ท้ายคาสั่งนายทะเบียน
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
ตารางกรมธรรม์
หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ทาสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
การประกันชีวิตใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ…2…ต่อปี ในการคานวณเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัย
ประกันชีวิต……….

จานวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย
ระยะเวลาเอา
เริ่มต้น (บาท)
(บาท)
ประกันภัย (ปี)
…………………..
………………….. …………………..

ข้อกาหนดการจ่ายเงินของกรมธรรม์ เงื่อนไขทั่วไปซึ่งปรากฏในหน้าต่อ ๆ ไป รวมทั้ง
สาเนา ใบคาขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ ข้อแถลงเพิ่มเติม บันทึกเพิ่มเติม บันทึกสลักหลังต่างๆ ให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์นี้ เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท
ได้ทาสัญญาประกันภัยและออกกรมธรรม์พร้อมทั้งลงนามและประทับตราบริษัทไว้ในกรมธรรม์ฉบับนี้
เป็นสาคัญ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท วันที่ …..….. เดือน ……………………… พ.ศ. …….….
วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง ....... “วันที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้บริษัทเริ่มต้นให้ความคุ้มครองซึ่ง
ระบุ ไว้ในใบคาขอเอาประกันภัย หรื อวันที่ผู้ เอาประกันภัยได้ระบุไว้ในการขอแก้ ไขวันเริ่มต้นความ
คุ้ ม ครอง หรื อ วั น ที่ บ ริ ษั ท หรื อ ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ของบริ ษั ท ได้ รั บ ข้ อ เสนอการรั บ ประกั น ภั ย ใหม่
(counter offer) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด”................

ลงชื่อ …………………………
กรรมการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ …………………………
กรรมการ

ในหน้านี้ ให้บริษัทพิมพ์ตามทางธุรกิจ แต่อย่างน้อยต้องมีข้อความตามที่ระบุไว้นี้
หากเป็ น ส านั กงานสาขาของบริ ษั ท ประกั นชี วิ ตต่ างประเทศก็ ให้ เปลี่ ยนจากค าว่ า
“สานักงานใหญ่ของบริษัท” เป็นสานักงานสาขา และคาว่า “กรรมการ” ก็ให้เปลี่ยนเป็นผู้จัดการสาขาแทน

-2ชื่อบริษัท
ที่อยู่
สรุปสาระสาคัญโดยย่อ
แบบ........................................
ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
สาหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1. ผลประโยชน์และข้อยกเว้น
1.1 กรณีเสียชีวิต
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย
ตามแบบและวิธีการที่บริ ษัทกาหนดจนครบถ้วนแล้ ว บริษัทจะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์เท่ากับ
จานวนเงินเอาประกันภัย ของเดือนที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจานวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดง
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจานวนหนี้
ทีผ่ ู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น หากมีจานวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือเท่าๆ
กันหากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้ เว้นแต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์รอง และผู้เอาประกันภัยได้
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทระบุ
บริษัทสามารถเลือกใช้เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขที่ 1
1.2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.2.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น
เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัยของ
เดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
1.2.2 หากผู้ เ อาประกั น ภั ย ยั ง คงทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง ต่ อ เนื่ อ งอี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 180 วั น
นับถัดจากวันครบกาหนด 180 วันตามข้อ 1.2.1 บริษัทจะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1.2.1 และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
1.2.3 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้จ่ายจานวน
เงินเอาประกันภัยร้อยละ 50 ในข้อ 1.2.1 บริษัทจะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือให้อีกร้อยละ 50
ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1.2.1 เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมโดยถูกต้องแล้ว
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
1.2.4 ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1.2.1 ไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่าผู้เอาประกันภัย
ได้พ้นสภาพการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ความคุ้มครองของกรมธรรม์จะถูก
ปรับลดลงเหลือร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัย
นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการทุพพลภาพนั้นเป็นต้นไป
1.2.5 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้เต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย

-3ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกิน
จานวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจานวนเงินเอาประกันภัย
เหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เงื่อนไขที่ 2
1.2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.2.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น
เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายจานวนเงินเอาประกั นภัยของเดือนที่ผู้เอา
ประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง และสัญญา
ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
1.2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้ เต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย
ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกิน
จานวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจานวนเงินเอาประกันภัย
เหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็ บ ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิ ดสถานหนัก หรือขณะถูก
จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
4. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจา อากาศยานใดๆ
6. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
7. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด
หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

-42. เงื่อนไขที่สาคัญ
2.1 ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ได้ ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประโยชน์หลัก หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชาระหนี้สินที่มีอยู่กับ
ผู้รับประโยชน์หลักหมดแล้ว
2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องรีบแจ้งให้
บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รอง จะต้องส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ
2.3 กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
2.3.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอก
ล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทาสัญญา
2.3.2 ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดย
เจตนา
3. คานิยาม
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สูญเสียสายตา
สูญเสียมือหรือเท้า

หมายถึง

การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ
ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และ
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย
1) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง
2) สูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง
3) สูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
4) สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้
หมายรวมถึงการสู ญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวร
สิ้นเชิงของอวัยวะนั้นๆ

4. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์
หากผู้เอาประกันภัยไม่ไ ด้ทาสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ นี้ได้
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท
รายละเอียดของแต่ละข้อดูได้จากข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์

-5ข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์
แบบ………………………………….…
ประเภทสามัญ
ระยะเวลาเอาประกันภัย .… ปี
ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
สาหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ ดังต่อไปนี้
1. กรณีเสียชีวิต
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย
ตามแบบและวิธีการที่บริ ษัทกาหนดจนครบถ้วนแล้ ว บริษัทจะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์เท่ากับ
จานวนเงินเอาประกันภัย ของเดือนที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจานวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดง
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจานวนหนี้
ทีผ่ ู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น หากมีจานวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือ
เท่าๆ กัน หากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้ เว้นแต่ ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์รอง และผู้เอา
ประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่บริษัทระบุ
บริษัทสามารถเลือกใช้เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขที่ 1
2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2.1 ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น
เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัยของ
เดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
2.2 หากผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วันนับถัดจาก
วันครบกาหนด 180 วันตามข้อ 2.1 บริษัทจะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50
ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2.1 และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
2.3 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้จ่ายจานวนเงิน
เอาประกันภัยร้อยละ 50 ในข้อ 2.1 บริษัทจะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือให้อีกร้อยละ 50 ของ
จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2.1 เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมโดยถูกต้องแล้ว และ
สัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
2.4 ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2.1 ไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้พ้น
สภาพการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ความคุ้มครองของกรมธรรม์จะถูกปรับ
ลดลงเหลื อ ร้ อ ยละ 50 ของจ านวนเงิน เอาประกั น ภัย ที่ ล ดลงตามตารางจ านวนเงิน เอาประกั น ภั ย
นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการทุพพลภาพนั้นเป็นต้นไป

-62.5 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้ เต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย
ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกินจานวนหนี้ที่
ผู้
เอาประกันภัยค้างช าระอยู่ กับผู้รั บประโยชน์หลั กในขณะนั้น หากมีจานวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
เงื่อนไขที่ 2
2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2.1 ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้น
เกิ ด ขึ้ น ต่อ เนื่ อ งเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 180 วั น บริ ษั ท จะจ่ า ยจ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ของเดื อ นที่
ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง และ
สัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้ เต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย
ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
การจ่ ายผลประโยชน์ ตามข้อ 2 บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผู้ รับประโยชน์ หลั กแต่ไม่เกินจานวนหนี้ ที่
ผู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจานวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
3. คานิยาม
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สูญเสียสายตา
สูญเสียมือหรือเท้า

หมายถึง

การทุพพลภาพถึงขนาดไม่ส ามารถประกอบหน้าที่การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โ ดยสิ้ นเชิงตลอดไป
และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย
1) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง
2) สูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง
3) สูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
4) สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้
หมายรวมถึงการสู ญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวร
สิ้นเชิงของอวัยวะนั้นๆ

-74. ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม
หรือหลบหนีการจับกุม
3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
4. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
6. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
7. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด
หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
5. การแจ้งการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทา
การเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
บริ ษัท มี สิ ท ธิจ ะขอตรวจร่ างกายของผู้ เ อาประกัน ภั ยตามที่ เห็ นสมควรในระหว่ า งที่ บริ ษั ท
พิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทน
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ประเภทสามัญ แบบ.................................
ระยะเวลาเอาประกันภัย .... ปี
ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
สาหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คานิยาม
บริษัท
กรมธรรม์
สัญญาประกันภัย

ตารางกรมธรรม์
วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง

เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

ผู้รับประโยชน์หลัก
ผู้รับประโยชน์รอง

หมายถึง บริษัทผู้รับประกันชีวิต ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้
หมายถึง กรมธรรม์ สัญญาเพิม่ เติม เอกสารแนบท้าย ข้อความเพิ่มเติม
บันทึกสลั กหลั ง ใบคาขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุ ขภาพ
และใบรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ ทั้งหมดนี้ให้ถือ
เป็นสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัท
หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท
เพื่อเป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาประกันภัย
หมายถึง วันที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้บริษัทเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง
ซึง่ ระบุไว้ในใบคาขอเอาประกันภัย หรือวันที่ระบุไว้ในกรณีที่
มีการขอแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครอง หรือวันที่บริษัทหรือ
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทได้รับข้อเสนอการรับประกันภัย
ใหม่ (counter offer) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัย
ชาระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถ
ใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้
หมายถึง นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้
หมายถึง บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อไว้ในสัญญาประกันภัยให้เป็น
ผู้รับประโยชน์รอง ซึ่งจะได้รับจานวนเงินผลประโยชน์หลังจาก
หักจานวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์หลักพึงได้รับ (ถ้ามี)
ออกแล้ว

-9หมวด 1 สัญญาประกันภัย
1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
สัญญาประกัน ภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบคาขอเอา
ประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการ
ชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงทาสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้
ในกรณีผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วใน
ข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ แล้วอาจ
จูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทาสัญญาประกั นภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตก
เป็ น โมฆีย ะตามมาตรา 865 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ ซึ่งบริษั ทอาจบอกล้ า งสั ญญา
ประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ไม่มีอานาจที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์นี้
หรือขยายเวลาครบกาหนดของเบี้ยประกันภัย หรือบอกสละสิทธิการส่งคาบอกกล่าว หรือข้อพิสูจน์การ
เรียกร้องตามความต้องการของกรมธรรม์นี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรม์นี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ รับ
ความยินยอมจากบริษัทและได้ออกบันทึกสลักหลังแก้ไขไว้ให้แล้ว
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับ
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอยู่นอกจากัดอัตราทางการค้าปกติ ในกรณีที่บริษัท
ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในกาหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน)
นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้
3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์
สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์นี้ หากมิได้กาหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่า
เป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น
การกาหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่น จะต้องทาเป็นหนังสือแจ้งบริษัท
และได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว
4. การขอแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครองและการปรับลดจานวนเงินเอาประกันภัย
เมื่อมีการทาสัญญากู้ยืมเงินกับนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้และผู้รับประโยชน์หลักและผู้เอาประกันภัย
ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินแล้ว ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์
4.1 ผู้เอาประกันภัยสามารถขอแก้ไขวันเริ่มต้นความคุ้มครองให้สอดคล้องกับวันที่ผู้เอาประกันภัย
ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมได้ หากวันเริ่มต้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในใบคาขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับวันที่
ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

- 10 4.2 ผู้เอาประกันภัยสามารถขอปรับลดจานวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับ
จานวนเงินกู้ได้ หากจานวนเงินเอาประกันภัย มีจานวนสูงกว่า จานวนเงินกู้แล้ว โดยบริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยตามส่วนแก่ผู้เอาประกันภัย
ทั้งนี้ ในการดาเนินการตาม 4.1 และ 4.2 ผู้เอาประกันภัยต้องส่งสาเนาสัญญากู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วในวันใดและจานวนเท่าใดให้แก่บริษัท
5. การโอนผลประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
ในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอาประกันภัย
ก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ รองก็ได้
เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ รองไปแล้ว และผู้รับประโยชน์รองได้บอกกล่าวเป็น
หนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้
การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้จะไม่ผูกพันบริษัทจนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้ง
การโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และบริษัทได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ทั้งนี้
บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจานวนเงิน
อันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้ รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยไปโดยไม่
ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน
6. ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ หลักและผู้รับประโยชน์รองได้ เมื่อผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อกาหนดกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หลักเท่ากับ
จานวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัย ที่ลดลง
ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจานวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น
หากมีจานวนเงินเอาประกันภัย เหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ประกั น ภัย หากมิ ได้ร ะบุ ชื่อ ผู้ รั บ ประโยชน์ ร อง บริษัทจะจ่ า ยเงิน ผลประโยชน์ให้ แก่กองมรดกของ
ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้ เ อาประกัน ภั ย ระบุ ชื่อผู้ รั บประโยชน์ รองเพียงคนเดีย ว และผู้ รับ ประโยชน์ร องได้
เสี ย ชีวิตก่อนผู้ เอาประกั น ภัย ผู้ เอาประกันภัยต้อ งแจ้งให้ บริ ษัททราบเป็น หนังสื อถึงการเปลี่ ยนตั ว
ผู้รับประโยชน์รอง หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อ
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย หรือในกรณี
ที่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ กองมรดกของ
ผู้เอาประกันภัยเช่นเดียวกัน
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์ รองมากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รองรายใด
เสี ย ชีวิต ก่อ นผู้ เ อาประกัน ภัย ผู้ เ อาประกันภั ยต้ องแจ้งให้ บ ริษัท ทราบเป็น ลายลั ก ษณ์อั กษรถึง การ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รองนั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์รองของผู้รับประโยชน์รองที่
เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รอง
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รอง
รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์รองที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
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ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลัก ในกรณีที่มีการกู้เงินกับนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ให้กู้รายใหม่เพื่อไปชาระหนี้คืนให้แก่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายเดิ ม (Refinance) ได้ด้วยการยื่นคาขอ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักพร้อมแสดงหลักฐานว่าได้ชาระหนี้ที่มีอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักรายเดิม
หมดแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์หลักดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว
และบริษัทได้ทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออกบันทึกสลักหลังให้
ผู้ เ อาประกั น ภั ย สามารถเปลี่ ย นตั ว ผู้ รั บ ประโยชน์ ร องได้ เว้ น แต่ จ ะได้ ส่ ง มอบกรมธรรม์ ใ ห้
ผู้รับประโยชน์รองไปแล้ว และผู้รับประโยชน์รองได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจานงจะ
ถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น
ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์รองคนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ รองจะมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิ ด ถ้ า ได้ จ่ า ยจ านวนเงิ น อั น พึ ง ชดใช้ ต ามสั ญ ญาประกั น ภั ย ให้ กั บ
ผู้รับประโยชน์รองคนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์รอง
ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ รองคนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เ อาประกันภัย
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ รองจะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ทา
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออกบันทึกสลักหลังให้
8. การแก้ไขกรมธรรม์
การแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อ
บริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอานาจทาการแทนบริษัท
9. การเปลี่ยนแบบ
ผู้เอาประกันภัยอาจทาเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอื่นตามที่บริษัทได้
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
หากการเปลี่ ย นแบบประกัน ภัย นี้ ทาให้ เกิด ผลต่างของเงินค่ าเวนคืนกรมธรรม์ตามแบบการ
ประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัยใหม่ บริษัทจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หรือเงินค่า
เวนคืนส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี
10. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม
บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า
10.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทาอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี)
นับแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัย
ที่ได้ชาระมาแล้วทั้งหมดให้กับผู้รับประโยชน์รอง
10.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์รองฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจานวนเงินเอา
ประกัน ภัย ให้แก่ผู้รั บ ประโยชน์ห ลั กซึ่งไม่มีส่ว นร่ว มในการฆ่าผู้ เอาประกันภัยเท่ากับ จานวนเงินเอา
ประกั น ภั ย ของเดื อ นที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย เสี ย ชี วิ ต ตามตารางจ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ที่ ล ดลงให้ แก่
ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจานวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น
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ประกันภัยทั้งหมด
ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์รองมากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์รองคนใดไม่มีส่วนร่วมในการ
ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา เมื่อบริษัทจ่ายจานวนเงินเอาประกันภั ยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักเท่ากับ
จานวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจานวนเงินเอาประกันภัย ที่ลดลง
ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจานวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชาระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น
หากมี จ านวนเงิน เอาประกัน ภั ย เหลื ออยู่ บริษั ทจะจ่ ายจานวนเงินเอาประกันภัย ส่ ว นที่ เหลื อ ให้ แ ก่
ผู้รับประโยชน์รองที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัย
ส่วนของผู้รับประโยชนรองที่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยทั้งหมด
การคืนเบี้ยประกันภัยตาม 10.1 หรือการจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยตาม 10.2 บริษัทมีสิทธิหัก
หนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ออกได้
11. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน
ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุ
ให้บริษัทกาหนดจานวนเบี้ยประกันภัยไว้ ต่า จานวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้ จะต้อง
ลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ สาหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้ชาระเบี้ย
ประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุหรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้
ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่ าในขณะทาสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้
กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี
12. การแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพ
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควร หรือไม่ทราบว่ามี
การประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบ
ผู้ รั บ ประโยชน์ ห ลั ก หรื อผู้ รั บ ประโยชน์ รองจะต้องส่ งมอบหลั กฐานทางราชการซึ่ง แสดงว่ า
ผู้ เ อาประกั น ภั ย เสี ย ชี วิ ต พร้ อ มแสดงหลั ก ฐานที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ยั ง คงมี ห น้ า ที่ ต้ อ งช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่
ผู้รับประโยชน์หลักให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์ รองจะต้อง
จัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์หลักหรือผู้รับประโยชน์รองเอง
ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัท
เห็นว่ามีความจาเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา
13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์กับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุ ญาโตตุ ลาการ บริ ษั ทตกลงยิ นยอมและให้ ท าการวิ นิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุญาโตตุ ลาการตามระเบี ยบ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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14. การขอเวนคืนกรมธรรม์
นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประโยชน์หลัก หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แสดงหลักฐานว่าได้
ชาระหนี้สินที่มีอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักหมดแล้ว โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ตามจานวนที่กาหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) และ
หากผู้เอาประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยต่ากว่ามาตรฐาน จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของเบี้ย
ประกันภัยสาหรับภัยต่ากว่ามาตรฐานตามตารางมูลค่ากรมธรรม์สาหรับภัยต่ากว่ามาตรฐาน
หมวด 3 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์
15. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์
หากผู้เอาประกันภัย ยังไม่ได้ทาสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้
โดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และบริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท
หมวด 4 การชดใช้เงินตามกรมธรรม์
16. การชดใช้เงินตามกรมธรรม์
การชดใช้เงินตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะชดใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับคาเรียกร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์นี้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้เงินตามกรมธรรม์นี้ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง ระยะเวลาการชดใช้ เงิ นที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ ตามความจ าเป็น แต่ ทั้ ง นี้
ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่บริษัทชดใช้เงินตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
บริษัทจะรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาที่ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

คาแนะนา
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โปรดติดต่อ
บริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2515-3996-9 โทรสาร 0-2515-3970
สายด่วนประกันภัย 1186
เพื่อให้คาแนะนาและปรึกษาหารือ

- 14 ตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
กรมธรรม์ประกันภัยแบบ…………………………………………….
ระยะเวลาเอาประกันภัย……………ปี
อัตราดอกเบี้ย…………….%

เดือน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

0
1
2
3
.
.
.

หมายเหตุ การจัดพิมพ์ตารางจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของตารางได้ แต่ข้อความและรายละเอียดต่างๆ ต้องกาหนดให้ครบถ้วนตามนี้

- 15 ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
กรมธรรม์ประกันภัยแบบ…………………………………………….
ระยะเวลาเอาประกันภัย……………ปี อัตราดอกเบี้ย……….%
อายุ……………ปี เพศ………………..
สิ้นปีกรมธรรม์
เงินค่าเวนคืน
ที่
กรมธรรม์ประกันภัย

เงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยต่ากว่า
มาตรฐานเนื่องจากสุขภาพ
(.......%) (ถ้ามี)

0
1
2
3
.
.
.

หมายเหตุ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงไว้ในตารางเป็นจานวนเงินก่อนหักหนี้สินใดๆ
หมายเหตุ การจัดพิมพ์ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยที่ลดลง บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของตารางได้ แต่ข้อความและรายละเอียดต่างๆ ต้องกาหนดให้ครบถ้วนตามนี้

