
ข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ 
แบบ ออมคุ้มคุ้ม 10/5 

ประเภทสำมัญ 
 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี  ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั 5 ปี 
 

ขอ้ก าหนดการจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
 
1. กรณีผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต 

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1.1 หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในปีกรมธรรมปี์ที่ 1   บริษทัจะจ่ายร้อยละ 111 
1.2 หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในปีกรมธรรมปี์ที่ 2  บริษทัจะจ่ายร้อยละ 222 
1.3 หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในปีกรมธรรมปี์ที่ 3  บริษทัจะจ่ายร้อยละ 333 
1.4 หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในปีกรมธรรมปี์ที่ 4  บริษทัจะจ่ายร้อยละ 444 
1.5 หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในปีกรมธรรมปี์ที่ 5-10 บริษทัจะจ่ายร้อยละ 555 
โดยเป็นร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ปรากฏในหนา้ตารางกรมธรรม ์หรือบนัทกึสลกัหลงั (ถา้มี)  

2. กรณีผู้เอำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่  

บริษทัจะจ่ายเงินคนืตามระยะเวลาให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัดงัน้ี 
2.1 ทุกส้ินปีกรมธรรมปี์ท่ี 7-9  บริษทัจะจ่ายร้อยละ 5  
2.2 ณ วนัส้ินสุดสัญญาประกนัภยั  บริษทัจะจ่ายร้อยละ 540 
โดยเป็นร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภยัที่ปรากฏในหนา้ตารางกรมธรรม ์หรือบนัทึกสลกัหลงั (ถา้มี) 

การจ่ายเงินดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้ 1 และ 2 หากมีหน้ีสินคา้งช าระตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอยู่ บริษทัจะจ่ายเงินตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัโดยหักหน้ีสินท่ีคา้งช าระอยู่ออกจากจ านวนเงินท่ีจะพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  

3. กรณีกรมธรรม์เปลีย่นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส ำเร็จ 

ในกรณีทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จแลว้ ผลประโยชน์ในขอ้ 1 และ 2  ย่อมส้ินสุด
ลงโดยอตัโนมตัิ และบริษทัจะจ่ายเงินเท่ากบัมูลค่าใชเ้งินส าเร็จเมื่อครบสัญญา หรือเมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
และรับเงินจ่ายคืนทนัที (ถา้มี) 

 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120ส านักงานใหญ่ 02-844-0000  
ศูนยบ์ริการลูกคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขท่ี 0107537001081 
 



4. กรณีกรมธรรม์เปลีย่นเป็นกรมธรรม์ขยำยเวลำประกันภัย 

ในกรณีทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเปล่ียนเป็นกรมธรรมเ์ป็นแบบขยายเวลาแลว้ ผลประโยชน์ในขอ้ 1 และ 2 ย่อม
ส้ินสุดลงโดยอตัโนมตัิ และบริษทัจะจ่ายเงินเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัหักดว้ยหน้ีสิน (ถา้มี) เม่ือผูเ้อา
ประกยัเสียชีวิต และรับเงินจ่ายคนืทนัที (ถา้มี) และรับเงนิครบก าหนด เมื่อครบก าหนดสัญญา (ถา้มี) 

  



เง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ประเภทสำมัญ  

ส ำหรับกำรขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 
 

ข้อก ำหนดทั่วไป 
ค ำนิยำม 

 
บริษัท  หมายถึง บริษทัผูร้ับประกนัชีวิต ตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์ 
กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
สัญญำประกันภัย หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต สัญญาเพ่ิมเติม เอกสารแนบทา้ย บนัทึกสลกัหลงั ใบค าขอเอา
ประกนัชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงอ่ืนใดที่ผูเ้อาประกนัภยัไดล้งลายมือช่ือ ไว ้
ลงลำยมือช่ือ หมายความรวมถึง การลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำรำงกรมธรรม์  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษทั เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
กรมธรรม ์และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาประกนัภยั 
ปีกรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัที่กรมธรรมม์ีผลบงัคบั  หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมปี์ต่อๆไป 
วันที่ได้รับกรมธรรม์ หมายความรวมถึง วนัที่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้
ไว ้ในกรณีที่บริษทัออกกรมธรรมโ์ดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์  หมายถึง มูลค่าส่วนหน่ึงของเบ้ียประกนัภยัท่ีเกดิขึ้นเม่ือผูเ้อาประกนัภยั ช าระมาระยะหน่ึง
หลงัจากหักค่าคุม้ครองและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัและสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามท่ี
กรมธรรมร์ะบุไว ้
แบบสะสมทรัพย์แท้จริง  หมายถึง การประกนัชีวิตแบบหน่ึง ซ่ึงบริษทัจะจ่ายจ านวนเงินครบก าหนดให้แก่ 
ผูเ้อาประกนัภยัเฉพาะเมื่อยงัมีชีวิตอยู่ตามเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120ส านักงานใหญ่ 02-844-0000  
ศูนยบ์ริการลูกคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขท่ี 0107537001081 
 



หมวด 1 สัญญำประกันภัย 

 

1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 
สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัชีวิต ใบ

แถลงสุขภาพ     และขอ้แถลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือไว ้และได้มีการช าระเบ้ียประกนัภยังวด
แรกแลว้ บริษทัจึงไดต้กลงท าสัญญาและออกกรมธรรมใ์ห้ไว ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้และแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริง
ใดแต่ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงนั้นให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆแลว้ อาจจูงใจบริษทัให้เรียก
เก็บเบ้ียประกันภยัสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 865 ซ่ึงบริษทัอาจบอกลา้งสัญญาประกนัภยัและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมไ์ด ้ความรับผิดของ
บริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระให้แก่บริษทัแลว้ทั้งหมดเท่านั้น 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากที่ผูเ้อาประกันภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 

 
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัในขณะท่ี 
ผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์หรือหาก
มีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุนั้น หรือวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการ
กลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้ งสุดท้าย หรือวนัท่ีบริษัทอนุมัติให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกันภยั ทั้งน้ี 
เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยัมิไดม้ีส่วนไดเ้สียในเหตุที่เอา
ประกนัภยันั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคล่ือนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากดัอตัราเบ้ียประกนัภยัตามทางคา้ปกติ 

ในกรณีที่บริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกันภยัไดต้ามเงื่อนไขขอ้   1    แต่มิไดใ้ช้สิทธิบอก
ลา้งสัญญาประกันภยัภายในก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้  

 
3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์ 

สิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรมน้ี์  หากมิไดก้ าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแลว้  ให้ถือว่าเป็นของ  
       ผูเ้อาประกนัภยัแต่ผูเ้ดียวเท่านั้น 

การก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอ่ืน จะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจ้งบริษทัและไดร้ับ
ความเห็นชอบจากบริษทัแลว้ 

  



4. กำรโอนผลประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย 
ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั แมผู้เ้อาประกันภยัมิได้เป็นผูร้ับประโยชน์เอง ผูเ้อาประกนัภยัก็มีสิทธิ

จะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยน้ีให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงท่ีไม่ใช่ผูร้ับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งมอบกรมธรรมห์รือส่งมอบกรมธรรม์โดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูร้ับ
ประโยชน์แลว้ และผูร้ับประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่า ตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตาม
สัญญาประกนัภยัน้ี  

การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัฉบบัน้ี จะไม่ผูกพนับริษทั จนกว่าผูเ้อาประกันภยัได้แจง้การโอน
ประโยชน์ดังกล่าวให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ และบริษทัได้บันทึกสลกัหลงักรมธรรม์แลว้ แต่บริษทัไม่ตอ้ง
รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดถา้ไดจ้่ายจ านวนเงินอนัพึงชดใช้
ตามสัญญาประกนัภยัให้กบัผูม้ีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดงักล่าวก่อน 

 
5. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 

ผูเ้อาประกันภยัสามารถระบุผูร้ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผูร้ับประโยชน์ บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยระบุช่ือผูร้ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกนัภยัหรือพร้อมผูเ้อาประกันภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับ
ประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิได้แจง้หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวขา้งตน้ 
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูร้ับประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูร้ับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกนัภยั ผูเ้อาประกันภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์นั้น หรือ
แจง้เปล่ียนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้อาประกันภยัมิได้แจง้หรือไม่สามารถ
แจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูร้ับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กนั 

 
6. กำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ 

ผูเ้อาประกันภยัสามารถเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ได้ เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบ
กรมธรรมโ์ดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูร้ับประโยชน์แลว้ และผูร้ับประโยชน์ได้บอก
กล่าวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น 

ในกรณีที่ผูร้ับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวัผูร้ับ
ประโยชน์จะมีผลบงัคบันับแต่วนัที่ผูเ้อาประกันภยัแสดงเจตนา โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษทั
จะท าการบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับผิด  



ถา้ได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผูร้ับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการ
เปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ 

ในกรณีผูร้ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวัผูร้ับ
ประโยชน์จะมีผลบังคบัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแลว้และบริษัทได้ท าการบนัทึกการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวในกรมธรรม ์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ 

 
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์ 

การแก้ไขกรมธรรม์น้ีจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบงัคบัต่อเมื่อบริษทัได้
บนัทึกแกไ้ขในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัให้แลว้ โดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษทั 

 
8. กำรเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ 

ผูเ้อาประกันภยัอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษทัเปล่ียนแบบประกันภยัเป็นแบบอ่ืน ตามที่บริษทัได้ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขไวก้็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทั 

หากการเปล่ียนแบบประกันภัยน้ี ท าให้ผลต่างของเบ้ียประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามแบบ     
ประกันภยัเดิมกบัแบบการประกนัภยัใหม่ บริษทัจะคืนเงินเบ้ียประกนัภยั หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์นส่วนท่ี
ลดลง หักด้วยหน้ีสินท่ีผูกพนัตามกรมธรรม์ หรือจะเรียกเก็บเบ้ียประกันภยัท่ีเพ่ิมขึ้น หรือเงินค่าเวนคืนส่วนท่ี
เพ่ิมขึ้นแลว้แต่กรณี  

 
9. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม 

บริษทัจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมเ์มื่อปรากฏว่า 
1. ผูเ้อาประกันภยัฆ่าตวัตาย ด้วยใจสมคัรภายในหน่ึงปี (1 ปี) นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม์ หรือ

หากมีการต่ออายุกรมธรรมใ์ห้นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุนั้น หรือวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตาม
การกลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรมค์รั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ีย
ประกันภยัส าหรับการประกันชีวิตท่ีได้ช าระให้แก่บริษทัมาแลว้ทั้งหมด หรือเบ้ียประกันภยัส าหรับการ
ประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุกรมธรรม ์หรือการกลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้ งสุดทา้ยหรือในส่วน
ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้น แลว้แต่กรณี 

2. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกผูร้ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืน 
กรมธรรมใ์ห้แก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
2.1 ในกรณีที่กรมธรรม์ยงัไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะอนุโลมคืนเบ้ียประกันภัยส าหรับการ 

ประกนัชีวิตที่ไดร้ับช าระมาแลว้ทั้งหมดให้แก่ทายาทผูเ้อาประกนัภยั 
  



2.2 ในกรณีที่มีผูร้ับประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน หากผูร้ับประโยชน์คนใดไม่มีส่วน ร่วมในการฆ่าผูเ้อา
ประกนัภยัโดยเจตนา บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วม 

        ในการฆ่าผูเ้อาประกนัภยัตามส่วน เม่ือหักส่วนของผูท้ี่ฆ่าผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงไม่มีสิทธิไดร้ับออก  โดย 
         บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัส่วนน้ีทั้งหมดดว้ย 
การคืนเบ้ียประกันภยั หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์กรณีฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม บริษทัมีสิทธิหักหน้ีสิน

ท่ีผูกพนัตามกรมธรรมน้ี์ออกได ้
 

10. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน 
ถา้ผูเ้อาประกันภยัได้แถลงอายุหรือเพศไวต้่อบริษัทคลาดเคล่ือนไม่ตรงตามความจริง  เป็นเหตุให้บริษัท

ก าหนดจ านวนเบ้ียประกันภัยไวต้ ่า จ านวนเงินท่ีบริษัทจะพึงตอ้งจ่ายตามกรมธรรม์น้ีจะตอ้งลดลงเท่าท่ีเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีได้มาจะซ้ือความคุม้ครองได ้ส าหรับในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้ช าระเบ้ียประกันภยัเกินกว่าอตัรา
ตามอายุ หรือเพศจริง บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเกินให้ 

ถา้บริษทัพิสูจน์ไดว้่าในขณะที่ท าสัญญาประกันภยั อายุท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงอยู่นอกจ ากัดอตัราเบ้ียประกนัภยั
ตามทางคา้ปกติของบริษทัแลว้ สัญญาประกนัภยัน้ีเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได ้กรณีที่บริษทับอก 
ลา้งสัญญา บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยหลังจากหักหน้ีสิน (ถา้มี) ให้แก่ผูเ้อาประกันภัย หรือผูร้ับประโยชน์
แลว้แต่กรณี 
 

11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ศพ 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลง   ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในสิบส่ีวนั (14 วนั) นบัแต่วนั

เสียชีวิต เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้อาประกนัภยั หรือไม่ทราบว่ามีการประกนัภยั  ใน
กรณีเช่นน้ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในเจ็ดวนั (7 วนั) นบัแต่วนัที่ทราบถึงความตายหรือวนัที่ทราบว่ามีการ
ประกนัภยั 

ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งส่งมอบหลกัฐานทางราชการซ่ึงแสดงว่าผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตให้แก่บริษทั และถา้
บริษทัร้องขอ   ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งจดัหาเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมให้แก่บริษทั โดยค่าใชจ้่ายของ 

       ผูร้ับประโยชน์เอง 
ฝ่ายผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้อาประกันภยั เมื่อบริษทัเห็นว่ามี

ความจ าเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมายหรือหลกัศาสนา 
บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์น้ีต่อเม่ือผูร้ับประโยชน์ หรือฝ่ายผูเ้อาประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรค

ก่อนๆ ของขอ้น้ีเรียบร้อยแลว้ 
 

 
 



12. สิทธิเกี่ยวกบัเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์ 
เม่ือกรมธรรมค์รบก าหนดวนัส้ินสุดตามสัญญาหรือเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ในระหว่างท่ีกรมธรรมย์งัมีผล

บงัคับอยู่ หากผูเ้อาประกันภยัหรือผูร้ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ยงัไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์
ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับแต่วนัที่กรมธรรม์ครบก าหนด หรือวนัที่ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต 
บริษทัจะให้ดอกเบ้ียส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมด ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการค านวณเบ้ียประกันภยัของ
กรมธรรมน้ี์ 

 
13.  กำรระงับข้อพพิำทโดยอนญุำโตตลุำกำร  

ในกรณีที่มีขอ้พิพาท ขอ้ขัดแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรมก์ับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
หมวด 2 กำรประกนัภัย 

 
14. กำรช ำระเบีย้ประกันภัย 

การช าระเบ้ียประกนัภยัตอ้งช าระก่อนหรือในวนัถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน   3  
เดือน หรือรายเดือน ณ ส านกังานใหญ่ หรือสาขาของบริษทั หรือกบัตวัแทนที่ไดร้ับมอบอ านาจเป็นหนงัสือจาก
บริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะออกใบรับเงินเบ้ียประกนัภยัให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ในกรณีท่ีบริษทัยินยอมให้มีการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นรายงวดนอ้ยกว่าหน่ึงปี จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระ
ให้บริษทัยงัไม่เต็มปีนั้นเป็นหน้ีสินท่ีบริษทัจะตอ้งหักออกจากจ านวนเงินท่ีจะพึงจ่ายตามกรมธรรม ์

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเปล่ียนแปลงงวดการช าระเบ้ียประกนัภยัได้ โดยตอ้งท าเป็นหนงัสือขอเปล่ียนแปลง
วิธีการช าระเบ้ียประกนัภยัไปยงับริษทั และการเปล่ียนแปลงจะมีผลบงัคบัเมื่อบริษทัอนุมตัิ 

การช าระเบ้ียประกนัภยัให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบ้ียประกนัภยัดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งิน เช็ค ดร๊าฟท ์หรือวิธี
อ่ืนใดจะถือว่าไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัต่อเม่ือเรียกเก็บเงินสดไดแ้ลว้ 

 
15. ระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบีย้ประกันภัย 

หากผูเ้อาประกันภยัมิได้ช าระเบ้ียประกันภยัเม่ือครบก าหนดช าระเบ้ียประกันภยั บริษทัจะผ่อนผนัให้เป็น
เวลาสามสิบเอ็ดวนั (31 วนั) นบัแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกันภยั ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนักรมธรรม์
ยงัคงมีผลบงัคบั ถา้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนั บริษทัจะหักเบ้ียประกันภยัท่ีค้าง
ช าระในรอบปีกรมธรรมน์ั้นออกจากจ านวนเงิน ซ่ึงบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมน้ี์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 



16. กำรขำดอำยุกรมธรรม์ 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนัตามขอ้ 15 กรมธรรมน้ี์ย่อมขาดอายุ    นับ

แต่วนัถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่กรณีท่ีกรมธรรมจ์ะมีผลบงัคบัโดยขอ้ก าหนดอ่ืนในกรมธรรมน้ี์ 
 

17. กำรต่ออำยุกรมธรรม์ 
ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วนัที่กรมธรรม์ขาดอายุ  และยงัมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผูเ้อา

ประกนัภยัอาจขอต่ออายุกรมธรรมไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 
วิธีที่ 1  ช าระเบ้ียประกันภยัท่ีขาดช าระทั้งหมด พร้อมดอกเบ้ียทบตน้ในอตัราทีสู่งกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการ
ค านวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 
วิธีที่ 2  เล่ือนวนัเร่ิมตน้แห่งสัญญาประกนัภยัออกไปเท่ากบัระยะเวลาท่ีกรมธรรมข์าดอายุ โดยผูเ้อาประกนัภยั
ตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัในอตัราตามอายุของผูเ้อาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมตน้ใหม่ของสัญญาประกนัภยั 

ในการต่ออายุกรมธรรมผ์ูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1) ยื่นค  าขอต่ออายกุรมธรรมเ์ป็นหนงัสือตามแบบที่บริษทัก าหนด 
2) แสดงหลกัฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพท่ีบริษทัรับประกันภยัได้ โดยผูเ้อาประกนัภยัเป็นผู ้

ออกค่าใชจ้่ายเอง (ถา้มี) 
3) ช าระคืนหน้ีสินใดๆ ท่ีมีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบ้ียทบตน้ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ การ

ต่ออายุกรมธรรมด์งักล่าวจะมีผลบงัคบัเมื่อบริษทัไดอ้นุมตัิแลว้ 
 

หมวด 3 กำรใช้สิทธเิกีย่วกบัมูลค่ำกรมธรรม์ 

 
18. กำรน ำมูลค่ำเวนคืนมำช ำระเบีย้ประกันภัยโดยอัตโนมัติ 

ในกรณีที่กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมแ์ลว้ เม่ือถึงก าหนดวนัส้ินสุดระยะเวลา 
ผ่อนผนัช าระเบ้ียประกนัภยั ถา้ผูเ้อาประกันภยัยงัมิไดช้ าระเบ้ียประกันภยัและมิได้ใชสิ้ทธิเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงใน
ขอ้ 20 หรือขอ้ 21 เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบงัคบัใช้ต่อไป บริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ท่ีมีอยู่ในขณะนั้น
หลงัหักด้วยหน้ีสินท่ีผูกพนัตามกรมธรรม์ (ถา้มี) ช าระเบ้ียประกันภยัแทนให้โดยอตัโนมตัิในลกัษณะของการ
กูย้ืม และบริษทัจะคิดดอกเบ้ียทบตน้ในอตัราสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 
ต่อปี 

ในกรณีท่ีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมมี์ไม่เพียงพอท่ีจะช าระเบ้ียประกนัภยัตามงวดที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับ
การช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นราย 3 เดือน ให้ท าการเปล่ียนวิธีการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นราย 3 เดือน หากเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ในวนัท่ีถึงช าระเบ้ียประกันภัยไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทจะแปลง
กรมธรรมน้ี์เป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา หรือเปล่ียนกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จตามหลกัเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด 



หากสัญญาเพ่ิมเติมแนบทา้ยกรมธรรม์น้ีมีเงินค่าเวนคืน บริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกบัเงินค่า
เวนคืนกรมธรรมใ์นวรรคแรก 

 
19. กำรเวนคืนกรมธรรม์ 

หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัมาจนถึงเวลาท่ีมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั 
 ผูเ้อาประกนัภยัย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยขอเวนคืนกรมธรรมแ์ละรับเงินคา่เวนคนืกรมธรรมต์ามจ านวน
ที่ก าหนดไวใ้นตารางมูลค่ากรมธรรม์กบัผลประโยชน์อ่ืนๆอนัพึงจะได้รับ (ถา้มี) หักดว้ยจ านวนหน้ีสินใดๆ ท่ี
คา้งช าระอยู่ (ถา้มี) 
 

20. กำรเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส ำเร็จ 
หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัมาจนถึงเวลาท่ีมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั 

 ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิจะขอเปล่ียนกรมธรรมน์ั้นเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ โดยผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งช าระ 
เบ้ียประกันภยัอีกต่อไป การเปล่ียนกรมธรรม ์บริษทัจะน าค่าเวนคืนกรมธรรม์ท่ีมีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็น
เบ้ียประกันภัยช าระครั้ งเดียว เพ่ือซ้ือกรมธรรม์ใหม่เป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซ่ึงมีระยะเวลาเอาประกันภัย
เป็นไปตามระยะเวลาประกันภยัเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกนัภยัของกรมธรรม์
ใชเ้งินส าเร็จ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นช่องมูลค่าใชเ้งินส าเร็จตามตารางมูลค่ากรมธรรมแ์ละบริษทัจะจ่ายเงินจ านวนน้ีให้ 
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยั หรือเมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั และหากมีเงินจ่ายคืนทนัทีตามท่ีระบุไวใ้นตารางมูลค่ากรมธรรม ์บริษทัจะคืนเงิน
จ านวนดงักล่าวให้ผูเ้อาประกนัภยั  ณ เวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัขอเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีหน้ีสินตามกรมธรรม ์ บริษทัจะหักหน้ีสินออกจากเงินคา่เวนคืนกรมธรรมก์่อนท่ี
จะน ามาค านวณมูลค่าใชเ้งินส าเร็จ 

 
21. กำรแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยำยเวลำ 

หากมีการช าระเบ้ียประกันภยัมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั ผูเ้อาประกันภยัมี
สิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภยัแบบขยายเวลา เวน้แต่กรมธรรม์ที่เป็นภยัต ่ากว่ามาตรฐานให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด จ านวนเงินเอาประกนัภยัจะคงเดิมตามกรมธรรมน้ี์ โดยผูเ้อาประกันภยัไม่ตอ้งช าระ
เบ้ียประกันภยัต่อไป การแปลงกรมธรรมบ์ริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณ
เป็นเบ้ียประกันภยัช าระครั้ งเดียว เพ่ือซ้ือกรมธรรม์ใหม่เป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา ถา้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต
ภายในระยะเวลา ซ่ึงได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาท่ีขยายตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภยัให้กับผูร้ับประโยชน์ หากผูเ้อาประกันภยัมีชีวิตอยู่จนพน้ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์เป็นอนัส้ิน
ผลบงัคบั  โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ 



ในกรณีท่ีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมซ้ื์อการประกนัแบบขยายเวลา หากยงัมีเงินเหลืออยู่ บริษทัจะน าไปค านวณ
เป็นเบ้ียประกนัภยัช าระครั้ งเดียวเพ่ือซ้ือการประกนัภยัแบบสะสมทรัพยแ์ทจ้ริง และถา้ผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่
จนถึงวนัครบก าหนด บริษทัจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้และหากยงัมีเงินเหลืออีก บริษทัจะจ่ายเงิน
ดงักล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทนัทีให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ณ เวลาที่ผูเ้อาประกนัภยัขอแปลงเป็นกรมธรรมแ์บบขยาย
เวลา 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีหน้ีสินตามกรมธรรม ์บริษทัจะหักหน้ีสินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรมก์่อนมา 
ค านวณการประกนัภยัแบบขยายเวลา และจ านวนเงินเอาประกนัภยัแบบขยายเวลาจะเท่ากบัจ านวนเอาประกนัภยั
เดิม 
 

22. กำรกลบัสู่สถำนะเดิมของกรมธรรม์ 
ภายในระยะเวลาห้าปี (5ปี) นบัแต่วนัที่กรมธรรมเ์ปล่ียนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็น 

การประกนัภยัแบบขยายเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 18 และยงัไม่มีการเวนคืนกรมธรรมน้ี์ ผูเ้อาประกนัภยั 
อาจขอให้กรมธรรม์กลบัมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอาประกันภยัเท่าเดิม โดย
ด าเนินการดงัน้ี 

1) ยื่นค  าขอกลบัมามีผลบงัคบัตามเดิมของกรมธรรมเ์ป็นหนงัสือตามแบบท่ีบริษทัก าหนด 
2) แสดงหลกัฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษทัรับประกันภยัได้ โดยผูเ้อาประกนัภยัเป็น

ผูอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (ถา้มี) 
3) ช าระคืนหน้ีสินใดๆ ท่ีมีอยู่ตามกรมธรรมพ์ร้อมดอกเบ้ียทบตน้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวเ้พ่ือการน้ี 
4) ช าระเบ้ียประกันภยัท่ีขาดช าระพร้อมดอกเบ้ียทบตน้ในอตัราสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณเบ้ีย

ประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 
การกลบัมามีผลบงัคบัตามเดิมของกรมธรรมน้ี์จะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัไดอ้นุมตัิแลว้ 

 
หมวด 4 กำรกู้ยืมเงิน 

 
23. กำรกู้ยืมเงิน 

เม่ือกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมเ์กิดขึ้นแลว้ หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเกี่ยวกับ
มูลค่าเวนคืนกรมธรรมต์ามขอ้ 20 หรือ ขอ้ 21 ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอกูเ้งินจากบริษทั  

โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรมน้ี์เป็นการประกันหน้ีกู้ยืม จ านวนเงินท่ีขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ท่ีมีอยู่ในขณะนั้น หักดว้ยหน้ีสินใดๆ ท่ีผูกพนัตามกรมธรรมน้ี์ โดยบริษทัจะคิดดอกเบ้ียทบตน้ในอตัรา
สูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

เม่ือใดเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์นขณะนั้น กรมธรรมจ์ะส้ินผล  



       บงัคบัทนัที 
หากสัญญาเพ่ิมเติมท่ีแนบทา้ยกรมธรรมน้ี์มีเงินค่าเวนคืน บริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนดงักล่าวไปรวมกบัเงินค่า

เวนคืนกรมธรรมใ์นวรรคแรก 
 

หมวด 5 สิทธใินกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 

 
24. สิทธิในกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 

หากผูเ้อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ีด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกันภัยสามารถส่งคืน
กรมธรรมม์ายงับริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้ับกรมธรรมจ์ากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมใ์ห้แก่ 

       ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม ์ และบริษทัจะคืนเบ้ีย  
       ประกนัภยัเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู ้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรมฉ์บบัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค ำแนะน ำ 
ถา้ท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี โปรดติดต่อ   

บริษทั เคดบับลิวไอ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ส านกังานใหญ่ 02-844-0000   ศนูยบ์ริการลูกคา้ 02-033-9000    
หรือติดต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. สายด่วนประกนัภยั 1186, 02-515-3995-99 เพื่อให้ค  าแนะน า หรือปรึกษาหารือ 



บันทึกสลักหลังแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 
 

ขอ้ 1.  การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิต 
ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี ประสงคจ์ะ

เรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิต ให้สามารถยื่นค  าเรียกร้องต่อบริษทัได้ ณ ส านกังานใหญ่ หรือสาขา
ของบริษทั 
ขอ้ 2.    เอกสารหลกัฐานประกอบการเรียกร้อง 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งยื่นเอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าเรียกร้อง แลว้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกูย้ืมเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ให้ยื่น
เอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรมป์ระกนัภยั 
(ข) แบบใบค าขอกูย้ืมหรือใบค าขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี 

(2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั กรณีการเสียชีวิตจากโรค ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(ก) กรมธรรม์ประกันภยัของผูเ้อาประกันภยัและใบเรียกร้องสิทธิของผูร้ับประโยชน์ทุกคน ตาม

แบบที่บริษทัก าหนด 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้ับประโยชน์โดยตอ้งน าตน้ฉบบั

มาแสดงดว้ย 
(ค) ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
(ง) ส าเนาทะเบียนบา้น ที่มีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกันภยั โดยตอ้งน าตน้ฉบับมาแสดง

ดว้ย 
(จ) ใบยินยอมของผูร้ับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวตัิ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย ์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(3) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั กรณีเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ หรือเหตุอ่ืน ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภยัของผูเ้อาประกันภยัและใบเรียกร้องสิทธิของผูร้ับประโยชน์ทุกคน ตาม
แบบที่บริษทัก าหนด 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้ับประโยชน์ โดยตอ้งน าตน้ฉบบั
มาแสดงดว้ย 

(ค) ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120ส านักงานใหญ่ 02-844-0000  
ศูนยบ์ริการลูกคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขท่ี 0107537001081 
 



(ง) ส าเนาทะเบียนบา้น ที่มีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกันภยั โดยตอ้งน าตน้ฉบับมาแสดง
ดว้ย 

(จ) ใบยินยอมของผูร้ับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวตัิ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย ์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
(ช) ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเกี่ยวกบัคดีที่ไดร้ับรองส าเนาถูกตอ้งจากพนกังานสอบสวน 
(ซ) ส าเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ 

(4) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
(ข) ใบรายงานแพทยต์ามแบบที่บริษทัก าหนด 

(5) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(ก) แบบใบค าขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
(ข) ใบรายงานแพทยข์องสถานพยาบาล 
(ค) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัและใบสรุปหนา้งบ 

(6) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกนัภยัโรคร้ายแรง ให้ยื่นเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
(ก) แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
(ข) ใบรับรองแพทยห์รือใบรายงานแพทยต์ามแบบที่บริษทัก า หนด 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
(ง) เอกสารทางการแพทยท์ี่จ าเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค 

(7) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดสัญญา ให้ยื่นเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
(ก) กรมธรรมป์ระกนัภยั 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

ขอ้ 3.    ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิต 
เมื่อบริษทัได้รับค าเรียกร้องของผูเ้อาประกันภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั 

แลว้แต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุไวต้ามขอ้ 2 ครบถว้น ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใช้เงินตาม
สัญญาประกนัชีวิตให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใช้ให้
แลว้เสร็จภายในยี่สิบวนั 

(2) กรณีกูย้ืมเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้า
วนั 

(3) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกนัภยัอุบตัิเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกันสุขภาพ ค่า
รักษาพยาบาล หรือการประกนัภยัโรคร้ายแรง ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั 



(4) กรณีให้บริษทัจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากขอ้ 3 (1) (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงิน
ตาม (5) ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั 

(5) กรณีกรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ให้บริษทัจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภยั 
หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูเ้อาประกันภยั ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่กรมธรรม์ประกันภัยครบก าหนดหรือวนัที่
บริษทัตอ้งจ่าย แลว้แต่กรณี 
ขอ้ 4.    การขยายระยะเวลาในการพิจารณาและชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิต 

ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตตามขอ้ 3 (3) และ 
(4) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในสัญญาประกนัชีวิต บริษทัอาจขยายระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้อกไปไดต้ามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดร้ับเอกสารตามขอ้ 2 ครบถว้นแลว้ 

ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในสัญญาประกันชีวิต เป็น
หน้าท่ีของบริษทัท่ีจะหาหลกัฐานเพ่ิมเติม ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อา
ประกนัภยั แลว้แต่กรณี ตอ้งให้ขอ้เท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษทัตามสมควร 
ขอ้ 5.    การชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

ในกรณีที่บริษทัชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 3 หรือล่าช้ากว่า
ระยะเวลาท่ีขยายออกไปตามขอ้ 4 ให้บริษทัรับผิดชอบดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนดัร้อยละสิบห้าต่อปี 
 
 


