คูม
่ อ
ื การบ ันทึกกรมธรรม์ Short Form COVID500-COMA(HIB2) & COVID200-HEALTH MINI

1.
2.

เข ้าเมนู กรมธรรม์ประก ันภ ัย COVID -> Personal Accident (Short)
คลิกปุ่ ม GO

2. คลิกปุ่ ม GO เพือ
่ บันทึกกรมธรรม์ใหม่
1. เลือกเมนู Personal Accident (Short)

3.

4.

เลือกประเภท

ประเภท 4-09

Misc HIB

ประเภทกรมธรรม์

ประเภท กธ 10-44 HIB PLUS COVID
3.

่ ระเภท 4-09
ใสป

่ ระเภท กธ 10-44
4. ใสป

ใสร่ ายละเอียดผู ้เอาประกันภัย
ใสร่ ายละเอียดผู ้รับผลประโยชน์
7.
ใสร่ ายละเอียดวันเริม
่ คุ ้มครองกรมธรรม์
- COVID500-COMA (HIB2) ระยะคุ ้มครอง 1 ปี
- COVID200-HEALTH MINI ระยะคุ ้มครอง 3 เดือน
8.
ใสร่ หัส Package COVID ทีต
่ ้องการ หรือ ระบุ COVID* เพือ
่ เลือก Package
ํ
้
สาหรับกรมธรรม์ COVID ใช Package ดังนี้
- COVID500-COMA (HIB2) ใช ้ COVIDHIB2
- COVID200-HEALTH MINI ใช ้ COVID200-HEALTH
9.
ใสร่ หัสตัวแทน
10. กดปุ่ ม Compute
11. กดปุ่ ม Submit
5.
6.

5. ใสร่ ายละเอียดผู ้เอาประกัน

่ ันเริม
7. ใสว
่ คุ ้มครอง

8.

ใสร่ หัส Package

COVIDHIB2, COVID200-HEALTH
9.

6.

10.

12.

ใสร่ ายละเอียดผู ้รับประโยชน์

คลิกปุ่ ม

Compute

11.

ระบบจะแสดงเลขทีก
่ รมธรรม์ประกันภัย xxxx4CH0/63xx/xxxxx
เพือ
่ นํ าไป Print และ แนบไฟล์รป
ู (ใบคําขอ&สําเนาบัตรประชาชนผู ้เอาประกัน) ต่อไป

12.

ใส่รหัสตัวแทน

ระบบแสดง เลขทีก
่ รมธรรม์ฯ

xxxx4CH0/63xx/xxxxx

คลิกปุ่ ม

Submit

การพิมพ์กรมธรรม์ COVID500-COMA (HIB2) & COVID200-HEALTH MINI
เข้าทีเ่ มนูกรมธรรม์ประก ันภ ัย COVID


เข ้าทีเ่ มนู (MSUW0176) กรมธรรม์ PA Package


o
o

่ งเลขที่ กธ ใสเ่ ลขทีก
ทีช
่ อ
่ รมธรรม์ -> กด Tab
่
ั
กด Print เพือ
่ สงพิมพ์

ใส่เลขทีก
่ รมธรรม์
กด Print

ผู ้ถือกรมธรรม์
สแกน QR Codeเพือ
่ Download
เอกสารแนบและข ้อตกลงของกรมธรรม์

แนบรูปใบคําขอกรมธรรม์ COVID500-COMA (HIB2) & COVID200-HEALTH MINI

แนบรูปดังนี้
- ใบคําขอเอาประกันภัย COVID-HIB2 หรือ COVID MINI
- สําเนาบัตรประชาชน ผู ้เอาประกันภัย
1. เข ้าเมนู กรมธรรม์ประก ันภ ัย COVID ->Policy Master (All)
2. ระบุเลขกรมธรรม์
3. กด SEARCH

2.
1.

ระบุเลขกรมธรรม์

Policy Master (All)

4. กด แนบไฟล์รป
ู

4. กด แนบไฟล์รป
ู

3.

กด SEARCH

5. คลิกปุ่ ม เพิม
่

6. ทําตามคําแนะนํ าระบบ

8. กด Submit
่ื รูป เชน
่ ใบคําขอ
7. ตัง้ ชอ
บัตรประชาชน
ทําขัน
้ ตอนที่ 5-7 ซํ้า จนเอกสารแนบครบ

