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ชื่อบริษัท 
ที่อยู่ 

สรุปสาระส าคัญโดยย่อ 
แบบ........................................ 
ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

ส าหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 
1.  ผลประโยชน์และข้อยกเว้น 

1.1 กรณีเสียชีวิต 
ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย

ตามแบบและวิธีการที่บริษัทก าหนดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดง
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจ านวนหนี้    
ทีผู่้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ 
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือเท่าๆ 
กันหากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้ เว้นแต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์รอง และผู้เอาประกันภัยได้
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทระบุ 

 
บริษัทสามารถเลือกใช้เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเงื่อนไขใด

เงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
เงื่อนไขท่ี 1 
1.2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
1.2.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น

เกิดข้ึนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภัยของ
เดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 

1.2.2 หากผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า  180 วัน       
นับถัดจากวันครบก าหนด 180 วันตามข้อ 1.2.1 บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1.2.1 และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
 1.2.3 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้จ่ายจ านวน
เงินเอาประกันภัยร้อยละ 50 ในข้อ 1.2.1 บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือให้อีกร้อยละ 50 
ของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1.2.1 เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมโดยถูกต้องแล้ว 
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

1.2.4 ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1.2.1 ไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่าผู้เอาประกันภัย
ได้พ้นสภาพการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ความคุ้มครองของกรมธรรม์จะถูก
ปรับลดลงเหลือร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัย
นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการทุพพลภาพนั้นเป็นต้นไป 
 1.2.5 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย   
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ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
 การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกิน
จ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
เหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 

เงื่อนไขท่ี 2 
1.2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
1.2.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น

เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอา
ประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง  และสัญญา
ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
 1.2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้  เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย  
ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกิน
จ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
เหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

 
 ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
 บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ 

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก

จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม

กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย 
4. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้

จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
5. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า อากาศยานใดๆ 
6. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
 7. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด 
หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้  
 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่ม ีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต ่150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
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2. เงื่อนไขท่ีส าคัญ  
 2.1  ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประโยชน์หลัก หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช าระหนี้สินที่มีอยู่กับ
ผู้รับประโยชน์หลักหมดแล้ว 
          2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องรีบแจ้งให้
บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ผู้เอาประกันภัย หรือ   
ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รอง จะต้องส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
 2.3 กรณีท่ีบริษัทจะไม่คุ้มครอง 

     2.3.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอก
ล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันท าสัญญา  

     2.3.2 ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดย
เจตนา 
 
3. ค านิยาม  
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง  การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และ 
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย 
1) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง 
2) สูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง 
3) สูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง 
4) สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง 

สูญเสียสายตา หมายถึง     ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
สูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง    การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้

หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวร
สิ้นเชิงของอวัยวะนั้นๆ  

 
4. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ 

หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์  และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามท่ีจ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท ฉบบัละ 500 บาท  
 
รายละเอียดของแต่ละข้อดูได้จากข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเงื่อนไขท่ัวไปแห่งกรมธรรม์ 
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ข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ 
แบบ………………………………….… 

ประเภทสามัญ 
ระยะเวลาเอาประกันภัย .… ปี 
ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

ส าหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 

ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ ดังต่อไปนี้ 

 
1. กรณีเสียชีวิต 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย
ตามแบบและวิธีการที่บริษัทก าหนดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดง
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจ านวนหนี้    
ทีผู่้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ 
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือ
เท่าๆ กัน หากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้ เว้นแต่ ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์รอง และผู้เอา
ประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ
ตามท่ีบริษัทระบุ 

 
บริษัทสามารถเลือกใช้เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเงื่อนไขใด

เงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
เงื่อนไขท่ี 1 
2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
2.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น

เกิดข้ึนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภัยของ
เดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 

2.2 หากผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วันนับถัดจาก
วันครบก าหนด 180 วันตามข้อ 2.1 บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 
ของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2.1 และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
 2.3 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้จ่ายจ านวนเงิน
เอาประกันภัยร้อยละ 50 ในข้อ 2.1 บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือให้อีกร้อยละ 50 ของ
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2.1 เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมโดยถูกต้องแล้ว และ
สัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

2.4 ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2.1 ไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้พ้น
สภาพการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ความคุ้มครองของกรมธรรม์จะถูกปรับ
ลดลงเหลือร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัย
นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการทุพพลภาพนั้นเป็นต้นไป 
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 2.5 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้  เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย  
ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
 การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกินจ านวนหนี้ที่        ผู้
เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ 
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกันภัย 
 

เงื่อนไขท่ี 2 
2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
2.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น

เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่          
ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง และ
สัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
 2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้  เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
 การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกินจ านวนหนี้ที่          
ผู้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ 
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกันภัย 
 
3. ค านิยาม  
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน 

ใดๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย 
1) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง 
2)  สูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง 
3)  สูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง 
4)  สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง 

สูญเสียสายตา หมายถึง     ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
สูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง    การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้

หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวร
สิ้นเชิงของอวัยวะนั้นๆ  
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4. ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
 บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ 

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม 

หรือหลบหนีการจับกุม 
3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม

กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย 
4. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้

จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
5. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
6. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
 7. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด 

หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้  
     ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

 
5. การแจ้งการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท า
การเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยตามที่เห็นสมควรในระหว่างที่บริษัท
พิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทน  
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เงื่อนไขท่ัวไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ประเภทสามญั แบบ................................. 
ระยะเวลาเอาประกันภัย .... ปี 
ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

ส าหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 

 

    
ค านิยาม   
บริษัท หมายถึง บริษัทผู้รับประกันชีวิต ตามท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ 
กรมธรรม ์  หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ 
สัญญาประกันภัย หมายถึง กรมธรรม ์สัญญาเพิม่เติม เอกสารแนบท้าย ข้อความเพ่ิมเติม 

บันทึกสลักหลัง ใบค าขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ 
และใบรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ ทั้งหมดนี้ให้ถือ
เป็นสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัท 

ตารางกรมธรรม์   หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท 
เพ่ือเป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาประกันภัย 

วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง     หมายถึง วันที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้บริษัทเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง
ซ่ึงระบุไว้ในใบค าขอเอาประกันภัย หรือวันที่ระบุไว้ในกรณีที่
มีการขอแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครอง หรือวันที่บริษัทหรือ
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทได้รับข้อเสนอการรับประกันภัย
ใหม ่(counter offer) แล้วแต่วันใดจะเกิดข้ึนหลังสุด 

เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัย
ช าระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถ
ใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้ 

ผู้รับประโยชน์หลัก หมายถึง นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้ 
ผู้รับประโยชน์รอง หมายถึง บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อไว้ในสัญญาประกันภัยให้เป็น

ผู้รับประโยชน์รอง ซึ่งจะได้รับจ านวนเงินผลประโยชน์หลังจาก
หักจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์หลักพึงได้รับ (ถ้ามี) 
ออกแล้ว 
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หมวด 1 สัญญาประกันภัย 
 
1.  ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอา
ประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้ 
 ในกรณีผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วใน
ข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ แล้วอาจ
จูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตก
เป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญา
ประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได ้ 
 บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ไม่มีอ านาจที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์นี้ 
หรือขยายเวลาครบก าหนดของเบี้ยประกันภัย หรือบอกสละสิทธิการส่งค าบอกกล่าว หรือข้อพิสูจน์การ
เรียกร้องตามความต้องการของกรมธรรม์นี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรม์นี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากบริษัทและได้ออกบันทึกสลักหลังแก้ไขไว้ให้แล้ว 
 
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับ
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 
เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอยู่นอกจ ากัดอัตราทางการค้าปกติ ในกรณีที่บริษัท
ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) 
นับแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 
 
3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์  
 สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์นี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่า
เป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น 
 การก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอ่ืน จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัท
และได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 
 
4. การขอแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครองและการปรับลดจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 เมื่อมีการท าสัญญากู้ยืมเงินกับนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้และผู้รับประโยชน์หลักและผู้เอาประกันภัย
ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินแล้ว ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์  
 4.1 ผู้เอาประกันภัยสามารถขอแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครองให้สอดคล้องกับวันที่ผู้เอาประกันภัย
ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมได้ หากวันเริ่มต้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับวันที่
ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน  
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 4.2 ผู้เอาประกันภัยสามารถขอปรับลดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับ
จ านวนเงินกู้ได้ หากจ านวนเงินเอาประกันภัยมีจ านวนสูงกว่าจ านวนเงินกู้แล้ว โดยบริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยตามส่วนแก่ผู้เอาประกันภัย 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการตาม 4.1 และ 4.2 ผู้เอาประกันภัยต้องส่งส าเนาสัญญากู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วในวันใดและจ านวนเท่าใดให้แก่บริษัท 
  
5. การโอนผลประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 

 ในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอาประกันภัย 
ก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้  ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์รองก็ได้ 
เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์รองไปแล้ว และผู้รับประโยชน์รองได้บอกกล่าวเป็น
หนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ 

 การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้จะไม่ผูกพันบริษัทจนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้ง
การโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และบริษัทได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ทั้งนี้
บริษัทไมต่้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงิน
อันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยไปโดยไม่
ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
 
6. ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์หลักและผู้รับประโยชน์รองได้ เมื่อผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักเท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น 
หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ประกันภัย หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์รอง บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ        
ผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์รองเพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์รองได้
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัว      
ผู้รับประโยชน์รอง หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  เมื่อ  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย หรือในกรณี
ที่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ    
ผู้เอาประกันภัยเช่นเดียวกัน 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์รองมากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รองรายใด
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองนั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์รองของผู้รับประโยชน์รองที่
เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รอง
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รอง
รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์รองท่ีเหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 
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7. การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ 
 ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักในกรณีที่มีการกู้เงินกับนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ให้กู้รายใหม่เพ่ือไปช าระหนี้คืนให้แก่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายเดิม (Refinance) ได้ด้วยการยื่นค าขอ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักพร้อมแสดงหลักฐานว่าได้ช าระหนี้ที่มีอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักรายเดิม
หมดแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 
และบริษัทได้ท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 

ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ รองได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้        
ผู้รับประโยชน์รองไปแล้ว และผู้รับประโยชน์รองได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะ
ถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น 

ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์รองคนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองจะมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือ เพ่ือบริษัทจะท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับ        
ผู้รับประโยชน์รองคนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รอง 

ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์รองคนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย  
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองจะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท า
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 
 
8. การแก้ไขกรมธรรม์ 

 การแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อ
บริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท 

 
9. การเปลี่ยนแบบ 

ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 

หากการเปลี่ยนแบบประกันภัยนี้  ท าให้เกิดผลต่างของเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามแบบการ
ประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัยใหม่ บริษัทจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพ่ิมขึ้น หรือเงินค่า
เวนคืนส่วนที่เพ่ิมข้ึนแล้วแต่กรณี 
 
10. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม 
 บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า 
 10.1 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระท าอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) 
นับแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย 
ที่ได้ช าระมาแล้วทั้งหมดให้กับผู้รับประโยชน์รอง 
 10.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์รองฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยของเดือนที่ผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่        
ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น   
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โดยบริษัทจะไมคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน รองซึ่งไมมีสิทธิไดรับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยทั้งหมด 
 ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์รองมากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์รองคนใดไม่มีส่วนร่วมในการ
ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา เมื่อบริษัทจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักเท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น 
หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือให้แก ่    
ผู้รับประโยชน์รองที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัย
ส่วนของผู้รับประโยชนรองที่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยทั้งหมด 
 การคืนเบี้ยประกันภัยตาม 10.1 หรือการจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม 10.2 บริษัทมีสิทธิหัก
หนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ออกได้ 
 
11. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุ
ให้บริษัทก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้  จะต้อง
ลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้  ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุหรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ 
 ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะท าสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ 
กรณีท่ีบริษัทบอกล้างสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี 
 
12. การแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือไม่ทราบว่ามี
การประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบ 

 ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่า         
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมแสดงหลักฐานที่ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ต้องช าระหนี้ให้แก่         
ผู้รับประโยชน์หลักให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้อง
จัดหาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองเอง 

ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัท
เห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา 
 
13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์กับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
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หมวด 2 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ 
14. การขอเวนคืนกรมธรรม์  
 นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้  ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประโยชน์หลัก หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แสดงหลักฐานว่าได้
ช าระหนี้สินที่มีอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักหมดแล้ว โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ กับผลประโยชน์อ่ืนๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) และ
หากผู้เอาประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยต่ ากว่ามาตรฐาน จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของเบี้ย
ประกันภัยส าหรับภัยต่ ากว่ามาตรฐานตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ส าหรับภัยต่ ากว่ามาตรฐาน 
 
    หมวด 3 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ 
15. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ 

หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้
โดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และบริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท 

 
หมวด 4 การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ 

16. การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ 
 การชดใช้เงินตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะชดใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับค าเรียกร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์นี้ถูกต้องครบถ้วน 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้เงินตามกรมธรรม์นี้ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง ระยะเวลาการชดใช้เงินที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้
ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 ในกรณีที่บริษัทชดใช้เงินตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
บริษัทจะรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาที่ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
 
 
 

ค าแนะน า 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 
ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โปรดติดต่อ 

บริษัท           ที่อยู่            โทรศัพท์ 
 

หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์0-2515-3996-9  โทรสาร 0-2515-3970 
สายด่วนประกันภัย 1186 

เพ่ือให้ค าแนะน าและปรึกษาหารือ 
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ตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีลดลง ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบ……………………………………………. 

ระยะเวลาเอาประกันภัย……………ปี 
อัตราดอกเบี้ย…………….% 

 

เดือน 

 
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

 

0 
1 
2 
3 
. 
. 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
หมายเหตุ การจัดพิมพ์ตารางจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีลดลง บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  

ของตารางได้ แต่ข้อความและรายละเอียดต่างๆ ต้องก าหนดให้ครบถ้วนตามนี้    
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ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบ……………………………………………. 

ระยะเวลาเอาประกันภัย……………ปี    อัตราดอกเบี้ย……….% 
อาย…ุ…………ปี เพศ……………….. 

 

สิ้นปีกรมธรรม์
ที ่

เงินค่าเวนคืน 
กรมธรรม์ประกันภัย 

เงินค่าเวนคืน 
กรมธรรม์ประกันภัยต่ ากว่า
มาตรฐานเนื่องจากสุขภาพ   

(.......%)   (ถ้ามี) 
0 
1 
2 
3 
. 
. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
หมายเหตุ  เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงไว้ในตารางเป็นจ านวนเงินก่อนหักหนี้สินใดๆ  
 
 
หมายเหตุ การจัดพิมพ์ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยที่ลดลง บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
ของตารางได้ แต่ข้อความและรายละเอียดต่างๆ ต้องก าหนดให้ครบถ้วนตามนี้   
 




