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A consumer-focused case for transaction-based offers from Banks, Neobanks and Fintechs.

This report from embedded insurance leader Cover Genius and Momentive.ai (the research company of SurveyMonkey) examines consumer interest in a new 
model of insurance distribution where banks, neobanks and other fintechs offer insurance based on transactional data.  The report is based on a survey 
conducted in May-June 2021 of 500 census-balanced bank customers in Thailand. 


The report is part of a global series that includes Canada, Brazil, UK, Germany, Spain, Italy, France, Australia, Singapore, India, Thailand, Korea, Indonesia and 
the US. To qualify for the survey, respondents had to have a primary bank account. The respondents answered up to 20 questions concerning 14 types of life 
events, activities or major purchases experienced in the last 12 months and asked about related insurance decisions and their interest in novel embedded 
insurance offers. In-depth country studies of 13 different insurance product lines are also available at covergenius.com/resources.

http://covergenius.com/resources


ดอกเบี้ยในขอ้เสนอประกนัภยัแบบฝงัในธนาคาร ตามสายประกนัภยัและประเภทธนาคาร
Interest in bank-embedded insurance offers, by insurance line & bank type 

[บญัชธีนาคารหลกัของคณุอยู่ในสถาบนัการเงนิประเภทใด] 
“หากธนาคารของคณุเสนอประกนัตามกจิกรรมการทำธรุกรรมของคณุ 
คณุจะสนใจแคไ่หนที่จะยอมใหธ้นาคารของคณุทำขอ้เสนอเหลา่นี้”

[Type of financial institution where you have your primary banking account] “If your bank offered insurance based on your 
transaction activity, how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

ขอ้เสนอประกนัภยัทกุประเภท (n= <50 & 490 & 502)
Any type of insurance offers 

81.8%
72.2%
72.5%

ขยายเวลาการรบัประกนัสำหรบัผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสส์ว่นบคุ
คลราคาแพง (n= <50 & 143 & 149)
Extended warranty for expensive personal electronic products

54.5%
29.2%
29.7%

ประกนัการคา้สำหรบัรายไดท้ี่ไดร้บัจากเวบ็ไซตใ์หเ้ชา่ระยะสั้น

(n= <50 & 125 & 131)

Commercial insurance for income received from a short-term rental site

54.5%
25.5%
26.1%

ครอบคลมุงานศลิปะ  (n= <50 & 118 & 124)
Artwork coverage

54.5%
24.1%
24.8%

ประกนัเจา้ของบา้น (n= <50 & 124 & 127)
Landlord insurance

27.3%
25.3%
25.3%

ประกนัผู้เชา่ (n= <50 & 112 & 115)
Renters insurance

27.3%
22.9%
23%

ประกนัภยัรถยนต ์(n= <50 & 191 & 197)
Auto insurance

54.5%
39%
39.3%

ความคุ้มครองสำหรบัของตกแตง่บา้นหรอืเครื่องใชร้าคาแพง

(n= <50 & 147 & 151)

Coverage for expensive home furnishings or appliances 

36.4%
30%
30.1%

คุ้มครองของใชส้ว่นตวัราคาแพง เชน่ เครื่องประดบั 

(n= <50 & 125 & 128)

Coverage for expensive personal items e.g. jewellery 

27.3%
25.5%
25.5%

ประกนัสขุภาพ (n= <50 & 125 & 126)
Health insurance

9.1%
25.5%
25.1%

ประกนัชวีติ (n= <50 & 112 & 118)
Life insurance

54.5%
22.9%
23.6%

ประกนัสตัวเ์ลี้ยง (n= 73 & <50 & 111)
Pet insurance 

45.5%
21.6%
22.2%

ประกนัการเดนิทาง (n= <50 & 167 & 173)
Travel insurance 

54.5%
34.1%
34.5%

ประกนับา้นและทรพัยส์นิ (n= <50 & 184 & 189)
Home & contents insurance 

36.4%
37.6%
37.5%

Key
ลกูคา้ธนาคารดจิทิลัเทา่นั้น. Digital-only bank customers
ลกูคา้ธนาคารแบบดั้งเดมิ. Traditional bank customers
ตวัอยา่งทั้งหมด. Entire sample



เหตผุลที่นา่สนใจในขอ้เสนอการประกนัภยัแบบฝงัในธนาคาร
Reasons for interest in bank-embedded insurance offers

[สนใจมากหรอืมาก] “ทำไมคณุถงึสนใจที่จะใหธ้นาคารของคณุทำขอ้เสนอเหลา่นี้”

[Extremely or very interested] “Why would you be interested in allowing your bank to make these offers?”

ฉนัไวว้างใจวา่ พวกเขาคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนั
I trust banks to protect my personal data 

36.4%
42.9%

เพื่อใหร้บัความคุ้มครองประเภทนี้ไดอ้ยา่งสะดวกสบายและงา่ยดา
ย
It is an easy and convenient way to get this type of protection 

45.5%
58.6%

อื่น ๆ
Other 

0.0%
1%

ราคาคา่ความคุ้มครองดกีวา่
The cost of the protection would be better 

45.5%
38.8%

สามารถออกแบบการประกนัหรอืการรบัประกนัใหฉ้นัไดด้ว้ยขอ้มลู
ที่พวกเขามี
They can tailor the insurance or warranty protection for me because of the information 
they have 

27.3%
39%

Key
ลกูคา้ธนาคารดจิทิลัเทา่นั้น. Digital-only bank customers
ลกูคา้ธนาคารแบบดั้งเดมิ. Traditional bank customers



ปจัจยัประสบการณใ์นขอ้เสนอการประกนัภยัแบบฝงัตวักบัธนาคาร
The experience factor in bank-embedded insurance offers

[คณุเคยประสบกบัเหตกุารณส์ำคญัในชวีติในชว่ง 12 เดอืนที่ผา่นมาหรอืไม]่ 
“หากธนาคารของคณุเสนอประกนัตามกจิกรรมการทำธรุกรรมของคณุ 
คณุจะสนใจแคไ่หนที่จะยอมใหธ้นาคารของคณุทำขอ้เสนอเหลา่นี้?”

[Experienced any of the major life events during the last 12 months] “If your bank offered insurance based on your transaction 
activity, how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

ขอ้เสนอประกนัภยัทกุประเภท (n=370 & 132)
Any type of insurance offers 

78%
57.1%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัเพื่อการพาณชิย ์
เพราะคณุเริ่มไดร้บัเงนิฝากจากเวบ็ไซตเ์ชา่ระยะสั้น (n=<50 & 473)
Offer for commercial insurance because you started receiving deposits from a short-term 
rental site 

48.3%
24.8%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัชวีติเพราะคณุซื้อผลติภณัฑส์าํห
รบัเดก็ทารก (n=<50 & 465)
Offer of life insurance because you purchased products for infants 

27%
23.3%

หากธนาคารของคณุเสนอการขยายการรบัประกนั 
เพราะคณุซื้อผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสส์ว่นบคุคลราคาแพง 

(n=127 & 375)
Offer for an extended warranty because you purchased an expensive personal electronic 
product 

44.1%
24.9%

หากธนาคารของคณุเสนอความคุ้มครอง 
เพราะคณุซื้องานศลิปะราคาแพง (n= <50 & 482)
Offer for coverage because you purchased expensive artwork

55%
23.5%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัสตัวเ์ลี้ยง 
เพราะคณุซื้อหรอืจา่ยคา่รบัสตัวเ์ลี้ยง (n=82 & 420)
Offer of pet insurance because you purchased or paid an adoption fee or started 
purchasing pet supplies 

36.6%
19.4%

หากธนาคารของคณุเสนอการขยายการรบัประกนั 
เพราะคณุซื้อของตกแตง่บา้นหรอื (n=127 & 375)
Offer of coverage because you purchased an expensive home furnishing or appliance 

35.5%
28.5%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัสขุภาพเพราะคณุซื้อผลติภณัฑ์
สาํหรบัเดก็ทารก (n= <50 & 465)
Offer of health insurance because you purchased products for infants 

35.1%
24.4%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัเจา้ของบา้น 
เพราะคณุซื้ออสงัหารมิทรพัยใ์หม ่(n=<50 & 469)
Offers of homeowners insurance because you bought a new property 

36.4%
37.7%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัภยัรถยนต ์
เพราะคณุซื้อรถยนตใ์หม ่ (n=102 & 400)
Offer of auto insurance because you bought a new car

48%
37.2%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัการเดนิทาง 
เพราะคณุซื้อตั๋วเครื่องบนิหรอืจา่ยคา่หอ้ง  (n= <50 & 476)
Offer of travel insurance because you purchased airfare or paid for hotel rooms in 
international geographies

46.2%
34%

หากธนาคารของคณุเสนอความคุ้มครอง 
เพราะคณุซื้อของใชส้ว่นตวัราคาแพง (n=71 & 431)
Offer of coverage because you purchased expensive personal items 

38%
23.5%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัสำหรบัผู้เชา่ 
เพราะคณุเริ่มชำระคา่เชา่เปน็ประจำ (n= <50 & 474)
Offer for renters insurance because you started making regular rent payments

50%
21.4%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัเจา้ของที่ 
เพราะคณุเริ่มไดร้บัเงนิคา่เชา่เปน็ประจำ (n= <50 & 474)
Offer for landlord insurance because you started receiving regular rent payments 

39.3%
24.6%

Key
มปีระสบการณง์านประกนั. Have experienced insurable event
ไมเ่คยมปีระสบการณง์านประกนั. Have not experienced insurable event



ความสนใจของลกูคา้ประกนัแบบเดมิในขอ้เสนอแบบฝงัในธนาคาร 
โดยแยกตามแหลง่ที่มาและสายการประกนัภยั
Traditional insurance customers’ interest in bank-embedded offers, by insurance source and line

[ซื้อประกนัจากบรษิทัขนสง่หรอืตวัแทนในชว่ง 12 เดอืนที่ผา่นมา] 
“หากธนาคารของคณุเสนอประกนัตามกจิกรรมการทำธรุกรรมของคณุ 
คณุจะสนใจแคไ่หนที่จะยอมใหธ้นาคารของคณุทำขอ้เสนอเหลา่นี้?”

[Purchased insurance from a carrier or agent in last 12 months] “If your bank offered insurance based on your transaction activity, 
how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

ขอ้เสนอประกนัภยัทกุประเภท (n= 350 & 152 & 502)
Any type of insurance offers 

88.2%
83%
85.3%

ขยายเวลาการรบัประกนัสำหรบัผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสส์ว่นบคุ
คลราคาแพง (n= 88 & 61 & 149)
Extended warranty for expensive personal electronic products 

38.7%
39.9%
39.3%

ประกนัการคา้สำหรบัรายไดท้ี่ไดร้บัจากเวบ็ไซตใ์หเ้ชา่ระยะสั้น 


(n= 80 & 51 & 131)

Commercial insurance for income received from a short-term rental site 

38.7%
33.3%
35.7%

ครอบคลมุงานศลิปะ (n= 72 & 52 & 124)
Artwork coverage 

29.4%
34%
32%

ประกนัเจา้ของบา้น (n= 80 & <50 & 127)
Landlords insurance

35.3%
30.7%
32.7%

ประกนัผู้เชา่ (n= 68 & <50 & 115)
Renters insurance 

32.8%
30.7%
31.6%

ประกนัภยัรถยนต ์(n= 117 & 80 & 197)
Auto insurance 

52.9%
52.3%
52.6%

ความคุ้มครองสำหรบัของตกแตง่บา้นหรอืเครื่องใชร้าคาแพง 

(n= 92 & 59 & 151)

Coverage for expensive home furnishings or appliances 

40.3%
38.6%
39.3%

คุ้มครองของใชส้ว่นตวัราคาแพง เชน่ เครื่องประดบั  

(n= 76 & 52 & 128)

Coverage for expensive personal items e.g. jewellery

32.8%
34%
33.5%

ประกนัสขุภาพ (n= 75 & 51 & 126)
Health insurance 

42%
32.7%
36.8%

ประกนัชวีติ (n= 72 & <50 & 118)
Life insurance 

38.7%
30.1%
33.8%

ประกนัสตัวเ์ลี้ยง (n= 73 & <50 & 111)
Pet insurance 

38.7%
24.8%
30.9%

ประกนัการเดนิทาง (n= 109 & 64 & 173)
Travel insurance 

43.7%
41.8%
42.6%

ประกนับา้นและทรพัยส์นิ (n= 121 & 68 & 189)
Home & contents insurance 

49.6%
44.4%
46.7%

Key

ลกูคา้ที่ไมใ่ชล่กูคา้ประกนัทั่วไป. Non-traditional insurance customers
ลกูคา้ประกนัแบบเดมิๆ. Traditional insurance customers
ตวัอยา่งทั้งหมด. Entire sample



ดอกเบี้ยในขอ้เสนอการประกนัภยัแบบฝงัในธนาคารตามสายการประกนัภยั
Interest in bank-embedded insurance offers, by insurance line

“หากธนาคารของคณุเสนอประกนัตามกจิกรรมการทำธรุกรรมของคณุ 
คณุจะสนใจแคไ่หนที่จะยอมใหธ้นาคารของคณุทำขอ้เสนอเหลา่นี้?”

“If your bank offered insurance based on your transaction activity, how interested would you be in allowing your bank to make these 
offers?”

ขอ้เสนอประกนัภยัทกุประเภท (n=502)
Any type of insurance offers

72.5%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัเพื่อการพาณชิย ์
เพราะคณุเริ่มไดร้บัเงนิฝากจากเวบ็ไซตเ์ชา่ระยะสั้น (n= <50 & 131)
Offer for commercial insurance because you started receiving deposits from a short-term 
rental site

50%
29.7%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัชวีติเพราะคณุซื้อผลติภณัฑส์าํห
รบัเดก็ทารก (n= <50 & 118)
Offer of life insurance because you purchased products for infants

65%
26.1%

หากธนาคารของคณุเสนอการขยายการรบัประกนั 
เพราะคณุซื้อผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสส์ว่นบคุคลราคาแพง 

(n=128 & 149)

Offer for an extended warranty because you purchased an expensive personal electronic 
product

57.1%
24.8%

หากธนาคารของคณุเสนอความคุ้มครอง 
เพราะคณุซื้องานศลิปะราคาแพง (n= <50 & 124)
Offer for coverage because you purchased expensive artwork

41.7%
25.3%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัสตัวเ์ลี้ยง 
เพราะคณุซื้อหรอืจา่ยคา่รบัสตัวเ์ลี้ยง (n=83 & 111)
Offer of pet insurance because you purchased or paid an adoption fee or started 
purchasing pet supplies

48%
23%

หากธนาคารของคณุเสนอการขยายการรบัประกนั 
เพราะคณุซื้อของตกแตง่บา้นหรอื (n=125 & 151)
Offer of coverage because you purchased an expensive home furnishing or appliance

49.5%
39.3%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัสขุภาพเพราะคณุซื้อผลติภณัฑ์
สาํหรบัเดก็ทารก (n= <50 & 126)
Offer of health insurance because you purchased products for infants

37.6%
30.1%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัเจา้ของบา้น 
เพราะคณุซื้ออสงัหารมิทรพัยใ์หม ่(n= <50 & 189)
Offers of homeowners insurance because you bought a new property  

51.4%
25.5%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัภยัรถยนต ์
เพราะคณุซื้อรถยนตใ์หม ่(n=103 & 197)
Offer of auto insurance because you bought a new car

41.4%
25.1%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัการเดนิทาง 
เพราะคณุซื้อตั๋วเครื่องบนิหรอืจา่ยคา่หอ้ง (n= <50 & 173)
Offer of travel insurance because you purchased airfare or paid for hotel rooms in 
international geographies

37%
23.6%

หากธนาคารของคณุเสนอความคุ้มครอง 
เพราะคณุซื้อของใชส้ว่นตวัราคาแพง (n=72 & 128)
Offer of coverage because you purchased expensive personal items

52.9%
22.2%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัสำหรบัผู้เชา่ 
เพราะคณุเริ่มชำระคา่เชา่เปน็ประจำ (n= <50 & 115)
Offer for renters insurance because you started making regular rent payments

46.2%
34.5%

หากธนาคารของคณุเสนอประกนัเจา้ของที่ 
เพราะคณุเริ่มไดร้บัเงนิคา่เชา่เปน็ประจำ (n= <50 & 127)
Offer for landlord insurance because you started receiving regular rent payments

37.9%
37.5%

Key

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อประกนัที่เลอืกจากธนาคารของตน. Respondents who 
purchased selected insurance from their bank

ตวัอยา่งทั้งหมด. Entire sample



การตั้งคา่สำหรบัขอ้เสนอแบบฝงัในธนาคารกบัประกนัแบบเดมิ ตามประเภทธนาคาร
Overall preference for bank-embedded offers versus traditional insurance, by bank type

[บญัชธีนาคารหลกัของคณุอยู่ในสถาบนัการเงนิประเภทใด] “ในอนาคต 
คณุตอ้งการรบัขอ้เสนอประกนัจากธนาคารหลกั โดยองิตามธรุกรรม 
แทนที่เปน็ความคุ้มครองจากแหลง่ภายนอกจากบรษิทัประกนั นายหนา้ประกนั 
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิสว่นตวัหรอืไม”่

[Type of financial institution where you have your primary banking account] “In future, would you prefer to receive insurance offers 
from your primary bank, based on your transactions, as opposed to externally sourcing coverage from an insurance carrier, insurance 
broker, or personal financial advisor?”

ลกูคา้ธนาคารดจิทิลัเทา่นั้น (n=13) 63.6%

ลกูคา้ธนาคารแบบดั้งเดมิ (n=489) 72.7%

ตวัอยา่งทั้งหมด (n=502) 72.5%

[ซื้อประกนัจากแหลง่ใดกไ็ด ้(แบบดั้งเดมิ ไมใ่ชแ่บบดั้งเดมิ และไมม่กีารเลอืกประกนั)] “ในอนาคต 
คณุตอ้งการรบัขอ้เสนอประกนัจากธนาคารหลกั โดยองิตามธรุกรรม 
แทนที่เปน็ความคุ้มครองจากแหลง่ภายนอกจากบรษิทัประกนั นายหนา้ประกนั 
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิสว่นตวัหรอืไม”่

[All respondents incl. purchased insurance from traditional source] “In future, would you prefer to receive insurance offers from 
your primary bank, based on your transactions, as opposed to externally sourcing coverage from an insurance carrier, insurance 
broker, or personal financial advisor?”

ลกูคา้ประกนัที่ไมใ่ชแ่บบแผน & 
ลกูคา้ที่ไมไ่ดซ้ื้อประกนั (n=350) 81.5%

ลกูคา้ประกนัแบบเดมิๆ (n=152) 82.4%

ตวัอยา่งทั้งหมด (n=502) 82.0%



ความสนใจในขอ้เสนอที่ฝงัไวใ้นธนาคารจากผู้ใชธ้นาคารธรุกจิและผู้ใชแ้อปฟนิเทค
Interest in bank-embedded offers from business bank users and users of fintech apps

[ใช ้Fintech Apps อยา่งนอ้ยเดอืนละครั้ง] 
“หากธนาคารของคณุเสนอประกนัตามกจิกรรมการทำธรุกรรมของคณุ 
คณุจะสนใจแคไ่หนที่จะยอมใหธ้นาคารของคณุทำขอ้เสนอเหลา่นี้?”

[Uses Fintech Apps at least once per month or have business bank accounts] “If your bank offered insurance based on your 
transaction activity, how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

ผู้ใชธ้รุกจิธนาคาร (เชน่ มบีญัชธีนาคารของธรุกจิหรอืเงนิกู้) มคีวามสนใจอยา่งมากหรอืมากในขอ้เสนอตามธรุกรรม (n=238)
Business banking users (i.e. have a business bank account or loan) are extremely or very interested in transaction based offers

72.1%

ผู้ใชบ้รกิารผอ่นชำระสนใจขอ้เสนอตามธรุกรรมมากหรอืมาก (n=93)
Instalment payment users are extremely or very interested in transaction based offers

77.4%

ผู้ใชบ้ญัชทีี่ลงทนุมคีวามสนใจอยา่งมากในขอ้เสนอตามธรุกรรม (n=53)
Investing account users are extremely or very interested in transaction based offers

92.5%

ผู้ใชก้ระเปา๋เงนิมอืถอื (เชน่ Apple Pay, Grab Pay, Google Pay, Line Pay) มคีวามสนใจในขอ้เสนอตามธรุกรรมอยา่งมากหรอืมาก (n=232)
Mobile wallet users (e.g. Apple Pay, Grab Pay, Google Pay, Line Pay) are extremely or very interested in transaction based offers

75.4%

ผู้ใชซ้อฟตแ์วรบ์ญัช ี(เชน่ Freshbooks, Quickbooks) มคีวามสนใจอยา่งมากหรอืมากในขอ้เสนอตามธรุกรรม (n=21)
Accounting software users (e.g. Freshbooks, Quickbooks) are extremely or very interested in transaction based offers

90.5%
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