OIC InsurTech Award 2019
การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย
ร่วมจุดประกายความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยไปสู่อีกระดับ
เปิดโอกาสสาหรับนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ ที่มั่นใจในศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์
ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”

ที่มา
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศ
จัด ตั้ ง Center of InsurTech, Thailand (CIT) เพื่ อ มุ่ ง เน้น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี
ประกันภัย โดยนานวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย โดยดาเนินการ
ภายใต้วัตถุป ระสงค์ด้านการส่งเสริมการศึก ษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้เ ทคโนโลยี ด้านการประกั นภัย
ตลอดจนส่ ง เสริม ให้มี ก ารพั ฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยี ก ารประกั น ภัยเพื่อเสริม ความเข้ม แข็ง ให้กั บ
อุตสาหกรรมประกันภัย และสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการประกันภัยผ่านเทคโนโลยี ด้านการประกันภัย รวมถึง เป็นเวทีระดมความคิดเห็ นระหว่าง
หน่วยงานกากับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยี ด้านการประกันภัย (InsurTech Startup) เพื่อ
นานวัตกรรมที่ เ ป็นประโยชน์ม าพั ฒ นาและต่อยอดธุร กิ จ ประกั นภัยของไทย ตลอดจนช่วยคุ้ม ครองสิท ธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัย
เพื่อให้เ ป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ ของการจัดตั้ง Center of InsurTech, Thailand (CIT) ส านัก งาน
คปภ. จึงได้กาหนดจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมด้านการประกันภัย หรือโครงการ OIC InsurTech Award
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรมประกันภัยและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิด และเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ๆ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการประกันภัยระหว่างสานักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัย นิสิต/นักศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ผู้ประกอบธุรกิจ และบุคคลทัว่ ไป
3. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (InsurTech) ให้ได้รับความรู้และความ
เข้าใจการประกันภัย และสามารถนานวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม
ประกันภัยได้
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการประกันภัยให้ประชาชนได้ศึกษาในงานสัปดาห์ประกันภัย

ประเภทการประกวด : ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลที่จะได้รับ :
รางวัล OIC InsurTech Award ประเภทบุคคลทั่วไป
o รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติผู้ประกวด :
ผู้ประกวดจะต้องทาการสมั ครเป็นทีม จานวนสมาชิกที มละ 5 คน โดยประกอบไปด้วยบุคคลที่ มี
ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ และนักออกแบบแอพพลิเคชั่น หรือ นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่มีความ
สนใจในด้านการประกันภัย

กติกาการเข้าร่วมประกวด :
1. แนวความคิดในการประกวดอยู่ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”
2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 กันยายน 2562
3. ผู้ส มั ครต้อ งระบุร ายละเอี ย ดของที ม พร้อ มไอเดียหรือ โครงการที่ จ ะนามาเข้าร่ว มประกวดเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
4. ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริง
5. ไอเดียที่ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก จะมาจากไอเดียที่สามารถนาไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง
6. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างผลงานและนาเสนอผลงานในระหว่างการประกวด ในกรณีที่มีผลงานมา
ก่อน และมาพัฒนาต่อระหว่างการประกวด กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่พัฒนาในระหว่าง
การประกวดเท่านั้น
7. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ template slide ได้ที่ https://cit.oic.or.th/award2019
9. ส่ง ใบสมั ครพร้อม slide ไอเดียหรือโครงการที่ จะนามาเข้าร่วมประกวดเป็นไฟล์ในรูป แบบ .PDF
เท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 20 Mb.) โดยส่งมาที่ email address : cit@oic.or.th เท่านั้น
โดยใส่หัวเรื่องว่า “ส่งใบสมัครร่วมประกวด OIC InsurTech Award 2019 : ชื่อทีม”
ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
2. ประเภทบุค คลทั่ วไป : 10 ที ม ที่ ผ่า นการคั ดเลือ ก จะได้เ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมสัม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
(Workshop) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ และต่อ
ยอดผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. โครงการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และการคัดเลือกผู้สมัคร
4. แนวคิดหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นย่อมเป็นกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สมัคร
5. ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ1, รองชนะเลิศอันดับ2) เป็น
กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันของผู้สมัครและสานักงาน คปภ.

กาหนดการ :
วันที่
รายละเอียด
17 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมประกวด โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานเพื่อพิจารณา
มาที่ email address : cit@oic.or.th
11 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
ประเภทบุคลทั่วไป จานวน 10 ทีม
14 - 15 กันยายน 2562
กิจกรรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน
(จานวน 2 วัน) สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ของประเภทบุคลทั่วไป
และการนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ประกาศผลทีมผู้เข้ารอบสุดท้าย จานวน 5 ทีม
28 กันยายน 2562
การประกวดรอบสุดท้ าย ในงานสั ป ดาห์ป ระกั น ภัย 2562 ณ อิม แพ็ ค
เมืองทองธานี
- การนาเสนอผลงานของผู้เข้ารอบสุดท้าย (5 ทีม) ของแต่ละประเภท
- การประกาศผลการประกวด
- พิธีมอบรางวัล

