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ข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์
แบบ ออมคุ้มคุ้ม 10/5
ประเภทสำมัญ
ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
ข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. กรณีผ้เู อำประกันภัยเสียชีวิต
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1.1 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 1 บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 111
1.2 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 2 บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 222
1.3 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 3 บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 333
1.4 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 4 บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 444
1.5 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 5-10 บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 555
โดยเป็ นร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรื อบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
2. กรณีผ้เู อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
บริ ษทั จะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยดังนี้
2.1 ทุกสิ้นปี กรมธรรม์ปีที่ 7-9
บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 5
2.2 ณ วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 540
โดยเป็ นร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรื อบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
การจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น ข้อ 1 และ 2 หากมีหนี้สินค้างชาระตามกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ บริ ษทั จะจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัยโดยหักหนี้สินทีค่ า้ งชาระอยู่ออกจากจานวนเงินทีจ่ ะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
3. กรณีกรมธรรม์เปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ใช้ เงินสำเร็จ
ในกรณีทกี่ รมธรรม์ประกันภัยนี้เปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จแล้ว ผลประโยชน์ในข้อ 1 และ 2 ย่อมสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติ และบริ ษทั จะจ่ายเงินเท่ากับมูลค่าใช้เงินสาเร็จเมื่อครบสัญญา หรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ และ
รับเงินจ่ายคืนทันที (ถ้ามี)

4. กรณีกรมธรรม์เปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ขยำยเวลำประกันภัย
ในกรณี ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์เป็ นแบบขยายเวลาแล้ว ผลประโยชน์ในข้อ 1 และ 2 ย่อม
สิ้ น สุ ด ลงโดยอัต โนมัติ และบริ ษ ัทจะจ่ายเงิน เท่ากับจ านวนเงินเอาประกัน ภัย หักด้วยหนี้ สิน (ถ้ามี) เมื่อผูเ้ อา
ประกันภัยเสียชีวิต และรับเงินจ่ายคืนทันที (ถ้ามี) และรับเงินครบกาหนด เมื่อครบกาหนดสัญญา (ถ้ามี)
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เงื่อนไขทั่วไปแห่ งกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสำมัญ
สำหรับกำรขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
ข้อกำหนดทั่วไป
คำนิยำม
บริษัท หมายถึง บริ ษทั ผูร้ ับประกันชีวิต ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต
สัญญำประกันภัย หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิม่ เติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคาขอเอา
ประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ลงลายมือชื่อ ไว้
ลงลำยมือชื่อ หมายความรวมถึง การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ตำรำงกรมธรรม์ หมายถึ ง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริ ษทั เพื่อเป็ นเอกสารประกอบ
กรมธรรม์ และถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย
ปี กรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ปีต่อๆไป
วันที่ได้รับกรมธรรม์ หมายความรวมถึง วันที่ขอ้ มูลเข้าสู่ระบบข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้ง
ไว้ ในกรณีที่บริ ษทั ออกกรมธรรม์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัย ชาระมาระยะหนึ่ง
หลังจากหักค่าคุม้ ครองและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นสิทธิของผูเ้ อาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่
กรมธรรม์ระบุไว้
แบบสะสมทรัพย์แท้จริง หมายถึง การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งบริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินครบกาหนดให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัยเฉพาะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตามเวลาที่กาหนด

หมวด 1 สัญญำประกันภัย
1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันชีวิต ใบ
แถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้ และได้มีการชาระเบี้ยประกันภัยงวด
แรกแล้ว บริ ษทั จึงได้ตกลงทาสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็ นเท็จตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความจริ งใด
แต่ไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งนั้นให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเก็บ
เบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อไม่ยอมทาสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริ ษทั อาจบอกล้างสัญญาประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ ความรับผิดของบริ ษทั
จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระให้แก่บริ ษทั แล้วทั้งหมดเท่านั้น
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่
ผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็ นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี ) ขึ้นไป นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อหากมี
การต่ออายุกรมธรรม์ให้นบั ตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามการต่ออายุน้ นั หรื อวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตามการกลับคืน
สู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วน
ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสี ยในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น
หรื อการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริ งอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ในกรณีที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญาประกันภัยภายในกาหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์
ของสัญญาประกันภัยในกรณีน้ ีได้
3. สิทธิและกำรใช้ สิทธิในกรมธรรม์
สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์น้ ี หากมิได้กาหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้ว ให้ถือว่าเป็ นของ
ผูเ้ อาประกันภัยแต่ผเู ้ ดียวเท่านั้น
การกาหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่น จะต้องทาเป็ นหนังสือแจ้งบริ ษทั และได้รับ
ความเห็นชอบจากบริ ษทั แล้ว

4. กำรโอนผลประโยชน์ แห่งสัญญำประกันภัย
ในระหว่างที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ แม้ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เป็ นผูร้ ับประโยชน์เอง ผูเ้ อาประกันภัยก็มีสิทธิจะ
โอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผรู ้ ับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยส่ง
มอบกรมธรรม์หรื อส่ งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ ระบบข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว
และผูร้ ับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังบริ ษทั แล้วว่า ตนจานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
นี้
การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ จะไม่ผูกพันบริ ษทั จนกว่าผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งการโอน
ประโยชน์ดังกล่าวให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และบริ ษ ัทได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว แต่ บริ ษ ัทไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์น้ นั และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดถ้าได้จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้
ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูม้ ีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดงั กล่าวก่อน
5. ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผูร้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ ใดๆ
ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกัน ภัยระบุชื่อ ผูร้ ั บ ประโยชน์ เพี ยงคนเดี ยว และผูร้ ับประโยชน์ ได้เ สี ยชี วิ ต ก่ อนผู ้เ อา
ประกันภัยหรื อพร้อมผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัว ผูร้ ับ
ประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อ
ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อ นผูเ้ อา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับ ผลประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถ
แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
6. กำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ได้ เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยส่ งมอบกรมธรรม์หรื อส่ ง มอบ
กรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ ระบบข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว และผูร้ ับประโยชน์ได้บอก
กล่าวเป็ นหนังสือไปยังบริ ษทั แล้วว่าตนจานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น
ในกรณี ที่ผรู ้ ับประโยชน์คนใหม่เป็ น บิดา มารดา สามี ภริ ยาหรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วนั ที่ผูเ้ อาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ เพื่อบริ ษทั จะ
ทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่รับผิด ถ้าได้

จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูร้ ับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์
ในกรณี ผูร้ ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริ ยาหรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์ จ ะมีผลบังคับเมื่อได้รั บความเห็น ชอบจากบริ ษ ัทแล้ว และบริ ษทั ได้ทาการบันทึก การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในกรมธรรม์ หรื อออกบันทึกสลักหลังให้
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์
การแก้ไขกรมธรรม์น้ ี จะมีผลสมบูร ณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้
บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั
8. กำรเปลี่ยนแบบกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยอาจทาเป็ นหนังสื อขอให้บริ ษทั เปลี่ยนแบบประกันภัยเป็ นแบบอื่น ตามที่บริ ษทั ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ท้งั นี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั
หากการเปลี่ย นแบบประกัน ภัย นี้ ทาให้ผลต่างของเบี้ย ประกัน ภัย หรื อเงิน ค่าเวนคืน กรมธรรม์ต ามแบบ
ประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัยใหม่ บริ ษทั จะคืนเงินเบี้ยประกันภัย หรื อเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในส่ วนที่
ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ หรื อจะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หรื อเงินค่าเวนคืนส่ ว นที่
เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี
9. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม
บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า
1. ผูเ้ อาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี ) นับแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อหาก
มีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นบั ตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามการต่ออายุน้ นั หรื อวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตามการ
กลับคืนสู่ สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้าย หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้
เฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ความรับผิดของบริ ษทั จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัย
สาหรับการประกันชีวิตที่ได้ชาระให้แก่บริ ษทั มาแล้วทั้งหมด หรื อเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตเพื่อ
การต่ออายุกรมธรรม์ หรื อการกลับคืนสู่ สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้ายหรื อในส่ วนของจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้น แล้วแต่กรณี
2. ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริ ษทั จะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ในกรณี ที่ก รมธรรม์ย งั ไม่มีเงิน ค่าเวนคืน กรมธรรม์ บริ ษ ัทจะอนุ โ ลมคืน เบี้ย ประกัน ภัย สาหรับการ
ประกันชีวิตที่ได้รับชาระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทผูเ้ อาประกันภัย

2.2 ในกรณี ที่มีผูร้ ั บประโยชน์ มากกว่าหนึ่ งคน หากผูร้ ับประโยชน์ ค นใดไม่มีส่ว นร่ ว มในการฆ่า ผู ้เ อา
ประกันภัยโดยเจตนา บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่ วม
ในการฆ่าผูเ้ อาประกันภัยตามส่วน เมื่อหักส่วนของผูท้ ี่ฆ่าผูเ้ อาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดย
บริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนนี้ท้งั หมดด้วย
การคืนเบี้ยประกันภัย หรื อเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์กรณี ฆ่าตัวตายหรื อถูกฆาตกรรม บริ ษทั มีสิทธิหักหนี้สินที่
ผูกพันตามกรมธรรม์น้ ีออกได้
10. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน
ถ้าผูเ้ อาประกัน ภัยได้แถลงอายุหรื อเพศไว้ต่อบริ ษทั คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริ ง เป็ นเหตุ ให้บริ ษทั
ก าหนดจ านวนเบี้ย ประกันภัย ไว้ต่า จ านวนเงิน ที่บริ ษ ัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์น้ ีจ ะต้องลดลงเท่าที่เบี้ย
ประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุม้ ครองได้ สาหรับในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตาม
อายุ หรื อเพศจริ ง บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้
ถ้าบริ ษทั พิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ทาสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริ งอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ทางค้าปกติของบริ ษทั แล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็ นโมฆียะ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ กรณีที่บริ ษทั บอก
ล้างสัญญา บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่
กรณี
11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ ศพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตลง ผูร้ ับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในสิ บสี่ วนั (14 วัน) นับแต่วนั
เสี ยชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้ อาประกันภัย หรื อไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ใน
กรณี เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วนั ที่ทราบถึงความตายหรื อวันที่ทราบว่ามีการ
ประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต ให้แก่บริ ษทั และถ้า
บริ ษทั ร้องขอ ผูร้ ับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของ
ผูร้ ับประโยชน์เอง
ฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่ วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้ อาประกันภัย เมื่อบริ ษทั เห็นว่ามี
ความจาเป็ นและไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อหลักศาสนา
บริ ษทั จะรับผิดตามกรมธรรม์น้ ีต่อเมื่อผูร้ ับประโยชน์ หรื อฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิตามความในวรรคก่อนๆ
ของข้อนี้เรี ยบร้อยแล้ว

12. สิทธิเกี่ยวกับเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์
เมื่อกรมธรรม์ครบกาหนดวันสิ้ นสุ ดตามสัญญาหรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต ในระหว่างที่กรมธรรม์ยงั มีผล
บังคับอยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ยงั ไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ภายใน
กาหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ครบกาหนด หรื อวันที่ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะ
ให้ดอกเบี้ยสาหรับเงินดังกล่าวทั้งหมด ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
นี้
13. กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ี สิทธิเรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์กับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
หมวด 2 กำรประกันภัย
14. กำรชำระเบีย้ ประกันภัย
การชาระเบี้ยประกันภัยต้องชาระก่อนหรื อในวันถึงกาหนดชาระโดยชาระเป็ นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3
เดือน หรื อรายเดือน ณ สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของบริ ษทั หรื อกับตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจเป็ นหนังสื อจาก
บริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั จะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการชาระเบี้ยประกันภัยเป็ นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จานวนเบี้ยประกันภัยที่ชาระ
ให้บริ ษทั ยังไม่เต็มปี นั้นเป็ นหนี้สินที่บริ ษทั จะต้องหักออกจากจานวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการชาระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องทาเป็ นหนังสื อขอเปลี่ยนแปลง
วิธีการชาระเบี้ยประกันภัยไปยังบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั อนุมตั ิ
การชาระเบี้ยประกันภัยให้ชาระเป็ นเงินสด การชาระเบี้ยประกันภัยด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อวิธี
อื่นใดจะถือว่าได้ชาระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรี ยกเก็บเงินสดได้แล้ว
15. ระยะเวลำผ่อนผันชำระเบีย้ ประกันภัย
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะผ่อนผันให้เป็ นเวลา
สามสิ บเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยงั คงมี
ผลบังคับ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระในรอบ
ปี กรมธรรม์น้ นั ออกจากจานวนเงิน ซึ่งบริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์น้ ีโดยไม่คิดดอกเบี้ย

16. กำรขำดอำยุกรมธรรม์
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์น้ ีย่อมขาดอายุ นับแต่
วันถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกาหนดอื่นในกรมธรรม์น้ ี
17. กำรต่ออำยุกรมธรรม์
ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี ) นับแต่ ว นั ที่ก รมธรรม์ข าดอายุ และยังมิได้รับเงิน ค่าเวนคืน กรมธรรม์ ผูเ้ อา
ประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ชาระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชาระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
คานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่ มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ชาระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผูเ้ อาประกันภัย ณ วันเริ่ มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย
ในการต่ออายุกรมธรรม์ผเู ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ยื่นคาขอต่ออายุกรมธรรม์เป็ นหนังสือตามแบบที่บริษทั กาหนด
2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริ ษทั รับประกันภัยได้ โดยผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
3) ชาระคืนหนี้สินใดๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ การต่อ
อายุกรมธรรม์ดงั กล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
หมวด 3 กำรใช้ สิทธิเกีย่ วกับมูลค่ำกรมธรรม์
18. กำรนำมูลค่ำเวนคืนมำชำระเบีย้ ประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้ว เมื่อถึงกาหนดวันสิ้นสุดระยะเวลา
ผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย ถ้าผูเ้ อาประกันภัยยังมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ
20 หรื อข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังหัก
ด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ชาระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกูย้ ืม และ
บริ ษทั จะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
ในกรณี ที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีไม่เพียงพอที่จะชาระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่กาหนด แต่เพียงพอสาหรับ
การชาระเบี้ยประกันภัยเป็ นราย 3 เดือน ให้ทาการเปลี่ยนวิธีการชาระเบี้ยประกันภัยเป็ นราย 3 เดือน หากเงินค่า
เวนคืน กรมธรรม์ในวันที่ถึงชาระเบี้ยประกัน ภัย ไม่เพียงพอสาหรับการชาระเป็ นราย 3 เดื อน บริ ษ ัทจะแปลง
กรมธรรม์น้ ีเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรื อเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์น้ ีมีเงินค่าเวนคืน บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก

19. กำรเวนคืนกรมธรรม์
หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ
ผูเ้ อาประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจานวนที่
กาหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กบั ผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจานวนหนี้สินใดๆ ที่คา้ ง
ชาระอยู่ (ถ้ามี)
20. กำรเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้ เงินสำเร็จ
หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์น้ นั เป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ โดยผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งชาระ
เบี้ยประกันภัยอีกต่อไป การเปลี่ยนกรมธรรม์ บริ ษทั จะนาค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นมาคานวณเป็ นเบี้ย
ประกันภัยชาระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่เป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นไปตาม
ระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ
ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินสาเร็จตามตารางมูลค่ากรมธรรม์และบริ ษทั จะจ่ายเงินจานวนนี้ให้
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และหากมีเงินจ่ายคืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ บริ ษทั จะคืนเงิน
จานวนดังกล่าวให้ผเู ้ อาประกันภัย ณ เวลาที่ผเู ้ อาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษทั จะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนทีจ่ ะ
นามาคานวณมูลค่าใช้เงินสาเร็จ
21. กำรแปลงเป็ นกรมธรรม์ แบบขยำยเวลำ
หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ ผูเ้ อาประกันภัยมี
สิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์เป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา เว้นแต่กรมธรรม์ที่เป็ นภัยต่ากว่ามาตรฐานให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด จานวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์น้ ี โดยผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งชาระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ท้งั หมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมาคานวณเป็ นเบี้ย
ประกันภัยชาระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่เป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตภายใน
ระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัย
ให้กับผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นกาหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์เป็ นอันสิ้ นผลบังคับ
โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ซ้ือการประกันแบบขยายเวลา หากยังมีเงินเหลืออยู่ บริ ษทั จะนาไปคานวณเป็ น
เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริ ง และถ้าผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวัน

ครบกาหนด บริ ษทั จะจ่ายเงินตามช่องเงินครบกาหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีก บริ ษทั จะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตาม
ช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย ณ เวลาที่ผเู ้ อาประกันภัยขอแปลงเป็ นกรมธรรม์แบบขยายเวลา
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริ ษทั จะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนมา
คานวณการประกันภัยแบบขยายเวลา และจานวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจานวนเอาประกันภัยเดิม
22. กำรกลับสู่สถำนะเดิมของกรมธรรม์
ภายในระยะเวลาห้าปี (5ปี ) นับแต่วนั ที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ หรื อแปลงเป็ น
การประกันภัยแบบขยายเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์น้ ี ผูเ้ อาประกันภัย
อาจขอให้ก รมธรรม์ก ลับมามีผลบังคับตามแบบประกัน ภัยเดิมและในจ านวนเงิน เอาประกัน ภัยเท่าเดิ ม โดย
ดาเนินการดังนี้
1) ยื่นคาขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์เป็ นหนังสื อตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริ ษทั รับประกันภัยได้ โดยผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
3) ชาระคืนหนี้สินใดๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้เพื่อการนี้
4) ชาระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชาระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสู งกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ย
ประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์น้ ีจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
หมวด 4 กำรกู้ยืมเงิน
23. กำรกู้ยืมเงิน
เมื่อกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับ
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามข้อ 20 หรื อ ข้อ 21 ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิขอกูเ้ งินจากบริ ษทั
โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์น้ ีเป็ นการประกันหนี้กู้ยืม จานวนเงินที่ขอกู้ยืมได้น้ นั จะไม่เกินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์น้ ี โดยบริ ษทั จะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
เมื่อใดเงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยที่คา้ งชาระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผล
บังคับทันที
หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์น้ ีมีเงินค่าเวนคืน บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก

หมวด 5 สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
24. สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ ีดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์
มายังบริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์จากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่งคืนกรมธรรม์ และบริ ษทั จะคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจานวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ฉบับนี้

คำแนะนำ
ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โปรดติดต่อ
บริ ษทั คิง ไว ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
สานักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนย์บริการลูกค้า 02-033-9000
หรื อติดต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. สายด่วนประกันภัย 1186, 02-515-3995-99 เพื่อให้คาแนะนา หรื อปรึ กษาหารื อ

บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
สานักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนย์บริ การลูกค้า 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081

สรุปสำระสำคัญโดยย่อ
กรมธรรม์ประเภทสำมัญ
แบบ ออมคุ้มคุ้ม 10/5
ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
ผลประโยชน์
ภายใต้ขอ้ กาหนดทัว่ ไปและข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่
บริ ษทั จะจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ดงั นี้
1. กรณีผ้ เู อำประกันภัยเสี ยชีวิต
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1.6 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 1
บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 111
1.7 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 2
บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 222
1.8 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 3
บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 333
1.9 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 4
บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 444
1.10 หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี กรมธรรม์ปีที่ 5-10 บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 555
โดยเป็ นร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรื อบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
2. กรณีผ้ เู อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
บริ ษทั จะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยดังนี้
2.3 ทุกสิ้ นปี กรมธรรม์ปีที่ 7-9
บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 5
2.4 ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 540
โดยเป็ นร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรื อบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
เงื่อนไขสำคัญ

1 เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปี กรมธรรม์ใด ผูเ้ อาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรื อเปลี่ยนกรมธรรม์เป็ น
มูลค่าใช้เงินสาเร็จ หรื อแปลงเป็ นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรื อกูเ้ งินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
2 ระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
3 กรณีผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้ ับผลประโยชน์จะต้องรี บแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่เสียชีวิต
4 กรณีที่บริ ษทั จะไม่คมุ้ ครอง

4.1 กรณีไม่เปิ ดเผยข้อความจริ ง หรื อแถลงข้อความเท็จ บริษทั จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีผล
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อตามการต่ออายุ หรื อตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรื อวันที่บริษทั อนุมตั ิให้
เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
4.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อตามการต่ออายุ หรื อตามการกลับคืนสู่
สถานะเดิม หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรื อถูกผูร้ ับ
ประโยชน์ฆ่าตาย

รำยละเอียดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์

บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
สานักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนย์บริ การลูกค้า 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081

บันทึกสลักหลังแนบท้ ำยกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อ 1. การเรี ยกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี ประสงค์จะ
เรี ยกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต ให้สามารถยื่นคาเรี ยกร้องต่อบริ ษทั ได้ ณ สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของ
บริ ษทั
ข้อ 2. เอกสารหลักฐานประกอบการเรี ยกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาเรี ยกร้อง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืนและการกูย้ ืมเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัย
(ข) แบบใบคาขอกูย้ ืมหรื อใบคาขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี
(2) การเรี ยกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยและใบเรี ยกร้องสิทธิของผูร้ ับประโยชน์ทกุ คน
ตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์โดยต้องนา
ต้นฉบับมาแสดงด้วย
(ค) สาเนาใบมรณบัตร โดยต้องนาต้นฉบับมาแสดงด้วย
(ง) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มกี ารจาหน่ายการตายของผูเ้ อาประกันภัย โดยต้องนาต้นฉบับมา
แสดงด้วย
(จ) ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทายาทในการเปิ ดเผยประวัติ
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
(3) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่น ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยและใบเรี ยกร้องสิทธิของผูร้ ับประโยชน์ทกุ คน
ตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์ โดยต้องนา
ต้นฉบับมาแสดงด้วย
(ค) สาเนาใบมรณบัตร โดยต้องนาต้นฉบับมาแสดงด้วย
(ง) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มกี ารจาหน่ายการตายของผูเ้ อาประกันภัย โดยต้องนาต้นฉบับมา

แสดงด้วย
(จ) ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทายาทในการเปิ ดเผยประวัติ
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
(ช) สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีทไี่ ด้รับรองสาเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน
(ซ) สาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
(4) การเรี ยกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบตั ิเหตุ กรณีไม่เสียชีวติ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(ก) แบบใบคาขอเรี ยกร้องค่าทดแทน
(ข) ใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษทั กาหนด
(5) การเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) แบบใบคาขอเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาล
(ข) ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล
(ค) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุ ปหน้างบ
(6) การเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) แบบใบคาขอเรี ยกร้องค่าทดแทน
(ข) ใบรับรองแพทย์หรื อใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
(ง) เอกสารทางการแพทย์ที่จาเป็ นต่อการพิจารณาแต่ละโรค
(7) การเรี ยกร้องเงิน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกาหนดสัญญา ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัย
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
ข้อ 3. ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
เมื่อบริ ษทั ได้รับคาเรียกร้องของผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทโดยธรรมของผูเ้ อา
ประกันภัย แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานทีร่ ะบุไว้ตามข้อ 2 ครบถ้วน ให้บริษทั ดาเนินการพิจารณา
และชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริ ษทั ดาเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้ว
เสร็จภายในยี่สิบวัน
(2) กรณีกยู้ ืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้บริ ษทั ดาเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
(3) กรณีเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบตั ิเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกันสุขภาพ ค่ า
รักษาพยาบาล หรื อการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้บริ ษทั ดาเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
(4) กรณีให้บริ ษทั จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากข้อ 3 (1) (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงินตาม
(5) ให้บริ ษทั ดาเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน

(5) กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกาหนดหรื อการจ่ายเงินปันผล ให้บริ ษทั จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย
หรื อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยครบกาหนดหรื อวันที่บริษทั
ต้องจ่าย แล้วแต่กรณี
ข้อ 4. การขยายระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตตามข้อ 3 (3) และ (4)
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในสัญญาประกันชีวิต
บริ ษทั อาจขยายระยะเวลาที่กาหนดไว้ออกไปได้ตามความ
จาเป็ น แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารตามข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว
ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาประกันชีวติ เป็ นหน้าที่
ของบริ ษทั ที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ในการนี้ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย
แล้วแต่กรณี ต้องให้ขอ้ เท็จจริ งและให้ความสะดวกแก่บริ ษทั ตามสมควร
ข้อ 5. การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวติ ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่บริษทั ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามข้อ 3 หรื อล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 4 ให้บริ ษทั รับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

