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รางว ัลคุณภาพ
ระด ับนานาชาติTM
รางว ัลคุณภาพระด ับนานาชาติ
(IQA) ของ LIMRA สร ้างแรงจูงใจ
และให ้รางวัลแก่ ผู ้สร ้างผลงาน ทีม
่ ี
สว่ น
ในความสาเร็จของบริษัทผ่าน ทาง
ผลงานการขายและธุรกิจ ทีม
่ ี
คุณภาพ

รางว ัลคุณภาพระด ับนานาชาติTM (IQA)
รางว ัลระด ับนานาชาติในการสร้างผลผลิต
(IAP) และ รางว ัลการบริหารจ ัดการ
คุณภาพระด ับนานา ชาติ (IQMA) ผลักดัน
ความสาเร็จของทัง้ บุคคลและ
ตัวแทนโดย:
●

●

●
●

แสดงถึงความก ้าวหน ้าอย่างเป็ นระบบ
ของรางวัลระดับนานาชาติทไี่ ด ้รับการ
ยกย่องอย่างสูง ซึง่ ให ้รางวัลและ
่ ชมต่อความ สาเร็ จของ
แสดงการชืน
ผู ้สร ้างผลงานในด ้านผลผลิตและ ความ
ยั่งยืนของกรมธรรม์
ั เจนในการวัดผล
การสร ้างมาตรฐานทีช
่ ด
และให ้รางวัลความสาเร็จ ซึง่ จะช่วย
สร ้างวัฒนธรรมทางการขายของคุณ
ให ้ผู ้สร ้างผลงานทราบถึงเส ้นทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาอาชีพของบุคคล
เพิม
่ ความสามารถในการรักษาตัวแทน
ขายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพผ่านทางรางวัลและ
การชมเชย

สาหร ับต ัวแทน
กระตุน
้ และให้รางว ัลผูส
้ ร้างผลงานทีม
่ ี
ส่วนร่วมในการความสาเร็ จของ
องค์กรของคุณ

ผูเ้ ข้าร่วมทีไ่ ด้ร ับตาแหน่ง IQA จะ:





กลุม
่ เป้าหมาย:




รางวัลเหล่านีเ้ ฉพาะตัวแทนของบริษัททีเ่ ป็ นสมาชิก LIMRA เท่านัน
้
ตัวแทนทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตด
ิ ้านประสิทธิภาพทัง้ ในระดับการสร ้างผลงานและ อัตราที่
ต่อเนือ
่ ง (แตกต่างกันไปตามประเทศ)
ตัวแทนทีต
่ ้องการได ้รับตาแหน่ง IQA เพือ
่ ให ้เป็ นเครือ
่ งหมายถึงความเป็ นมืออาชีพ
ความสามารถ และความเป็ นผู ้นาในตลาดประกันในทุกวันนี้

ผูไ้ ด้ร ับรางว ัลอ ันทรงเกียรตินจ
ี้ ะได้ร ับ:



สาหร ับผูจ
้ ัดการ
แสดงการยอมร ับและให้รางว ัลก ับ
ผูจ
้ ัดการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง

ได ้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ช่วยในการสร ้างความไว ้วางใจของลูกค ้า
เพิม
่ ฐานลูกค ้า
สร ้างส่งเสริมผลงานคุณภาพธุรกิจตลอดเวลา

ประกาศนียบัตรหรือโล่ตามคุณสมบัตแ
ิ ละทุก ๆ ห ้าปี ถัดมา ตราประทับหรือ
เหรียญทีใ่ ห ้เป็ นรางวัลในระหว่างปี ทีผ
่ ่านมา
สามารถแสดงตราดิจท
ิ ัล IQA ในด้านความเป็นเลิศทางอาชีพบนนามบ ัตร
้ นเว็บไซต์
และ/หรือ อีเมล สามารถตรวจสอบตราดิจท
ิ ัลได้แล้วตอนนีบ
verify.limra.com เปิ ดต ัวใหม่ในปี 2020!

IQA ของ LIMRA ได ้รับการยอมรับทัว่ โลกว่าเป็ นเการยืนยัน
ความเป็ นเลิศด ้านอาชีพ ในอุตสาหกรรมของเรา และนี่ไม่ใช่รางวัล
ทีม
่ อบให ้เพียงปี เดียวเท่านั น
้ ตัวแทนทัง้ หลายจะมุง่ มั่นทีจ
่ ะสร ้างคุณสมบัต ิ
เพือ
่ ให ้ได ้รับรางวัลนีท
้ ก
ุ ๆ ปี โดยจะแสดงถึงระดับประสิทธิภาพการทางาน
และอัตราความยั่งยืนทีเ่ หนือกว่า ซึง่ จะสนั บสนุนความสาเร็จทัง้ ส่วนบุคคล
และของหน่วยงานตัวแทน และเพือ
่ ประสบการณ์ของลูกค ้าทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
หากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อ TalentSolutionsInternational@limra.com
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รางว ัลคุณภาพ
ระด ับนานาชาติ

ิ ธิข
การพิจารณาสท
์ องผูท
้ จ
ี่ ะเข้าร ับ
วิธใี นการพิจารณาคุณสมบ ัติของผูท
้ จ
ี่ ะเข้าร ับรางว ัล

ต ัวอย่างหล ักเกณฑ์การคานวณ
สาหร ับคุณสมบ ัติในปี 2020

คาอธิบาย

ระด ับเงิน: ขายกรมธรรม์ได้อย่างน้อย 30 ฉบ ับต่อปี ในระยะเวลา

ขายกรมธรรม์ได้อย่างน้อย 30 ฉบ ับในปี 2018 และ 30
ฉบ ับในปี 2019 = รวมทงหมด
ั้
60 ฉบ ับในสองปี

(ตามผลล ัพธ์ทไี่ ด้ในปี 2018-2019)
สองปี ติดต่อก ัน

ระด ับทอง: ขายกรมธรรม์ได้อย่างน้อย 50 ฉบ ับต่อปี ในระยะเวลา
สองปี ติดต่อก ัน

ระด ับแพลทิน ัม: ขายกรมธรรม์ได้อย่างน้อย 100 ฉบ ับต่อปี ใน
ระยะเวลาสองปี ติดต่อก ัน
คุณสมบ ัติทต
ี่ อ
่ เนือ
่ ง

เหรียญเงิน มีอ ัตราความต่อเนือ
่ งที่ 90%

ขายกรมธรรม์ได้อย่างน้อย 50 ฉบ ับในปี 2018 และ
50 ฉบ ับในปี 2019 = รวมทงหมด
ั้
100 ฉบ ับในสองปี
ขายกรมธรรม์ได้อย่างน้อย 100 ฉบ ับในปี 2018 และ 100
ฉบ ับในปี 2019 = รวมทงหมด
ั้
200 ฉบ ับในสองปี
หล ังจากคุณสมบ ัติแรกแล้ว ระยะเวลาทีต
่ อ
่ เนือ
่ งจะถูกว ัดใน
ระยะ เวลา 2 ปี
เช่น ระยะเวลาของคุณสมบ ัติในปี 2020 จะถูกว ัดจาก
ประสิทธิภาพ การทางานในปี 2018 และ 2019
อ ัตราความยง่ ั ยืนของกรมธรรม์เดือนที่ 13 ของบริษ ัท

เหรียญทอง มีอ ัตราความต่อเนือ
่ งที่ 91%
เหรียญแพลทิน ัม มีอ ัตราความต่อเนือ
่ งที่ 92%

ต ัวแทนจะได้ร ับประกาศนียบ ัตร โล่ เหรียญ หรือตราประท ับ พร้อมก ับใบอนุญาตทีจ
่ ะแสดงตราดิจท
ิ ัล IQA สาหร ับความเป็นเลิศ
ทางอาชีพบนนามบ ัตรและเว็บไซต์

06633-0918 (50700-10-710-48506)

