
ข้อควรรู้ก่อนการส่ง “ความห่วงใย” ถึงลูกค้า 

1. หากมีค าถามท่ีไม่ทราบ และ/หรือ ไม่แน่ใจ ในค าตอบ ให้รับเรื่องไว้ และรวบรวมแจ้งทีมงาน เราจะช่วยหาค าตอบใหค่้ะ 

สามารถติดต่อทีมงานท่ี Line @AgencyCommunity  

2. ในแต่ละหัวข้อ เราจะใส่ลิงค์ URL เพ่ือให้ไปถึงหน้าเว็บไซต์ท่ีมีข้อมูลเพ่ิมเตมิ สามารถ Copy link แล้วส่งให้ลูกค้าทาง 

LINE หรือ Facebook Messenger ได้ค่ะ  

3. ก่อนไปถึงหัวข้อท่ีจะคุย ให้กล่าวน าถึงท่ีมาของกิจกรรมวันน้ีไดก่้อน เช่น  

“สวัสดีค่ะ คุณ....... วันน้ีเปน็วัน Customer Care Day ทาง อลิอันซ์ อยุธยา ได้จัดกิจกรรมการโทรศัพท์หาลูกค้า เพ่ือส่ง

ความห่วงใยให้กับลูกค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 และแนะน าบริการท่ีจะเปน็ประโยชน์กับลูกค้า

ครับ/ ค่ะ”  

ก่อนวางสาย อาจจะอวยพรลูกค้าให้มีสุขภาพดี ดูแลตัวเองดว้ยการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย  

“สุดท้ายน้ีขอให้ทุกท่านปลอดภยั รักษาสุขภาพตวัเองและคนในครอบครวั แล้วเราจะผ่านวิกฤตน้ีไปด้วยกันค่ะ” 

 

 

ส าหรับลูกค้าท่ีจ าเป็นต้องใชเ้งิน หรือก าลังหาชอ่งทางแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายในยามน้ี กรมธรรม์ประกันชวิีต และประกัน

สุขภาพไม่เพียงแต่ดแูลคุ้มครองสุขภาพยามป่วย แต่ลูกค้ายังสามารถใช้บรกิารเงินกู้จากกรมธรรม์ได้ดว้ย ท้ังน้ี สิทธ์ิการ

กู้อาจจะไม่ได้มีทุกกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับมูลค่ากรมธรรม์ท่ีมีอยู่ รวมท้ังวงเงินท่ีกู้ได้ และอัตราดอกเบ้ียก็มีความแตกต่าง 

อยากแนะน าให้ลูกค้าเช็คสิทธ์ิผ่านทาง แอป My Allianz  ก่อน เพราะหากสนใจใช้บรกิาร สามารถกรอกขอ้มูลให้ครบ 

ยืนยันตัวตนให้เรียบรอ้ย และสามารถรับเงินกู้ในวันรุง่ขึน้ได้เลย  

*หากท าการกู้ แนะน าให้ลูกค้าให้น าเงินกู้น้ีกลับเขา้มาในระบบเพ่ือความต่อเน่ืองของการคุ้มครองชวิีตและสุขภาพตาม

เง่ือนไข หากไม่มีการช าระเงินกู้ดังกลา่วกลับมา ท่านอาจจะไม่สามารถเบิกค่าใชจ้่ายท่ีเป็นค่ารักษาพยาบาลตามเง่ือนไข

กรมธรรม์ 

 

 วิธีการตรวจสอบสิทธ์ิ และวงเงินกู้กรมธรรณ ์ผ่านแอปฯ My Allianz: 

 
 วิธีการกู้เงิน Policy Loan: 

1. ตรวจสอบเง่ือนไข รายละเอียด และสิทธ์ิการกู้กรมธรรณ์ของท่านก่อนให้เรยีบรอ้ย ผ่านแอปฯ My Allianz 

**เง่ือนไขการใช้บรกิาร** 

- เฉพาะกรมธรรม์ท่ีมีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใชส้ าเร็จ และกรมธรรม์แบบขยายเวลา 

- จ านวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกัน มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ มูลค่าเงินสดและ อัตราดอกเบ้ียขึน้อยู่กับแบบ

ประกันภัยของผู้ถือกรมธรรม์  

2. กรณี ขอกู้เงินตามกรมธรรม์จ านวนเงินสุทธิไม่เกิน 100,000 บาท ท่านสามารถท ารายการผ่านแอปฯ My 

Allianz  ง่ายๆ และไม่ต้องส่งเอกสารเขา้มายังบรษิัทฯ 

แนะน าบริการกู้เงินกรมธรรณ์ และเสียดอกเบ้ียต ่าเพ่ือน าไปใช้ในยามจ าเป็น (Policy Loan) 

 



3. กรณีจ านวนเงินท่ีขอกู้มากกว่า 1 แสนบาทขึ้นไป ท่านสามารถ 

- กรอกแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ (ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.azay.co.th) 

- แนบส าเนาบัตรประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรบัรองส าเนาถูกต้อง 

- แนบส าเนาน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรบัรองส าเนาถูกต้อง 

4. ส่งเอกสารมายัง บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ถ.

เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330 

 

 

 ส าหรับลูกค้าท่ีมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพอยู่กับ อลิอันซ์ อยุธยา บริษัทฯ ยืนยันให้ความคุ้มครอง กรณีลูกค้าตดิ

เชื้อและเข้ารับการรกัษาเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งครอบคลุมการรักษาท้ังในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยเฉพาะ

กิจ (hospitel) รวมไปถึงกรณี Home Isolation และ Community Isolation ด้วยค่ะ/ครับ 

 แล้วหากท่านมีอาการแพ้จากการฉีดวัคซนี ภายหลังจากการได้รบัวัคซีนแล้ว ไม่เกิน 60 วัน เรายืนยันให้ความ

คุ้มครองเม่ือต้องรกัษาในโรงพยาบาลหรอืคลนิิก ตั้งแต่วันน้ีไปจนถึงส้ินปี  

*สิทธ์ิส าหรับลูกค้าท่ีมีสัญญาเพ่ิมเตมิคุ้มครองสุขภาพและเป็นวัคซีนท่ีได้รบัการรบัรองจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย เท่าน้ัน 

 ผ่อนผันการช าระเบ้ีย โดยขยายจากท่ีเคยต้องจา่ยภายใน 30 วันเป็น 90 วัน โดยไม่มีดอกเบ้ีย โดยต้องเป็น

กรมธรรม์ท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียภายในวันท่ี 31 ธ.ค. 64 (สิทธิน้ี ยกเว้นกรมธรรม์ unit link)  

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 น้ี อลิอันซ์ อยุธยา ต้องการเซฟลกูค้าให้ปลอดภยั และอิ่มอร่อยกับม้ือ

อาหาร แจกโค้ดส่ังอาหารจาก Grab และ Lineman มูลค่า 100 บาท กว่า 10,000 โค้ด เพ่ือเซฟลูกค้า และช่วยเหลือ

ร้านค้าซึ่งคุณลูกค้าสามารถกดรบัสิทธ์ิได้ ผ่านแอปฯ Healthy Living  หน้า “ของรางวัล (Reward)” 

ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยา ถึง 31 ตุลา หรือจนกว่าสิทธ์ิจะเต็ม  

เลือกได้เพียง 1 สิทธ์ิ ระหว่าง โค้ด Grab หรือ Lineman เท่าน้ันนะค่ะ/ครับ 

 ไม่ทราบว่าคุณลูกคา้มี Application Healthy Living หรือยังคะ/ครบั? 

ถ้ายังไม่มี สามารถดาวน์โหลดไว้ เพ่ือรับสิทธิพิเศษจากทาง อลิอันซ์ ท่ีมีให้คุณลูกค้าตลอดท้ังปีไดค่้ะ/ครับ 

>> วิธีการดาวน์โหลด: ให้เข้าไปใน app store ของท้ังระบบ Android/IOS ค้นหาแอปฯ ชื่อว่า ”Healthy 

Living” ส าหรับ campaign น้ี หลังดาวน์โหลดแอปฯ แล้วลูกค้าสามารถกดรับสิทธ์ิไดเ้ลยค่ะ/ครับ 

 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ซึ่งเรายังคงตอ้งรกัษา social distancing กันอยู่ ทางอลิอันซ์ มี

แอพพลิเคชั่น My Allianz และ LINE Official Account  แนะน าให้คุณลูกค้าดาวน์โหลดไว้ เพ่ือเป็นตัวช่วยอ านวยความ

สะดวก และแจ้งสิทธิประโยชน์ และข่าวสารให้กับลูกค้า โดยคุณลูกค้าสามารถท ารายการตา่งๆ เก่ียวกับกรมธรรม์ ได้อย่าง

ไม่สะดุด ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็จัดการได้ ไม่ว่าจะเป็นบริการจ่ายเบ้ียออนไลน์ สมัครับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชธีนาคาร บริการ

ช าระเบ้ียผ่าน e-policy เป็นต้น  

 ดาวน์โหลดแอปฯ My Allianz ได้ท้ังระบบ iOS และ Android 

o ระบบ iOS : http://bit.ly/MyAllianzios  

o ระบบ Android : http://bit.ly/MyAllianzandirod  

 Add Friend เข้า Official LINE @azayfan 

************************************ 

แนะน า Campaign แจกโค้ด Grab และ Lineman มูลค่า 100 บาท 

แนะน าดาวน์โหลดแอปฯ My Allianz และติดตามข่าวสารผ่าน LINE OA 

 

แนะน าผลประโยชน์ช่วงสถานการณ์ COVID-19 

http://bit.ly/MyAllianzios
http://bit.ly/MyAllianzandirod


เอกสารอ้างอิง: 

 Landing Page สิทธิพิเศษลูกคา้:  

https://www.azay.co.th/th_TH/healthy-living-index/covid-care/save-customer.html# 

 บริการเงินกู้ Policy Loan:  

https://www.azay.co.th/th_TH/claims-and-services-index/services-index/apply-policy-loan.html 

 วิธีการดาวน์โหลดแอปฯ My Allianz: 

 https://www.azay.co.th/th_TH/claims-and-services-index/my-allianz.html 

https://www.azay.co.th/th_TH/healthy-living-index/covid-care/save-customer.html
https://www.azay.co.th/th_TH/claims-and-services-index/services-index/apply-policy-loan.html
https://www.azay.co.th/th_TH/claims-and-services-index/my-allianz.html

