ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครราชสี มา จํากัด
เรื อง การประกันชี วติ / ประกันภัย กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ฯ ประจําปี
----------------------------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จํากัด ได้เห็นความสําคัญและคุณประโยชน์ในการทํา
ประกันชีวิต เพือให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัวมีความมันคงเป็ นหลักประกันในชีวิต โดยได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต คณะกรรมการดําเนินการ จึงกําหนดให้มีโครงการสวัสดิการพิเศษ สําหรับ
สมาชิกสหกรณ์ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี
. การประกันชีวติ กลุ่ม โครงการ 1 (สมาชิกสหกรณ์ ฯ เป็ นผู้ชําระเบียประกัน)
. ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ เป็ นจํานวนเงิน , . บาท/คน
. คุม้ ครองการเสี ยชีวิตทุกกรณี หรื อทุพพลภาพสิ นเชิงถาวร
. การประกันชีวติ กลุ่ม โครงการ (สมาชิกสหกรณ์ ฯ เป็ นผู้ชําระเบียประกัน)
. ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ เป็ นจํานวนเงิน , . บาท/คน
. คุม้ ครองการเสี ยชีวิตทุกกรณี หรื อทุพพลภาพสิ นเชิงถาวร
. การประกันชีวติ กลุ่ม โครงการ (สหกรณ์ ฯ เป็ นผู้ชําระเบียประกันให้ กบั สมาชิก)
. ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ เป็ นจํานวนเงิน , . บาท/คน
. คุม้ ครองการเสี ยชีวิตทุกกรณี หรื อทุพพลภาพสิ นเชิงถาวร
ข้อ - จ่ายเงินค่าสิ นไหมทดแทนภายใน วัน หลังจากส่ งหลักฐานการขอรับเงิน
ค่าสิ นไหมทดแทน ไปถึงบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว หากเอกสารการขอรับเงินค่าสิ นไหมทดแทนไม่ครบถ้วน
บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน วัน
สหกรณ์ฯ กําหนดให้บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนประกัน รับประกันชีวิต/ประกันภัย กับสหกรณ์ฯ ตาม
เงือนไขทัง โครงการ ดังนี
. การเสนอราคา บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนประกัน จะต้องเสนอราคา เป็ นราคาเดียวกันทุกช่วงอายุ และ
ไม่แยกเพศชาย-หญิง
2. รับโอน และประกันชีวิต โดยไม่ตอ้ งกรอกใบคําร้องขอเอาประกันชีวิต และไม่ตอ้ งแถลงสุ ขภาพ
สมาชิกประกันกลุ่มเดิมทุกราย ดังนี
(ก) สมาชิก ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ทีถือใช้ ข้อ
(ข) สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ทีถือใช้ ข้อ
(ค) สมาชิกพ้นสภาพ และมีภาระหนีสิ นต่อสหกรณ์ฯ
(ง) บุตรและคู่สมรสสมาชิก
(จ) คู่สมรสของสมาชิกทีหย่าขาดจากกันแล้ว
. รับสมาชิกระหว่างปี ตามข้อ (ก) (ข) (ง) (สําหรับบุตรสมาชิกรับอายุ ปี - ปี ) โดย
แถลงสุ ขภาพตามแบบฟอร์มทีบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน กําหนด และให้บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน แจ้งการตอบรับ
หลังจากสหกรณ์ฯ ส่ งหลักฐานการสมัคร ภายใน วัน
. กรณี สมาชิกทีบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน ได้รับประกันชีวิตกลุ่มตามข้อ (ก ) ( ข ) (ค ) (ง ) (จ)
และข้อ แล้วให้บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกันคุม้ ครองและรับประกันชีวิตต่อ เมือภายหลังถูกโอนออกจากสมาชิก และ
ยังมีภาระหนีสิ นต่อสหกรณ์ฯ หรื อประสงค์จะเป็ นสมาชิกประกันต่อ
/5. สมาชิกสามารถ...

- . สมาชิกสามารถซื อทุนประกันเพิมเติม โดยอ้างอิงจากอัตราเบียประกันชีวิตของบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วน
ประกันทีได้รับเลือก ทังนีทุนประกันต้องไม่เกินวงเงินหนีสิ นทีมีอยูก่ บั สหกรณ์ฯ หรื อหากเกินวงเงินหนี ทีมีอยู่กบั
สหกรณ์ฯ ต้องอยูใ่ นกรอบระเบียบทีสหกรณ์ฯ กําหนด
6. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
. เป็ นบริ ษทั ประกันทีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เท่านัน
. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ
ณ วันประกาศของสหกรณ์ฯ เรื องประกันชีวิต / ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทํา
การอันเป็ นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในครังนี
. ไม่เป็ นผูท้ ีเคยกระทําการใดๆ ทีเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายต่อสหกรณ์ฯ ทังทางตรง
และทางอ้อม เกียวกับการปฏิเสธการจ่ายค่าสิ นไหม หรื อความเสี ยหายอืนใด
6.4 ต้องมีหลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนประกัน พร้อมทังผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลนันๆ มาแสดงด้วย
7. บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน ทีประสงค์จะยืนซองเสนอราคา จะต้องยืนซองเสนอทุกโครงการ
โดยยืนแยกแต่ละโครงการ
. บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนประกัน จะต้องยืนเอกสารยืนยันการรับประกันฯ ไม่นอ้ ยกว่า ปี จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบการเสนอราคาด้วย โดยบรรจุไว้ใน
ซองที
9. บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน ทีประสงค์จะเข้ายืนเสนอราคา จะต้องเคยมีผลงานการรับประกัน
ก่อนหน้าทีอ้างอิงได้ โดยมีเงือนไขการประกันทีสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ฯ แสดงประกอบการยืน
เสนอราคาด้วย
. สหกรณ์ฯ จะพิจารณาโดยยืดถือความมันคงของบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนรับประกันเป็ นสําคัญและ
ต้องไม่มีประวัติ และความสัมพันธ์เกียวข้องกับขบวนการฉ้อโกงสถาบันการเงินใดๆ ทังสิ น
. สหกรณ์ฯ สงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คดั เลือกผูเ้ สนอราคาตําสุ ดก็ได้
การยืนซองประกวดราคาประกันชีวติ /ประกันภัย
บริ ษทั ฯ ทีประสงค์จะยืนซองประกวดราคาประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จะต้อง
กรอกเอกสารทีสหกรณ์ฯ กําหนดให้ครบถ้วน และยืนซอง จํานวน ซอง ดังนี
ซองที บรรจุเอกสารประกอบการประกวดราคา โดยระบุหน้าซองว่า
“ เอกสารประกอบการประกวดราคา บริ ษทั ฯ ............................................. ”
ซองที บรรจุเอกสารใบเสนอราคาเท่านัน โดยระบุหน้าซองว่า
“ใบเสนอราคา บริ ษทั ...................................................... โครงการ ...............”

/กรณี ผูเ้ สนอราคา...

- กรณี ผูเ้ สนอราคากรอกเอกสาร การเสนอราคาครบถ้วนตามทีสหกรณ์ฯ กําหนด สหกรณ์ฯ จะ
ทําการเปิ ดซองเสนอราคา ซองที ก่อน เพือพิจารณาเอกสาร หากปรากฏว่าการยืนเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน
สหกรณ์ฯ จะไม่เปิ ดซองที อีกต่อไป
บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน ผูเ้ สนอราคา จะต้องยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า วัน
บริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน ทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับประกันชีวิตกลุ่ม ซึ งเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
สหกรณ์ฯ ต้องยอมรับเงือนไขทีสหกรณ์ฯ กําหนด โดยให้ถือเป็ นส่ วนหนึงของกรมธรรม์ และห้ ามมิให้ บริษทั /
ห้ างหุ้นส่ วนประกัน ทีได้ รับการสนองราคานําไปให้ บริษทั อืนรับประกันชีวติ /ประกันภัย รับช่ วงต่ อ ทุกกรณี
“ อนึง บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนรับประกัน ต้องเป็ นบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน ทีคํานึงถึงประโยชน์
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จํากัด สู งสุ ด เท่านัน”
ให้บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนประกันทีสนใจ ขอรับรายละเอียดและเอกสารใบเสนอราคาได้ทีสหกรณ์ฯ
หรื อดาวโหลดตามเว็ปไซด์ www.korattsc.com ได้
จึงประกาศให้บริ ษทั / ห้างหุ น้ ส่ วนประกัน ทีสนใจยืนซอง เสนอราคาอัตราค่าเบียประกันชีวิต/
ประกันภัย พร้อมเงือนไขข้อตกลงการคุม้ ครอง หรื อรายละเอียดอืนๆ ต่อสหกรณ์ฯ เพือพิจารณาคัดเลือกให้เป็ น
ผูร้ ับประกันชีวิต / ประกันภัยกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ในวันที มกราคม
เวลา . น. – . น.
และทําการเปิ ดซอง ในวันที มกราคม
เวลา . น. เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที

มกราคม พ.ศ.

(นายสมศักดิ จักสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จํากัด

