คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
--------------------------------------------ตามที่ นายทะเบี ย นได้ อ อกคำสั่ ง นายทะเบี ย น ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่ อ ง การผ่ อ นผั น
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และต่อมาได้ ออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๘/๒๕๖๓
เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คำสั่ง นายทะเบียน
ที่ ๔๗/๒๕๖๓ เรื่ อ ง ขยายระยะเวลาการผ่ อ นผั น เงื่อ นไขกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิต และอั ต ราเบี้ ย
ประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต
และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) และคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๑/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต
และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ไปแล้วนั้น เนื่องจากปั จจุบั นสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงได้ขยายระยะเวลาและกำหนดการผ่อนผัน
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม โดยมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คำสั่ งนี้ เรียกว่ า “คำสั่ง นายทะเบี ยน ที่ ๖๘ /๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การผ่อนผั นเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”
ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๓ ในคำสั่งนี้
“กรมธรรม์ประกันชีวิต ” ให้หมายความรวมถึง สัญ ญาเพิ่มเติมหรือบันทึ กสลักหลัง
ที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๔ บริษัทอาจผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือระยะเวลาผ่อนผัน
การชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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บริษัทอาจขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย
ออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันครบกำหนดเดิม
(๒) ในกรณี ที่ ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต สิ้ น ผลบั ง คั บ ในระหว่ า งวั น ที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต
หรือ กลับ คืน สู่ ส ถานะเดิ มของกรมธรรม์ ประกัน ชี วิตภายในหกเดือ น บริษั ท อาจยกเว้น ดอกเบี้ ย
ในระหว่างนั้น
(๓) ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบีย้ ประกันภัยโดยอัตโนมัติ หรือมีการกู้ยืม
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
บริษัทอาจยกเว้นหรือปรับลดดอกเบี้ยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนด้วยก็ได้
ข้อ ๕ ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย หรือมี
การชำระเบี้ ยประกัน ภั ยรายงวดที่ น้ อยกว่า ๑ ปี โดยไม่ไ ด้มีก ารเปลี่ ยนแปลงงวดการชำระเบี้ ย
ประกั นภั ย ในระหว่ างวั นที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึ งวั นที่ ๓๐ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๕ บริ ษั ทอาจ
ผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน
ด้วยก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิ ต ที่ ให้ ค วามคุ้ม ครองโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) หรือความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีวันเริ่มความคุ้มครองในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ไ ม่คุ้มครอง (waiting period) ไว้
บริษัทอาจผ่อนผันเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) สำหรับความคุ้มครองโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไปแล้วได้
ข้อ ๗ กรณี ผู้เอาประกันภัย ได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน
ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กับบริษัท ในระหว่างวัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บริษัทผ่อนผันไม่นำระยะเวลาในเงื่อนไขสภาพที่เป็นมา
ก่อนการเอาประกันภัย (pre-existing condition) และเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting
period) มาเริ่มนับใหม่ สำหรับความคุ้มครองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือความ
คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
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นายทะเบียน

