
3 กฏง่ายๆก่อนส่งความ “ห่วงใย” ให้ลูกค้า 

1. หากมคี าถามที่ไมท่ราบค าตอบ และ/หรือ ไมแ่นใ่จ ให้รับเร่ืองไว้ และรวบรวมแจ้งทีมงาน เราจะชว่ยหาค าตอบ
ให้คะ่ ติดตอ่ทมีงานท่ี Line @AgencyCommunity     

2. ในแตล่ะหวัข้อ เราจะใสล่งิค์ URL เพื่อให้ไปถึงหน้าเว็บไซท์ที่มีข้อมลูเพิ่มเติม สามารถ Copy link แล้วสง่ให้
ลกูค้าทาง LINE หรือ Facebook Messenger ได้คะ่ 

3. ก่อนไปถึงหวัข้อทีจ่ะคยุ สามารถเกร่ินถึงทีม่ากิจกรรมวนันีไ้ด้ก่อนนะคะ เช่น  
“สวสัดีค่ะ คณุ....... วนันีเ้ป็นวนั Customer Care Day จึงมีกิจกรรมโทรศพัท์หาลูกคา้ เพือ่ส่งความรู้สึกดีๆ 
และแนะน าบริการดีๆใหก้บัลูกคา้ ครบั/ ค่ะ”  
ก่อนวางสาย อาจจะอวยพรลกูค้าให้มีสขุภาพดีได้คะ่  

 

แจ้งสิทธิประโยชน์ส าหรับลูกค้าประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 : Stay Home, Stay Happy (แจก Code Grab 
Food / Food Panda) 

 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี ้ทางบริษัทจะมีแคมเปญ Stay Home, Stay Happy แจกโค้ดออนไลน์กวา่ 
10,000 โค้ด มลูคา่ 100 บาท เพื่อสนบัสนนุให้ลกูค้าอยูบ้่านอยา่งมีความสขุในช่วงเวลา social distancing 
มอบสทิธิประโยชน์มากมายให้ลกูค้าทัง้โค้ด Grab food, Food panda และ Tesco lotus online 

 เร่ิมจากวนัท่ี 1 พฤษภาคมนี ้ลกูค้าสามารถกดรับโค้ดได้เลยที่  application My Allianz รับสทิธ์ิได้จนถงึวนัท่ี 
20 พฤษภาคมนี ้หรือจนกวา่สทิธ์ิจะเตม็ 

 วนันีข้อแนะน าให้ลกูค้าดาวน์โหลด application My Allianz ไว้ก่อน เพ่ือรอรับสทิธ์ิครับ/ คะ่และแนะน าให้
ลกูค้าเพิม่เพื่อนกบัเราในไลน์(แอดไลน์)  LINE @AZAYFAN เพื่อรับขา่วสารสทิธิพเิศษส าหรับลกูค้าก่อนใคร 

 สามารถดาวน์โหลดทัง้ My Allianz และ Healthy Living ได้จาก App Store และ Play Store ครับ/ คะ่  
วิธีการดาวน์โหลด My Allianz: https://www.azay.co.th/th/service/my-allianz 
 

แนะน ำช่องทำงกำรบริกำรออนไลน์ : เรือ่ง Policy Loan (บริการเงนิกู้ตามกรมธรรม์) 
 เนื่องจากบริษัทเข้าใจในสถานะการณ์ COVID-19 ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงกบัลกูค้าในหลายๆเร่ือง 

โดยเฉพาะสภาพคลอ่งทางการเงิน  นอกจากการขยายระยะเวลาการช าระเบีย้แล้วนัน้  ทางบริษัทฯ ยงัมีอีก 1 
บริการดีๆ ที่จะมาชว่ยแบง่เบาภาระให้ทา่นได้ในช่วยเวลาวกิฤตนี ้คือการให้บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์ โดยที่
ทา่นก็ยงัคงได้รับความคุ้มครองอยู ่ขัน้ตอนการกู้งา่ย อนมุตัิไว และดอกเบีย้ต ่า  

 กรณีที่ทา่นต้องการกู้ ไมเ่กิน 100,000 บาท ทา่นสามารถท าเร่ืองผา่น Application My Allianz ได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็ว จบ ครบ ทกุขัน้ตอน ตัง้แต ่ ตรววจสอบวงเงินกู้ตามกรมธรรม์ และสามารถใสว่งเงินกู้ที่
ต้องการตามสทิธิของกรมธรรม์ได้เลย รออนมุตัิระยะเวลาไมเ่กิน 2 วนั เงินจะโอนเข้าบญัชีตามรายละเอียดที่
ทา่นกรอก    

 กรณีที่ทา่นมวีงเงินกู้มากกวา่ 100,000 พร้อมทัง้ประสงค์ที่จะกู้ เกิน 100,000 บาทด้วยนัน้ ก็สามารถท าได้
ง่ายๆ เพียง 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสญัญากู้ เงินตามกรมธรรม์ได้เลยผา่น Application My Allianz พร้อมเซน็ช่ือ  
2. แนบ ส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาหน้าสมดุเงินฝากออมทรัพย์พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องสง่มายงับริษัท 

และรอการอนมุตัิได้เลย     
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามลิง้ค ์ 

https://www.azay.co.th/th/service/policy-loan/ 

https://www.azay.co.th/th/service/my-allianz
https://www.azay.co.th/th/service/policy-loan/


 

ประชำสมัพนัธแ์ละแนะน ำกำรใช้บริกำร Healthy Living Talk  
(หากลกูค้ามีปัญหาสุขภาพ อยากปรึกษาคุณหมอ แต่ไม่อยากไปโรงพยาบาล) 

 ตอนน้ีถา้มปีญัหาสขุภาพ มอีาการเจบ็ปว่ย หรอืไมแ่น่ใจว่าตดิ โควดิ หรอืเปล่า แต่ไม่อยากไปโรงพยาบาล 

อยากแนะน าใหใ้ชบ้รกิารขอค าแนะน าจากแพทย ์ผ่านมอืถอื ผำ่นแอพปลิเคชัน่ เฮลต้ี ลีฟว่ิง ทอลค์ .... 

  บรกิารนี้ สามารถใชไ้ดไ้ม่มคีา่ใชจ้่ายนะคะ และมหีมอใหเ้ลอืกหลากหลายสาขา เช่น อายุรกรรม แพทย์
เฉพาะทาง และ จติแพทยอ์กีดว้ย สามารถ ดาวน์โหลดไดท้ัง้มอืถอื แอนดรอยด ์และ ไอโอเอส  

 

ถา้สนใจบรกิารนี้  สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามลิง้ค ์นะคะ  
http://bit.ly/HLServicetalk 
 
และสามารถ ดาวน์โหลดแอพเพือ่ใชบ้รกิารไดเ้ลยนะคะ 
ลิง้ไอโอเอส http://bit.ly/HLtalkios (เขา้ไปทีแ่อปสโตรท์ีเ่วลาเราจะโหลดแอป แลว้คน้หาค าว่า เฮล้ตี ้ลฟีวิง่ 
ทอลค์ ไดเ้ลยค่ะ) 
ลิง้แอนดรอยด ์http://bit.ly/HLtalkanAD (เขา้ไปทีเ่พลยส์โตรท์ีเ่วลาเราจะโหลดแอป แลว้คน้หาค าว่า เฮล้ตี ้ลฟีวิง่ 
ทอลค์ ไดเ้ลยค่ะ) 
 

อพัเดตเรือ่งกำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระเบีย้ให้ลูกคำ้เป็น 90 วนั นับจำกวนัครบก ำหนด 

(โทรเฉพำะลกูค้ำท่ีกรมธรรมค์รบดิว ช่วงวนัท่ี 28 มค. – 31 พค. 63) 
เน่ืองจากวิกฤติโควิดต บริษัทฯ ได้มีมาตรการขยายระยะเวลาช าระเบีย้ประกันภยัจาก 30 วัน เป็น 90 วนั 
ส าหรับกรมธรรม์ที่ครบก าหนดช าระเบีย้ วนัท่ี 28 มกราคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 
 

 ส าหรับมาตรการนี ้ลกูค้าไมจ่ าเป็นต้องสง่เอกสารใดๆ เข้ามาเพื่อขอผอ่นผนั   
 และถึงแม้วา่ช่วงที่ยงัไมไ่ด้ช าระคา่เบีย้ฯ เข้ามา ในระบบ กรมธรรม์ของลกูค้าจะเปลีย่นสถานภาพไปตาม

เง่ือนไขเดมิ เช่น lapse, auto ETI, auto RPU หรือ APL แตท่ัง้นี ้หากลกูค้ามีการช าระเบีย้เต็มจ านวน
ภายใน 90 วนั บริษัทฯ จะปรับสถานภาพกรมธรรม์ในระบบให้เป็นปกติ โดยให้ทานมีความคุ้มครองตอ่เนื่อง 

 และเพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้า บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการจา่ยเบีย้ผา่น link online payment ที่
มีการสง่ SMS ไปหาลกูค้า จากปกติ ลงิค์นีจ้ะใช้ช าระเงินได้ภายใน 30 วนั เพิ่มเป็น 90 วนันบัจากวนัดิว ซึง่
เราเร่ิมปรับ link ที่สง่ออกในวนัท่ี 22เมษา เป็นต้นไป 

สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามลิง้ค ์ 

https://www.azay.co.th/th/service/online-service/extend-for-payment/ 
 

แนะน ำช่องทำงบริกำรออนไลน์ : เรือ่งกำรรบัเงินผลประโยชน์จำกบญัชีธนำคำร (DCA) 

วนันีข้อแนะน าบริการรับเงินผลประโยชน์ผา่นบญัชีธนาคารคะ่/ ครับ 

 

 บริการนีด้ีงามมากๆ ตรงที่ลกูค้าไมต้่องกลวัตดิเชือ้จากการสมัผสัเงินสดหรือเช็ค  ไมต้่องเสยีเสยีเวลาน าเช็ค
ไปขึน้เงินท่ีธนาคาร เพียงสมคัรบริการ บริษัทก็จะโอนเงินผลประโยชน์เข้าบญัชีลกูค้าโดยตรงได้เลย เช่น เงิน
สนิไหม เงินผลประโยชน์จากรรมธรรม์  

 ช่วงนีพ้เิศษ เรามีโปรโมชัน่ส าหรับลกูค้าที่สมคัรผา่นแอป My Allianz ภายในวนันีถ้ึง 31 พ.ค. 63 จะได้รับ

https://bit.ly/HLServicetalk?fbclid=IwAR1ZEyMvyviv1F9a5GfnP1gaNp70HZyhuNUXhSFI73jvOT81O5Logjw8Vrk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FHLtalkios%3Ffbclid%3DIwAR24_UXkn7p68Ty18lk1M5LWagNMOXMOtPocHeB2VGNhVMDJdz13fU-qMQw&h=AT24I02pyUXPDOTVfdUbyi-DSA2FBJ0PPbligyVtnHTkZ5LZCVOT1sK_9YVOFOsAFywf-5yP8Aon2t9_-3vDQ99JQzTCBccAKeXAGc5rHpiEveyi4V9bQKDnZdWn7IR9ekCJkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FHLtalkanAD%3Ffbclid%3DIwAR1RmrzRW37U0Aa3sEgX_81XJrfttnn82aCce1OB9Vl_I-zqEmvYV9RGnJQ&h=AT0tkOcJYnBG5AlLBd9oyjqDIH80yzJK_cqEF4gJqsUjEa8Fkcacdx1FpjER3cKB3ZH187hhM8RvJRX4cG8jUoalmzyvg16dWVJXFMxGL9xYktMCr-v5VT6c74yJCvP2xnbwow
https://www.azay.co.th/th/service/online-service/extend-for-payment/


โค้ดสว่นลดของ Lazada มลูคา่ 50 บาทไปช็อปปิง้กนัด้วยคะ่  
 สนใจสมคัรเพยีง ดาวน์โหลดแอป My Allianz จาก App store และ Play Store เพียง search ค าวา่ My 

Allianz พอลงทะเบียนเสร็จก็เข้าไปสมคัรรับเงินผลประโยชน์ได้เลยคะ่งา่ยมาก  
วิธีการดาวน์โหลด My Allianz: https://www.azay.co.th/th/service/my-allianz 

 สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามลิง้ค ์

https://www.azay.co.th/th/privileges/promotion/archives/dca 

 

แนะน าบริการและแจ้งประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น : My Allianz เช่น เคลมออนไลน์  
(รวมถงึแนะน าช่องทางบริการออนไลน์ เกี่ยวกับการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการช าระเบีย้ผ่านแอปพลิเคชั่น 
My Allianz) 
Conten
t 

ในช่วง Social distancing นี ้ขอแนะน าแอปพลเิคชัน้ My Allianz  ที่จะเป็นอกีหนึง่ตวัชว่ย ในการอ านวย
ความสะดวก ให้ลกูค้า สามารถท ารายการตา่งๆเก่ียวกบักรมธรรม์ ได้อยา่งไมส่ะดดุ อยูท่ี่ไหนก็จดัการ เช่น   

 

- เปลี่ยนข้อมูลเบือ้งต้นของลกูค้า เช่น เบอร์โทรศพัท์ และ อีเมล   
- เคลมออนไลน์  สะดวกรวดเร็วกวา่เพราะ ไมต้่องรอสง่เอกสารเข้ามายงับริษัทเมื่ออนมุตัิ ก็ได้รับเงิน 

เข้าทางบญัชีทนาคารเลย   

กรณีผู้ ป่วยนอก  เคลมออนไลน์ได้ 10 ครัง้ตอ่ปี ครัง้ละไมเ่กิน   5,000  บาท  
กรณีผู้ ป่าวยใน  2 ครัง้ตอ่ปี ครัง้ละไมเ่กิน 20,000 บาท   
(สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้จากลงิค์ด้านลา่ง) 

https://www.youtube.com/watch?v=ogP0JJkDdfk&feature=emb_title 
 

- ตรวจสอบค่าเบีย้ประกนัภยัครบก าหนดช าระ  

- สมัครหักช าระเบีย้ประกันภยัผ่านบัตรเครดิตอตัโนมัติ  

- สมัครรับเอกสารทางอีเมลเพื่อความสะดวกและรวดเร็วไมต้่องรอเอกสารทางไปรษณีย์  

 

- บริการกู้เงนิตามกรมธรรม์ (ย้อนกลบัไปดหูวัข้อ Policy Loan)  

- สมัครรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร สะดวกไมต้่องน าเช็คไปขึน้เงินท่ีธนาคาร (ย้อนกลบัไปดู
หวัข้อ DCA)  

- ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการช าระเบีย้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลงิค์ด้านลา่ง) 

https://www.azay.co.th/th/service/download-premium-
cert/?fbclid=IwAR1TnRMGDq5KVnSEnws0sgYw4rv8CuIxvsj1HJDHCfSnQ9Vnxzs
Vg9I0KXg 
 

หรือสามารถ ใช้บริการออนไลน์ (Online Service) อ่ืนๆได้โดยทีลกูค้าไมต้่องออกจากบ้าน ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก 
เรารับรองวา่ง่าย สะดวก ทกุที่ ทกุเวลา ตามลงิค์ด้านลา่งเลยคะ่ 
https://www.azay.co.th/th/service/online-service 
 

วิธีการดาวน์โหลด My Allianz: https://www.azay.co.th/th/service/my-allianz 

 

https://www.azay.co.th/th/service/my-allianz
https://www.azay.co.th/th/privileges/promotion/archives/dca
https://www.youtube.com/watch?v=ogP0JJkDdfk&feature=emb_title
https://www.azay.co.th/th/service/download-premium-cert/?fbclid=IwAR1TnRMGDq5KVnSEnws0sgYw4rv8CuIxvsj1HJDHCfSnQ9VnxzsVg9I0KXg
https://www.azay.co.th/th/service/download-premium-cert/?fbclid=IwAR1TnRMGDq5KVnSEnws0sgYw4rv8CuIxvsj1HJDHCfSnQ9VnxzsVg9I0KXg
https://www.azay.co.th/th/service/download-premium-cert/?fbclid=IwAR1TnRMGDq5KVnSEnws0sgYw4rv8CuIxvsj1HJDHCfSnQ9VnxzsVg9I0KXg
https://www.azay.co.th/th/service/online-service
https://www.azay.co.th/th/service/my-allianz


 

ประชาสัมพันธ์แผนประกันสุขภาพ อลิอนัซ์ อยุธยา คุ้มครองโควดิ 
หากลกูค้ามีประกนัสขุภาพของ อลอินัซ์ อยธุยา และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยในด้วยโรค COVID-19 ประกนัของเรา
ครอบคลมุคา่รักษาพยาบาล รวมถึงคุ้มครองการเสยีชีวิตจากการเจ็บป่วย ภายใต้เง่ือนไขกรมธรรม์ของลกูค้า  
 

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเกราะให้หมอกนั” 
เนื่องจากในสถานะการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ แม้วา่จ านวนผู้ตดิเชือ้จะลดลง แตค่ณุหมอและพยาบาล ยงัท าหน้าที่
อยากหนกัเพื่อดแูลรักษาผู้ ป่วย และอปุกรณ์ทางการแพทย์ก็ยงัไมเ่พียงพอในโรงพยาบาลหลายแหง่ เนื่องจากทัง้
หน้ากาก N95 และ ชดุ PPE เป็นอปุกรณ์ที่สิน้เปลอืง ใช้แล้วต้องทิง้เลย   
เพื่อเป็นอีกแรงในการชว่ย ปกป้องหมอ อลอินัซ์ อยธุยา จึง 
  

 มีโครงการ "ส่งเกราะให้หมอกนั" เพื่อร่วมปกป้องหมอ ผา่นการบริจาคเงินสมทบทนุเพื่อซือ้หน้ากาก
อนามยั N95 และชดุ PPE เพื่อมอบให้กบับคุลากรทางการแพทย์ของไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก อลอินัซ์ 
ประเทศจีน เป็นผู้จดัหาผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพมาให้  

 อยากเชิญชวนลกูค้ามาร่วมท าบุญด้วยกัน ถ้าสนใจ สามารถโอนเงินบริจาคมาที่บญัชีกระแสรายวนั 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หมายเลขบญัชี 0010183574 ช่ือบญัชี "สง่เกราะให้หมอกนั"  

 ติดตามยอดเงินบริจาค รายงานการจดัซือ้ และการด าเนินการจดัสง่อปุกรณ์ทัง้หมดผา่นทาง
เว็บไซต์ www.protectdoctor.in.th   
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