นตอนที ~

1

2

หน ้าถัดไป

สําหรับผลิตภัณฑ์ Health Care
ให ้คลิกเลือกความคุ ้มครอง
ผู ้ป่ วยนอก (OPD)

4 แผนประกัน
เลือกซือ

3

ก่อนหน ้า

4

รู ปที% 8: หน้าเลือกแผนประกันภัย
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3.3 รายละเอียด
ในขั&นตอนนี&จะเป็ นการระบุขอ้ มูลทีจําเป็ นในการออกกรมธรรม์ และแสดงความประสงค์ใช้สิทธิ
ขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดย ณ ขั&นตอนนี& ระบบจะแสดงเลขทีใบเสนอราคา (Quotation No.) และมีสถานะเป็ น
"อยูใ่ นขั&นตอนการเสนอราคา"

3.3.1 ผู้เอาประกันภัย
เป็ นการระบุชือ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทีใช้ในการติดต่อทั&งเบอร์
โทรศัพท์ ทีอยู่ และอีเมล ซึงในการออกกรมธรรม์ที Falcon Connect นั&นจะเป็ นการส่ งอีเมลไปยัง
ผูเ้ อาประกันภัย ดังนั&นโปรดตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง

3.3.2 ผู้รับผลประโยชน์
สําหรับกรมธรรม์หนึงๆ สามารถระบุผรู ้ ับผลประโยชน์ได้สูงสุ ดจํานวน y ท่าน โดยให้
ระบุตวั เลขเป็ นจํานวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม และรวมกันให้เท่ากับ ~€€ เปอร์ เซนต์
 ตัวอย่างเช่น ท่านที ~ มีอตั ราส่ วนรับผลประโยชน์เท่ากับ 55 ดังนั&นท่านที y จะมี
อัตราส่ วนในการรับผลประโยชน์เท่ากับ •‚ เป็ นต้น

อัตราส่วน 55

อัตราส่วน 45

รู ปที% 9: ผูร้ ับผลประโยชน์

3.3.3 ผู้ถือกรมธรรม์
สามารถระบุให้ผอู ้ ืนนอกเหนือจากผูเ้ อาประกันภัย เป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ได้ โดยต้องมี
ความสัมพันธ์เป็ นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี และน้อง เท่านั&น
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3.3.4 รู ปแบบการจัดส่ งกรมธรรม์
แสดงอีเมลสําหรับรับเล่มกรมธรรม์ รหัสทีใช้ในการเปิ ดไฟล์กรมธรรม์มีรูปแบบเป็ น
DDMMYYYY โดย DD คือวันทีวันเกิดของ, MM คือเดือนเกิด, และYYYY คือปี ค.ศ. เกิดของ
ผูเ้ อาประกันภัย
 ตัวอย่างเช่น หากวันเกิดคือวันที ‚ มกราคม ~…†€ รหัสเปิ ดไฟล์กรมธรรม์คือ
05011970

3.3.5 อัพโหลดเอกสาร
สามารถเลือกอัพโหลดเอกสารได้ท& งั แบบรู ปภาพ หรื อไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น PDF โดย
มีหวั ข้อเอกสารสําหรับการอัพโหลด ดังนี&
 สําเนาใบคําขอเอาประกันภัย
 สําเนาบัตรประชาชน
 อืนๆ เช่น หลักฐานการชําระเงิน หรื อ ประวัติสุขภาพ เป็ นต้น

อัพโหลดไฟล์

รู ปที% 10: หน้าจออัพโหลดเอกสาร
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3.4 ยืนยัน
เป็ นขั&นตอนการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการสมัครทําประกัน โดยระบบจะแสดงรายละเอียดความ
คุม้ ครองสําหรับผลิตภัณฑ์น& นั ๆ แสดงข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ ผูถ้ ือกรมธรรม์ และอีเมล
จัดส่ งกรมธรรม์ พร้อมแบบฟอร์ มใบเสนอราคาให้ดาวน์โหลด และพิมพ์เพือนําไปเสนอลูกค้าได้
ในขั&นตอนนี& สามารถคลิกปุ่ ม "แก้ไข" ของแต่ละหัวข้อเพือเปลียนหน้าจอไปแก้ไขข้อมูลในส่ วนที
ต้องการได้ สถานะของเลขทีใบเสนอราคาในขั&นตอนยืนยันคือ "อยูใ่ นระหว่างจัดทํากรมธรรม์"
หลังจากทียืนยันข้อมูลการสมัครทําประกันเรี ยบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขส่ วนหนึ งส่ วนใดของ
ข้อมูลได้ จะต้องคียข์ อ้ มูลใหม่โดยเริ มจากการเลือกผลิตภัณฑ์ทีหน้าหลัก (Home) เพียงเท่านั&น
ปุ่ มแก ้ไข

รู ปที% 11: หน้าจอยืนยันข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
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3.5 ชําระเงิน
มี y ช่องทางคือ ~) วงเงิน Credit Limit และ y) ระบบรับชําระเงินออนไลน์ 2C2P

1

ชําระเงิน

2

รู ปที% 12: ช่องทางการชําระเงิน

3.5.1 วงเงิน Credit Limit
บริ ษทั จะกําหนดจํานวนวงเงินตามหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี Prompt Pay ของ บมจ.
ฟอลคอนประกันภัย ดังนี&
 ธ.กรุ งเทพ บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 002-8-01210-2
 ธ.กสิ กรไทย บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 038-2-57414-1

รู ปที% 13: Prompt Pay บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
 กรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงินที Email : falconconnect@falconinsurance.co.th
เพือให้เจ้าหน้าทีทําการเพิมวงเงินในระบบเป็ นลําดับถัดไป
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3.5.2 ระบบรับชําระเงินออนไลน์ 2C2P
ระบบรับชําระเงินออนไลน์ผ่าน 2C2P Payment Gate Way มีรายละเอียดดังนี&
 ชําระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
 ชําระผ่านเคาน์เตอร์ เช่น Big C, Tesco Lotus, True Money, Pay@Post เป็ นต้น
 ชําระผ่านธนาคารโดยสแกนบาร์ โค๊ด (Barcode) ทีตู ้ ATM, เคาน์เตอร์ ธนาคาร,
อินเตอร์เนตแบงค์กิ&ง หรื อโมบายแบงค์กิ&ง

รู ปที% 14: ชําระเงินออนไลน์ผ่าน yC2P แบบโมบายแบงค์กิ&ง
 เมือชําระเงินเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกทีปุ่ ม “กลับไปยังร้านค้า”
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3.5.3 ข้ อควรระวังเมื%อใช้ ใบ Bill Payment
 กรณี ทาํ ขั&นตอนชําระเงินซํ&ามากกว่า ~ ครั&ง ในรู ปแบบออนไลน์ทีเป็ นการสแกน
บาร์ โค๊ด (Barcode) ระบบ yC2P จะสร้างใบ Bill Payment เพือชําระค่าเบี&ย
ประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์ , ตู ้ ATM/ตูร้ ับชําระเงินอัตโนมัติ, หรื อ บริ การธนาคาร
ทางอินเทอร์ เน็ต/โทรศัพท์มือถือ กรุ ณานํา Bill Payment ใบล่าสุ ดไปชําระเงินเพือ
ป้องกันข้อผิดพลาดในการออกกรมธรรม์

รู ปที% 15: ตัวอย่างใบ Bill Payment
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3.6 เสร็ จสิ9น
เมือการชําระเบี&ยประกันภัยเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะจัดส่ งเล่มกรมธรรม์ไปยังอีเมลของผูเ้ อา
ประกันภัย ภายในเล่มกรมธรรม์ (ไฟล์ PDF) ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี&
 ใบเสร็ จรับเงิน (Receipt)
 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (The Schedule)
 เอกสารแนบติดแสดงรายละเอียดเพิมเติม (Attachment) – ขึ&นกับผลิตภัณฑ์
 ข้อกําหนดความคุม้ ครอง (Policy Wording)
 เอกสารแนบท้ายยกเว้นความคุม้ ครองเฉพาะโรค (Exclusion) – ขึ&นกับสุ ขภาพผูเ้ อาประกัน
โปรดศึกษาวิธีการใส่ รหัสเพือเปิ ดไฟล์กรมธรรม์ทีหัวข้อ l.l.• รู ปแบบการจัดส่ งกรมธรรม์
นอกเหนื อจากนั&น ทีหน้าจอขั&นตอน w เสร็ จสิ& น ระบบจะแสดงหมายเลขกรมธรรม์ พร้อมทั&งเอกสาร
กรมธรรม์ให้ดาวน์โหลด

รู ปที% 16: หน้าจอแสดงเลขทีกรมธรรม์ พร้อมเอกสารกรมธรรม์ให้ดาวน์โหลด
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4. ใบเสนอราคา และกรมธรรม์
4.1 ค้ นหาใบเสนอราคา และกรมธรรม์
ระบบรองรับเงือนไขการค้นหาได้หลายรู ปแบบ เช่น สามารถค้นหาได้จากหมายเลขใบเสนอราคา
(Quotation No.), หมายเลขกรมธรรม์ (Policy No.), ชือ หรื อ เลขทีบัตรประชาชนผูเ้ อาประกันภัย เป็ นต้น

รู ปที% 17: หน้าจอค้นหาใบเสนอราคา และกรมธรรม์
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5. รายงาน
5.1 รายงานการขาย
หลังจากการอนุมตั ิกรมธรรม์เสร็ จเรี ยบร้อย สามารถเรี ยกดูรายงานการขายกรมธรรม์น& นั ๆ ได้
ย้อนหลัง ~ วัน ตัวอย่างเช่น จะสามารถดูรายงานการขายของกรมธรรม์ทีอนุ มตั ิในวันที ~ มกราคมได้ใน
วันที y มกราคม เป็ นต้น
การเรี ยกดูรายงานสามารถดูได้ท& งั รู ปแบบประจําวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, หรื อราย w เดือน
นอกจากนี&แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ Microsoft Excel ได้
หมายเหตุ : รายงานการขายเป็ นเพียงข้อมูลการอนุมตั ิกรมธรรม์เบื&องต้นเท่านั&น ไม่สามารถนํามา
คํานวณการจ่ายคอมมิชชันได้

รู ปที% 18: หน้าจอรายงานการขาย
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6. โปรไฟล์
6.1 ตั9งค่ าผู้ใช้ งาน
ผูใ้ ช้งานสามารถเปลียนแปลงข้อมูลส่ วนตัว รู ปส่ วนตัว และเปลียนรหัสผ่าน ได้ทีหน้าจอนี&

รู ปที% 19: หน้าจอตั&งค่าผูใ้ ช้งาน

6.2 ภาษา
คลิกเพือเลือกภาษา English หรื อภาษาไทยได้ตามต้องการ
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7. การยกเลิกกรมธรรม์
ภายหลังจาก ~‚ วัน นับตั&งแต่วนั ทีผูเ้ อาประกันภัยได้รับกรมธรรม์จากบริ ษทั ฯ หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์
ขอยกเลิกกรมธรรม์ให้จดั ส่ งเอกสารดังต่อไปนี&มายัง บริ ษทั ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยให้ผเู ้ อา
ประกันภัยลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชือให้เหมือนกับลายมือชือในใบคําขอเอาประกันภัย

7.1 เอกสารประกอบการยกเลิกกรมธรรม์
1) สําเนาบัตรประชาชน
 ระบุขอยกเลิกกรมธรรม์เลขที………...........
2) สําเนาหน้าบัญชีธนาคารเพือรับเงินเบี&ยประกันภัยคืน

7.2 คืนเบีย9 ประกันภัย
1) บัตรเครดิต
 กรณี ชาํ ระเบี&ยโดยวิธีบตั รเครดิตและขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน ~‚ วัน
นับตั&งแต่วนั ทีได้รับกรมธรรม์จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั จะคืนเบี&ยประกันภัยส่ วนทีเหลือ
ภายหลังหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต y.‚%
2) ธนาคาร หรื อ เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
 กรณี ชาํ ระเบี&ยทีธนาคาร หรื อเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส บริ ษทั จะคืนเบี&ยประกันภัยเต็ม
จํานวนไปยังบัญชีธนาคารตามทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้งความประสงค์ไว้
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