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ประวัติการปรับปรุงเอกสาร 

วนัที� เวอรช์ ั�น รายละเอยีดการปรบัปรุง จดัทําโดย 
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22/02/2021 1.1 ปรับปรงุ 

 ตารางที� 1: แสดงชื�อยอ่ผลติภัณฑป์ระกนัภัยสขุภาพและ
อบุตัเิหต ุ

หัวขอ้ใหม่ 

 7.2 คนืเบี4ยประกนัภยั 

ธัญญฐ์ติา 
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1. การเข้าใช้งาน Falcon Connect 

1.1 วตัถุประสงค์ 

คู่มือการใชง้านฉบบันี&จดัทาํขึ&นเพื�อเป็นขอ้มูลอา้งอิงการใชง้าน Falcon Connect Agent Portal สาํหรับ

การขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสุขภาพและอุบตัิเหตุของ บริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

1.2 ก่อนเริ%มการใช้งาน 

 เบราวเ์ซอร์: แนะนาํ Chrome เวอร์ชั�น 71 หรือเวอร์ชั�นที�สูงกวา่, Internet Explorer เวอร์ชั�น

ที�สูงกว่า 10 ขึ&นไป, หรือ Firefox 
 

  

 

 
Chrome               Internet Explorer Firefox 

             รูปที% 1: เบราวเ์ซอร์สาํหรับใชง้าน Falcon Connect 

 สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ตั&งโต๊ะ (PC), โนต้บุก๊ (Notebook), แทบ็เล็ต (Tablet), หรือ

สมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยรองรับทั&งระบบปฏิบตัิการ Android และ iOS 

 

               

 

                      รูปที% 2: อุปกรณ์สื�อสารที�รองรับการใชง้าน Falcon Connect 
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1.3 ตดิต่อฝ่าย Support 

 แจง้ปัญหาการใชง้านไดที้� Email : falconconnect@falconinsurance.co.th 

1.4 Username และ Password 

 บริษทัจะจดัส่งชื�อผูใ้ชง้าน (Username) และ รหัสผา่น (Password) ตามอีเมลที�ระบุใน 

ใบสมคัรตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั 

1.5 เริ%มต้นการใช้งาน 

 ผูใ้ชง้านเชื�อมต่อคอมพวิเตอร์ตั&งโต๊ะ (PC), โนต้บุ๊ก (Notebook), แทบ็เลต็ (Tablet), 

หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เขา้สู่อินเทอร์เนต (Internet) ดว้ยเบราวเ์ซอร์ Chrome, 

Internet Explorer, หรือ Firefox 

 พิมพ ์URL : https://www.falconinsurance.co.th/falconconnect/index.php เพื�อเขา้สู่

เวบ็ไซต ์Falcon Connect ไดโ้ดยตรง 

 หรือคลิกเลือกไอคอน  ไดที้�เวบ็ไซตข์องบริษทัจาก URL : 

https://www.falconinsurance.co.th/index.php หรือ https://www.falcon4life.com 

 

 

 

 รูปที% 3: เวบ็ไซต ์Falcon Connect  
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 ระบุชื�อผูใ้ชง้านและรหัสผ่าน 

 

 

 

 รูปที% 4: หนา้จอ Log in เขา้สู่ระบบ  

 

 สาํหรับการเขา้ใชง้านครั& งแรก ผูใ้ชง้านจาํเป็นตอ้งทาํการเปลี�ยนรหสัผา่นใหม่ 

 

 เงื�อนไขการตั&งรหัสผา่น 

1) มีจาํนวนตวัอกัษรอยา่งนอ้ย j อกัขระ 

2) ประกอบดว้ยตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ และตวัเลข 

3) รหสัผา่น ตอ้งไม่ซํ& ากบัรหสัผา่นเดิม l ครั& งสุดทา้ย 

 

 

 

 รูปที% 5: หนา้จอตั&งรหัสผา่นใหม่  

ระบชุื�อผูใ้ชง้าน 

ระบรุหสัผา่น 

ลมืรหัสผา่น 
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 กรณีลืมรหัสผา่น เลือกขอ้ความ "ลืมรหสัผา่น?" ที�หนา้จอ Log in เขา้สู่ระบบ (รูปที� 4) 

 เลือกระบุขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงัต่อไปนี&  1) ชื�อผูใ้ชร้ะบบ, 2) อีเมล, หรือ 3) เบอร์

โทรศพัทมื์อถือ แลว้คลิกปุ่ม "ส่งอีเมล" 

 จากนั&น ระบบจะส่งลิงค ์(Link) สาํหรับการกาํหนดรหัสผา่นใหม่ใหท้างอีเมล 

 

 

 

 

 รูปที% 6: หนา้จอลืมรหสัผ่าน  

 โปรดทาํตามขั&นตามที�ระบุในอีเมลเพื�อตั&งค่ารหัสผ่านใหม่ ทั&งนี& ลิงค ์(Link) จะหมดอายุ

ภายใน 24 ชั�วโมง 
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2. ภาพรวม Falcon Connect 

ระบบสาํหรับการเสนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุของ บริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) สนบัสนุนผูใ้ชง้านดา้นการบริหารรายชื�อผูมุ่้งหวงั การจดัทาํใบเสนอราคา การชาํระเบี&ยประกนัภยั 

การพิมพ ์และจดัส่งกรมธรรมแ์บบออนไลน์ไปยงัอีเมลลูกคา้ พร้อมทั&งเรียกดูรายงานการขายได ้

 

เมื�อผา่นการล็อคอิน ระบบจะเริ�มตน้การใชง้านที�หนา้หลกั (Home) โดยแสดงภาพรวมการขายให้ผูใ้ชง้าน

ทราบ อนัประกอบดว้ย 

1) ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุที�เปิดขาย 

2) เบี&ยประกนัภยัรับรวม Gross Written Premium (GWP) แบ่งตามผลิตภณัฑ์ 

3) ยอดวงเงิน Credit Limit คงเหลือ 

4) ตวัเลขสรุปยอดขาย 

 

 

 

 รูปที% 7: หนา้หลกั  (Home)   

ผลติภัณฑท์ี�เปิดขาย 

Credit Limit 

GWP 

สรปุยอดขาย 

1 

2 

3 

4 
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 ทั&งนี&  เมนูดา้นซา้ยของหนา้จอจะแสดงถึงฟังกช์ั�นการทาํงานหลกัของระบบ ดงันี&  

1) ใบเสนอราคา และกรมธรรม ์

2) การบริหารรายชื�อ 

3) รายงาน 

4) โปรไฟล ์

5) ออกจากระบบ 

2.1 เริ%มต้นการขาย 

ณ ปัจจุบนั บริษทันาํเสนอขายประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุแบบออนไลน์จาํนวน 6 ผลิตภณัฑ ์และ

อยูร่ะหว่างดาํเนินการเพิ�มผลิตภณัฑเ์ขา้มาในระบบเพื�อให้ทนักบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ผูใ้ชง้านสามารถเริ�มตน้การขายไดโ้ดยคลิกเลือกแบบประกนัที�ตอ้งการ หลงัจากนั&นระบบจะเขา้สู่

ขั&นตอนการกรอกขอ้มูลเบื&องตน้ และตอบคาํถามสุขภาพเพื�อออกกรมธรรมเ์ป็นลาํดบัถดัไป 

 

ลําดบั ชื%อย่อในระบบ ชื%อผลิตภัณฑ์ แบบประกัน 
1 HCARE Health Care ประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุ 
2 HSAVE Super Save ประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุ 
3 HNCB NCB (15,000) ประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุ 
4 HNCBP NCB Plus (25,000) ประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุ 
5 HSEN Senior Health ประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุ 
6 PSMIL iSmile ประกนัภยัอุบติัเหตุ 
7 PSURE iSure ประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพเลือกได ้
8 HCI6F CI 6 Fix ประกนัภยัโรคร้ายแรง 

ตารางที% 1: แสดงชื�อยอ่ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุ 
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3. ขั9นตอนการออกกรมธรรม์ 

การออกกรมธรรมใ์นเวบ็ไซต ์Falcon Connect ประกอบดว้ย w ขั&นตอนยอ่ย ดงันี&  

 

ลําดบั ขั9นตอน รายละเอียดโดยย่อ 
1 ผูเ้อาประกนัภยั วนัคุม้ครอง, วนัเดือนปีเกิด, อาชีพ, ส่วนสูง, นํ&าหนกั, คาํถามสุขภาพ 
2 แผนประกนัภยั แผนประกนัภยัของผลิตภณัฑ์นั&นๆ 
3 รายละเอียด  ขอ้มูลผูเ้อาประกนัภยั 

 ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ 
 ผูถื้อกรมธรรม ์

4 ยนืยนั ยนืยนัขอ้มูลในใบเสนอราคา 
5 ชาํระเงิน ระบบรับชาํระเงินออนไลน์ yC2P 
6 เสร็จสิ&น จดัพิมพเ์ล่มกรมธรรม ์

ตารางที% 2: สรุปขั&นตอนการออกกรมธรรมใ์นเวบ็ไซต ์Falcon Connect 

3.1 ผู้เอาประกันภัย 

เป็นขั&นตอนที�ระบุขอ้มูลเบื&องตน้ของกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยั และตอบคาํถามสุขภาพ มีรายละเอียด

ดงันี&  

3.1.1 วนัเริ%มคุ้มครอง 

ผูใ้ชง้านสามารถกาํหนดวนัที�เริ�มคุม้ครอง และวนัสิ&นสุดความคุม้ครอง ได ้ณ ขั&นตอนที� 1 

(ผูเ้อาประกนัภยั) ทั&งนี&สามารถกาํหนดวนัเริ�มคุม้ครองล่วงหนา้ไดไ้ม่เกิน 30 วนั 

 ตวัอยา่งเช่น ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ระบบอนุญาตใหก้าํหนดวนัที�เริ�มคุม้ครอง

ล่วงหนา้ไดไ้ม่เกินวนัที� 30 มกราคม 2563 
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 กรณีกาํหนดเริ�มคุม้ครองเป็นวนัที� 31 มกราคม ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน  

“ขออภยั ระบบไม่สามารถออกกรมธรรมไ์ดล่้วงหนา้เกิน 30 วนัได ้กรุณาเปลี�ยนวนัที�

เริ�มคุม้ครอง” 

3.1.2 วนัเดือนปีเกดิ (ค.ศ.) 
เริ�มระบุจากปี ค.ศ. ที�ผูเ้อาประกนัภยัเกิด ตามดว้ยเดือน และวนัที�เกิด หลงัจากนั&นระบบจะ

คาํนวณอาย ุ(ปี) ใหแ้บบอตัโนมตัิ 

 ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน “อายผุูเ้อาประกนัภยัตอ้งอยูร่ะหว่าง 10-59 ปี” กรณีระบุ

อายเุกินกว่าช่วงอายุที�กาํหนดของผลิตภณัฑน์ั&นๆ 

3.1.3 อาชีพ 

พิมพข์อ้ความเพื�อคน้หาอาชีพ แลว้ระบบจะแสดงขั&นอาชีพใหโ้ดยอตัโนมติั 

3.1.4 ส่วนสูง/นํ9าหนัก 

ระบุส่วนสูง และนํ&าหนกัของผูเ้อาประกนัภยั โดยระบบคาํนวณดชันีมวลกาย (BMI) ให ้

3.1.5 คาํถามสุขภาพ 

มีทั&งหมด w คาํถาม โดยเป็นคาํถามเกี�ยวกบัประวตัิการทาํประกนั ประวติัสุขภาพและการ

รักษา การสูบบุหรี�หรือสารเสพติด และการดื�มสุราและของมึนเมา 

 กรณีพบปัญหาสุขภาพ ระบบจะแสดงขอ้ความ “ไม่ผา่นการพิจารณารับประกนั 

เนื�องจากคาํตอบเกี�ยวกบัสุขภาพอยูน่อกเหนือเงื�อนไขการรับประกนัภยั” ใหท่้าน

ติดต่อบริษทัเพื�อดาํเนินการขั&นถดัไป 

 

เมื�อระบุขอ้มูลครบถว้นทุกช่องแลว้ ใหค้ลิกเลือกปุ่ม “ถดัไป” เพื�อไปยงัขั&นตอนที� y (แผน

ประกนัภยั) กรณีคียข์อ้มูลไม่ครบ ขอ้มูลที�ขาดหายจะแสดงเป็นสีแดง และจะไม่สามารถขา้มไปยงั 

ขั&นตอนที� y เพื�อเลือกแผนประกนัภยัได ้
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3.2 แผนประกันภัย 

แผนประกนัภยัที�แสดงจะสอดคลอ้งกนักบัผลิตภณัฑต์ามที�ไดเ้ลือกไว ้ณ หนา้หลกั (Home) จาก 

รูปที� j ดา้นล่างแสดงแผนประกนัของผลิตภณัฑ ์Health Care ตามช่วงอายขุองผูเ้อาประกนัภยั 

1) คลิกเลือกลูกศรสีส้มเพื�อไปยงัหนา้ที� y (ถดัไป) 

2) คลิกเลือกความคุม้ครองผูป่้วยนอก (สาํหรับผลิตภณัฑ ์Health Care) 

3) คลิกเลือกซื&อแผนประกนั 

4) คลิกเลือกก่อนหนา้เพื�อกลบัไปยงัขั&นตอนที� ~ 

 

 

 

 รูปที% 8: หนา้เลือกแผนประกนัภยั   

หนา้ถัดไป 

สําหรบัผลติภณัฑ ์Health Care  
ใหค้ลกิเลอืกความคุม้ครอง 
ผูป่้วยนอก (OPD) 

เลอืกซื4อแผนประกนั 

1 

2 

3 

กอ่นหนา้ 4 
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3.3 รายละเอียด 

ในขั&นตอนนี&จะเป็นการระบุขอ้มูลที�จาํเป็นในการออกกรมธรรม ์และแสดงความประสงคใ์ชสิ้ทธิ

ขอยกเวน้ภาษีเงินได ้โดย ณ ขั&นตอนนี&  ระบบจะแสดงเลขที�ใบเสนอราคา (Quotation No.) และมีสถานะเป็น 

"อยูใ่นขั&นตอนการเสนอราคา" 

3.3.1 ผู้เอาประกนัภยั 

เป็นการระบุชื�อ นามสกลุ หมายเลขบตัรประชาชน ขอ้มูลที�ใชใ้นการติดต่อทั&งเบอร์

โทรศพัท ์ที�อยู ่และอีเมล ซึ�งในการออกกรมธรรมที์� Falcon Connect นั&นจะเป็นการส่งอีเมลไปยงั 

ผูเ้อาประกนัภยั ดงันั&นโปรดตรวจสอบอีเมลใหถู้กตอ้ง 

3.3.2 ผู้รับผลประโยชน์ 

สาํหรับกรมธรรม์หนึ�งๆ สามารถระบุผูรั้บผลประโยชน์ไดสู้งสุดจาํนวน y ท่าน โดยให้

ระบุตวัเลขเป็นจาํนวนเตม็ ไม่มีจุดทศนิยม และรวมกนัใหเ้ท่ากบั ~�� เปอร์เซนต ์

 ตวัอยา่งเช่น ท่านที� ~ มีอตัราส่วนรับผลประโยชน์เท่ากบั 55 ดงันั&นท่านที� y จะมี

อตัราส่วนในการรับผลประโยชนเ์ท่ากบั �� เป็นตน้ 

 

 

 

 รูปที% 9: ผูรั้บผลประโยชน์  

3.3.3 ผู้ถือกรมธรรม์ 

สามารถระบุให้ผูอื้�นนอกเหนือจากผูเ้อาประกนัภยั เป็นผูถื้อกรมธรรมไ์ด ้โดยตอ้งมี

ความสัมพนัธเ์ป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี� และนอ้ง เท่านั&น 

อตัราสว่น 55 

อตัราสว่น 45 
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3.3.4 รูปแบบการจดัส่งกรมธรรม์ 

แสดงอีเมลสาํหรับรับเล่มกรมธรรม ์รหสัที�ใชใ้นการเปิดไฟลก์รมธรรมมี์รูปแบบเป็น 

DDMMYYYY โดย DD คือวนัที�วนัเกิดของ, MM คือเดือนเกิด, และYYYY คือปี ค.ศ. เกิดของ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

 ตวัอยา่งเช่น หากวนัเกิดคือวนัที� � มกราคม ~��� รหสัเปิดไฟลก์รมธรรมคื์อ 

05011970 

3.3.5 อัพโหลดเอกสาร 

สามารถเลือกอพัโหลดเอกสารไดท้ั&งแบบรูปภาพ หรือไฟลป์ระเภทต่างๆ เช่น PDF โดย 

มีหวัขอ้เอกสารสาํหรับการอพัโหลด ดงันี&  

 สาํเนาใบคาํขอเอาประกนัภยั 

 สาํเนาบตัรประชาชน 

 อื�นๆ เช่น หลกัฐานการชาํระเงิน หรือ ประวติัสุขภาพ เป็นตน้ 

 

 

 

 รูปที% 10: หนา้จออพัโหลดเอกสาร  

อัพโหลดไฟล ์
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3.4 ยืนยนั 

เป็นขั&นตอนการตรวจสอบและยนืยนัขอ้มูลการสมคัรทาํประกนั  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดความ

คุม้ครองสาํหรับผลิตภณัฑน์ั&นๆ แสดงขอ้มูลผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บผลประโยชน์ ผูถื้อกรมธรรม ์และอีเมล

จดัส่งกรมธรรม ์พร้อมแบบฟอร์มใบเสนอราคาใหด้าวน์โหลด และพิมพเ์พื�อนาํไปเสนอลูกคา้ได ้

ในขั&นตอนนี&  สามารถคลิกปุ่ม "แกไ้ข" ของแต่ละหัวขอ้เพื�อเปลี�ยนหนา้จอไปแกไ้ขขอ้มูลในส่วนที�

ตอ้งการได ้สถานะของเลขที�ใบเสนอราคาในขั&นตอนยนืยนัคือ "อยูใ่นระหว่างจดัทาํกรมธรรม"์ 

หลงัจากที�ยนืยนัขอ้มูลการสมคัรทาํประกนัเรียบร้อยแลว้ จะไม่สามารถแกไ้ขส่วนหนึ�งส่วนใดของ

ขอ้มูลได ้จะตอ้งคียข์อ้มูลใหม่โดยเริ�มจากการเลือกผลิตภณัฑที์�หนา้หลกั (Home) เพียงเท่านั&น 

  

 

 

 

 รูปที% 11: หนา้จอยนืยนัขอ้มูลผูเ้อาประกนัภยั  

   

ปุ่ มแกไ้ข 
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3.5 ชําระเงิน 

มี y ช่องทางคอื ~) วงเงิน Credit Limit และ y) ระบบรับชาํระเงินออนไลน์ 2C2P 

3.5.1 วงเงนิ Credit Limit  
บริษทัจะกาํหนดจาํนวนวงเงินตามหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชี Prompt Pay ของ บมจ.

ฟอลคอนประกนัภยั ดงันี&  

 ธ.กรุงเทพ      บญัชีออมทรัพย ์หมายเลข 002-8-01210-2 

 ธ.กสิกรไทย  บญัชีออมทรัพย ์หมายเลข 038-2-57414-1 

 

 

 

รูปที% 13: Prompt Pay บมจ.ฟอลคอนประกนัภยั  
 

 กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินที� Email : falconconnect@falconinsurance.co.th 

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ทาํการเพิ�มวงเงินในระบบเป็นลาํดบัถดัไป 

 

 

 

 รูปที% 12: ช่องทางการชาํระเงิน   

ชําระเงนิ 
1 2 
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3.5.2 ระบบรับชําระเงินออนไลน์ 2C2P 

ระบบรับชาํระเงินออนไลน์ผ่าน 2C2P Payment Gate Way มีรายละเอียดดงันี&  

 ชาํระผา่นบตัรเครดิต/เดบิต 

 ชาํระผา่นเคาน์เตอร์ เช่น Big C, Tesco Lotus, True Money, Pay@Post เป็นตน้ 

 ชาํระผา่นธนาคารโดยสแกนบาร์โค๊ด (Barcode) ที�ตู ้ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร, 

อินเตอร์เนตแบงคกิ์&ง หรือโมบายแบงคกิ์&ง 

 

 เมื�อชาํระเงินเสร็จสมบูรณ์แลว้ ใหค้ลิกที�ปุ่ม “กลบัไปยงัร้านคา้” 

 

 

 

 รูปที% 14: ชาํระเงินออนไลน์ผ่าน yC2P แบบโมบายแบงคกิ์&ง   
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3.5.3 ข้อควรระวงัเมื%อใช้ใบ Bill Payment 
 กรณีทาํขั&นตอนชาํระเงินซํ&ามากกวา่ ~ ครั& ง ในรูปแบบออนไลน์ที�เป็นการสแกน

บาร์โค๊ด (Barcode) ระบบ yC2P จะสร้างใบ Bill Payment เพื�อชาํระคา่เบี&ย

ประกนัภยัผ่านเคาน์เตอร์, ตู ้ATM/ตูรั้บชาํระเงินอตัโนมตัิ, หรือ บริการธนาคาร

ทางอินเทอร์เน็ต/โทรศพัทมื์อถือ กรุณานาํ Bill Payment ใบล่าสุดไปชาํระเงินเพื�อ

ป้องกนัขอ้ผิดพลาดในการออกกรมธรรม ์

 

  

 

 

 

 รูปที% 15: ตวัอยา่งใบ Bill Payment   
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3.6 เสร็จสิ9น 

เมื�อการชาํระเบี&ยประกนัภยัเสร็จสมบูรณ์แลว้ ระบบจะจดัส่งเล่มกรมธรรมไ์ปยงัอีเมลของผูเ้อา

ประกนัภยั ภายในเล่มกรมธรรม ์(ไฟล ์PDF) ประกอบดว้ยเอกสาร ดงันี&  

 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 

 ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (The Schedule) 

 เอกสารแนบติดแสดงรายละเอียดเพิ�มเติม (Attachment) – ขึ&นกบัผลิตภณัฑ์ 

 ขอ้กาํหนดความคุม้ครอง (Policy Wording) 

 เอกสารแนบทา้ยยกเวน้ความคุม้ครองเฉพาะโรค (Exclusion) – ขึ&นกบัสุขภาพผูเ้อาประกนั 

โปรดศึกษาวิธีการใส่รหัสเพื�อเปิดไฟลก์รมธรรมที์�หวัขอ้ l.l.� รูปแบบการจดัส่งกรมธรรม ์

นอกเหนือจากนั&น ที�หนา้จอขั&นตอน w เสร็จสิ&น ระบบจะแสดงหมายเลขกรมธรรม ์พร้อมทั&งเอกสาร

กรมธรรมใ์หด้าวน์โหลด 

 

 

 

 

 

 รูปที% 16: หนา้จอแสดงเลขที�กรมธรรม ์พร้อมเอกสารกรมธรรมใ์หด้าวน์โหลด   
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4. ใบเสนอราคา และกรมธรรม์ 

4.1   ค้นหาใบเสนอราคา และกรมธรรม์ 

ระบบรองรับเงื�อนไขการคน้หาไดห้ลายรูปแบบ เช่น สามารถคน้หาไดจ้ากหมายเลขใบเสนอราคา 

(Quotation No.), หมายเลขกรมธรรม ์(Policy No.), ชื�อ หรือ เลขที�บตัรประชาชนผูเ้อาประกนัภยั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 รูปที% 17: หนา้จอคน้หาใบเสนอราคา และกรมธรรม ์  
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5. รายงาน 

5.1 รายงานการขาย 

หลงัจากการอนุมติักรมธรรมเ์สร็จเรียบร้อย สามารถเรียกดูรายงานการขายกรมธรรมน์ั&นๆ ได้

ยอ้นหลงั ~ วนั ตวัอยา่งเช่น จะสามารถดูรายงานการขายของกรมธรรมที์�อนุมติัในวนัที� ~ มกราคมไดใ้น

วนัที� y มกราคม เป็นตน้ 

การเรียกดูรายงานสามารถดูไดท้ั&งรูปแบบประจาํวนั, รายสัปดาห์, รายเดือน, หรือราย w เดือน 

นอกจากนี&แลว้ ยงัสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์Microsoft Excel ได ้

หมายเหตุ : รายงานการขายเป็นเพียงขอ้มูลการอนุมตัิกรมธรรมเ์บื&องตน้เท่านั&น ไม่สามารถนาํมา

คาํนวณการจ่ายคอมมิชชั�นได ้

 

 

 

 รูปที% 18: หนา้จอรายงานการขาย   
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6. โปรไฟล์ 

6.1 ตั9งค่าผู้ใช้งาน 

ผูใ้ชง้านสามารถเปลี�ยนแปลงขอ้มูลส่วนตวั รูปส่วนตวั และเปลี�ยนรหสัผา่น ไดที้�หนา้จอนี&  

 

6.2 ภาษา 

คลิกเพื�อเลือกภาษา English หรือภาษาไทยไดต้ามตอ้งการ 

  

 

 

 

 รูปที% 19: หนา้จอตั&งคา่ผูใ้ชง้าน   
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7. การยกเลกิกรมธรรม์ 

ภายหลงัจาก ~� วนั นบัตั&งแต่วนัที�ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บกรมธรรมจ์ากบริษทัฯ หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์

ขอยกเลิกกรมธรรมใ์หจ้ดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี&มายงั บริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยใหผู้เ้อา

ประกนัภยัลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง พร้อมลงลายมือชื�อใหเ้หมือนกบัลายมือชื�อในใบคาํขอเอาประกนัภยั 

7.1 เอกสารประกอบการยกเลิกกรมธรรม์ 

1) สาํเนาบตัรประชาชน 

 ระบุขอยกเลิกกรมธรรมเ์ลขที�………........... 

2) สาํเนาหนา้บญัชีธนาคารเพื�อรับเงินเบี&ยประกนัภยัคืน 

 

7.2 คืนเบี9ยประกันภัย 

1) บตัรเครดิต 

 กรณีชาํระเบี&ยโดยวิธีบตัรเครดิตและขอยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ภายใน ~� วนั

นบัตั&งแต่วนัที�ไดรั้บกรมธรรมจ์ากบริษทัฯ บริษทัจะคืนเบี&ยประกนัภยัส่วนที�เหลือ 

ภายหลงัหักค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต y.�% 

2) ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

 กรณีชาํระเบี&ยที�ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริษทัจะคืนเบี&ยประกนัภยัเต็ม

จาํนวนไปยงับญัชีธนาคารตามที�ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ความประสงคไ์ว ้

 


