ตัวอย่างการกรอกใบสมัครในการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox

่ ของนวัตกรรม
1 ชือ
ชื่อของนวัตกรรมที่นำมำขอเข้ำทดสอบในโครงกำร Insurance Regulatory Sandbox คือ
...............................................................................................................................................................................................
2 ประเภทธุรกรรมของนวัตกรรม

.................................................................................................................................................................................
(โปรดระบุประเภทธุรกรรมของนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย กำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น)

3 รายละเอียดและลักษณะของนวัตกรรม

.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(อธิบำย รำยละเอียดและลักษณะของเทคโนโลยีท่นี ำมำใช้ รวมถึงชีแ้ จงเหตุผลเพื่อเสริมว่ำทำไมถึงเลือกเทคโนโลยีนมี ้ ำปรับใช้)

่ี ามาใช้
4 เทคโนโลยีทน
.................................................................................................................................................................................

5 ต้นทุนประมาณการทีใ่ ช้ในการทดสอบ
5.1 ต้นทุนด้านเทคโนโลยี

ต้นทุนโดยประมำณด้ำนเทคโนโลยีท่ใี ช่ในกำรทดสอบ ..................................................................................................
่ ๆ
5.2 อืน
.................................................................................................................................................................................

6 ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รับจากการนานวัตกรรมมาทดสอบ
6.1 ประโยชน์ต่อผูท
้ ดสอบ

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6.2 ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6.3 ประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

7 เหตุผลและความจาเป็ นในการเข้าร่วมใน Insurance Regulatory Sandbox เช่น มีอุปสรรคด้านกฎหมาย ต้องการ

ทดสอบตลาด เป็ นต้น
เหตุผลที่สนใจเพื่อเข้ำร่วม หรือ ควำมจำเป็ นในกำรเข้ำร่วมโครงกำร Insurance Regulatory Sandbox คือ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
8. ขอบเขตการทดสอบ
8.1 ผู้เอาประกันภัย (กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย)

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมีจำนวนทัง้ หมด ………….........................................................................................…………………
(อธิบำย จำนวนคน จน.กลุ่ม จน.ประเภท แยกอย่ำงไรบ้ำง หรือ ทำรำยกำรผ่ำนบริษัทเป้ำหมำยที่จะเข้ำร่วมโครงกำรด้วยกัน บริษัท
ใดบ้ำง เป็ นต้น)
8.2 ปริมาณธุรกรรม (จานวนธุรกรรม หรือมูลค่าธุรกรรมรวม)

ปริมำณธุรกรรมที่คำดหวัง .........................................................................................................................................
(อธิบำย คำดกำรจำนวนกรมธรรม์หรือมูลค่ำเบีย้ รวมตลอดระยะเวลำในกำรทดสอบ หรือ จำนวนที่สื่อถึงปริมำณในรูปแบบอื่นๆ)
ขอบเขตปริมำณธุรกรรมสูงสุดในช่วงเวลำที่ทดสอบ......................................................................................................
(อธิบำย กรอบเพดำนสูงสุด เช่น จำนวนกรมธรรม์หรือมูลค่ำเบีย้ รับรวมทัง้ โครงกำรทดสอบ หรือ จำนวนที่สื่อถึงปริมำณสูงสุดใน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อช่วยในกำรประเมินถึงควำมเสี่ยงสูงสุดของโครงกำร)
8.3 ระยะเวลาทดสอบ

ระยะเวลำทดสอบทัง้ หมดรวม ....................................................................................................................................
(อธิบำย ระยะเวลำทดสอบที่ตอ้ งกำร โดยอำจนำเสนอเป็ นเดือน / ปี เป็ น Gantt chart เป็ นต้น)
่ ๆ
8.4 อืน
.................................................................................................................................................................................
9. กระบวนการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามขอบเขตการทดสอบ

ทำงบริษัทได้กำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรทดสอบ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
•

สำหรับควำมรับผิดชอบด้ำน..................................................... (อธิบำย)
o รับผิดชอบโดย .......................................................... (ชื่อหน่วยงำนที่รบ
ั ผิดชอบ)
o ด้วยกระบวนกำร....................................................... (อธิบำยกำรควบคุมเพื่อให้ปฏิบต
ั ิได้ตำมขอบเขต)
o หมำยเหตุ................................................................. (อธิบำย อื่นๆ ถ้ำมี)

•

สำหรับด้ำน............................................................................ (อื่นๆ จนครบทุกกระบวนกำรควบคุม)
o ................................................................................
o ................................................................................
o ................................................................................

10. เป้ าหมายของการทดสอบ และตัวชีว้ ด
ั
•

•

เป้ำหมำยของกำรทดสอบคือ …………………………………...............................................................................................
(เช่น ต้องกำรให้โครงกำรที่เข้ำทดสอบได้ผลลัพธ์ X, Y, Z เป็ นต้น)
ตัวชีว้ ดั คือ …………………….......................................................................................................................………………
(เช่น ตัวชีว้ ดั ที่ประเมินได้ถงึ จำนวนเรื่องร้องเรียนของผูเ้ อำประกันภัยเมื่อเทียบกับยอดขำยทัง้ หมดในโครงกำร หรือ
ตัวชีว้ ดั ด้ำนปริมำณอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้ เป็ นต้น)

11. มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้เอาประกันภัย
.........................................................................................................................................................................
(อธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีกำรเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก เช่น ต่อบริษัทในเครือ ต่อผูใ้ ห้บริกำร
ประมวลผลภำยนอก โดยรวมทัง้ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว เช่นสุขภำพฯ หรือ ข้อมูลอัน
เป็ นควำมลับของผูเ้ อำประกันภัย เป็ นต้น)

11.1

11.2 วิธก
ี ารรักษาข้อมูลและความลับของผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลและควำมลับทัง้ หมดของผูเ้ อำประกันจะต้องมีกระบวนกำรจัดกำรรักษำข้อมูล ดังนี ้
•
•
•
•

...................................... (ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรรักษำข้อมูลและควำมลับของผูเ้ อำประกันภัย)
...................................... (ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีเข้ำถึงข้อมูลและควำมลับของผูเ้ อำประกันภัย)
...................................... (ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับระบบกำรรักษำข้อมูลและควำมลับของผูเ้ อำประกันภัย)
...................................... (ระบุรำยละเอียดอื่นๆ)

ช่องทางการสือ่ สารกับผู้เอาประกันภัย
• สำมำรถติดต่อหน่วยงำน.....................................................................................................................................
o ซึ่งรับผิดชอบด้ำน: ...............................................................................................................................
o หมำยเลขโทรศัพท์: ..............................................................................................................................
o ช่วงเวลำทำกำร: ..................................................................................................................................
o อีเมล: .................................................................................................................................................
o ไลน์: ...................................................................................................................................................
• หน่วยงำนอื่นๆ....................................................................................................................................................
o ซึ่งรับผิดชอบด้ำน: ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11.4 ช่องทางและกระบวนการการแจ้งเตือนเรื่องร้องเรียน
• สำมำรถติดต่อหน่วยงำน.....................................................................................................................................
o ซึ่งรับผิดชอบด้ำน: ...............................................................................................................................
o หมำยเลขโทรศัพท์: ..............................................................................................................................
o ช่วงเวลำทำกำร: ..................................................................................................................................
o อีเมล: .................................................................................................................................................
o ไลน์: ...................................................................................................................................................
• หน่วยงำนอื่นๆ....................................................................................................................................................
o ซึ่งรับผิดชอบด้ำน: ................................................................................................................................
11.3

แผนการชดเชยให้ผู้เอาประกัน กรณีเกิดความผิดพลาดในการทดสอบ
.........................................................................................................................................................................
(อธิบำยแผนงำน ในรำยละเอียด หำกเกิดกรณีท่มี ีควำมผิดพลำดเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
ทดสอบ หรือ ผูเ้ อำประกันภัย บริษัทฯ จะชดเชยและเป็ นผูร้ บั ผิดชอบอย่ำงไร เพียงใด ต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ)

11.5

่ าดว่าจะเกิดขึน้ ระหว่างทดสอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
12. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ความเสี่ยงทีค
นั้น)

•

•

ควำมเสี่ยงด้ำน ……………………...........................................… (ระบุช่ือด้ำน ที่มคี วำมเสีย่ งจะได้รบั ผลกระทบ)
ซึ่งมีระดับควำมเสี่ยง ………………......................................…… (พูดถึงควำมเสี่ยง เช่น สูง กลำง ต่ำ มำก น้อย ฯ)
เนื่องจำก ………………....…………………………………………….........................................................................................
(อธิบำย ชีแ้ จงเหตุผลเพื่อเสริมว่ำทำไมถึงประเมินควำมเสี่ยงเช่นนัน้ )
ควำมเสี่ยงด้ำน …………………………………………………………… (ระบุช่ือด้ำน ที่มคี วำมเสีย่ งจะได้รบั ผลกระทบ)
ซึ่งมีระดับควำมเสี่ยง ……………………………………………………. (พูดถึงควำมเสี่ยง เช่น สูง กลำง ต่ำ มำก น้อย ฯ)
เนื่องจำก ..................................................................................................................................................................
(อธิบำย ชีแ้ จงเหตุผลเพื่อเสริมว่ำทำไมถึงประเมินควำมเสี่ยงเช่นนัน้ )

13. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีทรี่ ะบบสารสนเทศของผู้สมัครได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานสากล โปรดระบุรายละเอียดของมาตรฐานพร้อมทัง้ ชีแ้ จงขอบเขตทีไ่ ด้รับรอง
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(อธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมมำตรฐำน มีกระบวนกำรอย่ำงไรบ้ำง
พร้อมทัง้ ระบุช่ือ รำยละเอียดและขอบเขตของมำตรฐำนสำกลที่ได้รบั รอง เช่น ISOabcdef เป็ นต้น)

14. แผนรองรับการการออกจากโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
14.1 กรณีการทดสอบประสบความสาเร็จ

................................................................................................................................................................................
(อธิบำยแผนกำรดำเนินงำนต่อไป ถ้ำหำกกำรทดสอบประสบควำมสำเร็จ ได้ผลลัพธ์ตำมที่กำหนดเป้ำหมำยและตัวชีว้ ดั ไว้
เช่น จะยื่นขออนุมตั เิ พื่อใช้งำนเพิม่ เติมในวงกว้ำงต่อไป หรือ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวให้กบั กลุ่มลูกค้ำ XYZ เพื่อเพิม่ ทำงเลือก
ด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีดำ้ นกำรประกันภัยให้กบั อุตสำหกรรม เป็ นต้น)
14.2 กรณีการทดสอบไม่ประสบความสาเร็จ

.................................................................................................................................................................................
(อธิบำยแผนกำรดำเนินงำนต่อไป ถ้ำหำกกำรทดสอบประสบไม่ประสบควำมสำเร็จ เช่น บริษัทฯ จะกลับไปปรับปรุง
แผนกำรทำงำนรวมถึงเป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อเสนอเข้ำทดสอบในครัง้ ใหม่ เป็ นต้น)

