
     
       

ข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยที่ช ำระเบีย้ประกันภัยคร้ังเดียว 

แบบ  ออมคุ้มสุด 3/1 
ประเภทสำมัญ  

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 3 ปี 
 
ขอ้ก าหนดการจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
1. กรณีเสียชีวิต 

กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายเงนิ 110% ของจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัให้แก่ผูร้ับประโยชน ์
2. กรณีมีชีวิตอยู่  

ในวนัครบก าหนดสัญญาส้ินปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ี 3 บริษทัจะจ่ายเงิน 108% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 

การจ่ายเงินดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้ 1 และ 2 หากมีหน้ีสินคา้งช าระตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอยู่ บริษทัจะจ่ายเงิน
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยหักหน้ีสินท่ีคา้งช าระอยู่ออกจากจ านวนเงนิที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 

  

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



     
       

เง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ประเภทสำมัญ 
ช ำระเบีย้ประกันภัยคร้ังเดียว 

 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

ค ำนิยำม 
 
บริษัท  หมายถึง บริษทัผูร้ับประกนัชีวิต ตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์ 
กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
สัญญำประกันภัย หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต สัญญาเพ่ิมเติม เอกสารแนบทา้ย บนัทึกสลกัหลงั ใบค าขอเอา
ประกนัชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงอ่ืนใดที่ผูเ้อาประกนัภยัไดล้งลายมือช่ือไว  ้
ลงลำยมือช่ือ หมายความรวมถึง การลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำรำงกรมธรรม์  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบักรมธรรมท์ี่ออกโดยบริษทั เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
กรมธรรม ์และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาประกนัภยั 
ปีกรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัที่กรมธรรม์มีผลบงัคบั  หรือนับแต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์ปี
ต่อๆไป 
วันที่ได้รับกรมธรรม์ หมายความรวมถึง วนัที่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีผูเ้อาประกนัภยั
ไดแ้จง้ไว ้ในกรณีที่บริษทัออกกรมธรรมโ์ดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์  หมายถึง มูลค่าส่วนหน่ึงของเบ้ียประกนัภยัหลงัจากหักค่าคุม้ครองและค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัและสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามท่ีกรมธรรมร์ะบุไว ้
  
  

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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หมวด 1 สัญญำประกันภัย 
 

1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 
สัญญาประกันภยัน้ีเกิดจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกันภยัในใบค าขอเอาประกัน

ชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกันภัยลงลายมือช่ือไว ้และได้มีการช าระเบ้ีย
ประกนัภยัแลว้ บริษทัจึงไดต้กลงท าสัญญาและออกกรมธรรมใ์ห้ไว ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้และแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงนั้นให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆแลว้ อาจจูงใจบริษทั
ให้เรียกเก็บเบ้ียประกันภยัสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญาประกันภยั สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 865 ซ่ึงบริษทัอาจบอกลา้งสัญญาประกันภยัและไม่จ่ายเงินตาม
กรมธรรมไ์ด ้ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระให้แก่บริษทัแลว้ทั้งหมดเท่านั้น 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากที่ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 

 
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 

บริษัทจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์มีผลบงัคบัใน
ขณะท่ีผูเ้อาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้ งแต่วนัเร่ิมมีผลคุ ้มครองตาม
กรมธรรม ์เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยันั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคล่ือน
จนอายุจริงอยู่นอกจ ากดัอตัราเบ้ียประกนัภยัตามทางคา้ปกติ 

ในกรณีที่บริษทัได้ทราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัไดต้ามเงื่อนไขขอ้   1    แต่มิได้ใช้สิทธิ
บอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายในก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้ง
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้  

 
3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์ 

สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรมน้ี์  หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแลว้  ให้ถือว่าเป็น
ของผูเ้อาประกนัภยัแต่ผูเ้ดียวเท่านั้น 

การก าหนดมอบสิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอ่ืน จะตอ้งท าเป็นหนังสือแจ้งบริษทัและ
ไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทัแลว้ 

  



     
       

4. กำรโอนผลประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย 
ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั แมผู้เ้อาประกนัภยัมิไดเ้ป็นผูร้ับประโยชน์เอง ผูเ้อาประกนัภยัก็มี

สิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัน้ีให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงที่ไม่ใช่ผูร้ับประโยชน์ก็ได้ เวน้แต่ผู ้
เอาประกันภยัส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบขอ้มูล
ของผูร้ับประโยชน์แลว้ และผูร้ับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่า ตนจ านงจะถือเอา
ประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัน้ี  

การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัฉบบัน้ี จะไม่ผูกพนับริษทั จนกว่าผูเ้อาประกันภยัได้แจ้งการ
โอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ และบริษทัได้บนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์แลว้ แต่บริษทั
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดถา้ไดจ้่ายจ านวนเงิน
อนัพึงชดใชต้ามสัญญาประกนัภยัให้กบัผูม้ีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดงักล่าวก่อน 

 
5. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 

ผู ้เอาประกันภัยสามารถระบุผู ้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ขอ้ก าหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผูร้ับ
ประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูร้ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ับประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกนัภยัหรือพร้อมผูเ้อาประกันภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวั
ผูร้ับประโยชน์ หากผูเ้อาประกันภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูร้ับประโยชนม์ากกว่าหน่ึงคนและผูร้ับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู ้
เอาประกนัภยั ผูเ้อาประกันภยัตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์นั้น หรือ
แจ้งเปล่ียนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้อาประกันภยัมิได้แจ้งหรือไม่
สามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ดังกล่าวข้างตน้ เมื่อผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละ
เท่าๆ กนั 

 



     
       

6. กำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ 
ผูเ้อาประกันภยัสามารถเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ได้ เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัส่งมอบกรมธรรม์หรือส่ง

มอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผูร้ับประโยชน์แล้ว และผู ้รับ
ประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น 

ในกรณีที่ผูร้ับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวั
ผูร้ับประโยชน์จะมีผลบงัคบันับแต่วนัที่ผูเ้อาประกันภยัแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ 
เพื่อบริษัทจะท าการบันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตาม
บริษทัจะไม่รับผิด ถา้ได้จ่ายจ านวนเงินอนัพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภยัให้กับผูร้ับประโยชน์คนเดิมไป
โดยไม่ทราบถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ 

ในกรณีผูร้ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกันภยั การเปล่ียนตวั
ผูร้ับประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึกการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวในกรมธรรม ์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ 

 
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์ 

การแกไ้ขกรมธรรมน้ี์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทั
ไดบ้นัทึกแกไ้ขในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัให้แลว้ โดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษทั 

 
8. กำรเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ 

ผูเ้อาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปล่ียนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืน ตามที่บริษัทได้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขไวก้็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทั 

หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรมข์องแบบการประกันภยัใหม่น้อยกว่าแบบการประกันภยัเดิม บริษทัจะคืน
ส่วนต่างของเงินดังกล่าวหลงัหักดว้ยหน้ีสินท่ีผูกพนัตามกรมธรรม์ (ถา้มี) หรือหากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ของแบบการประกันภยัใหม่มากกว่าแบบการประกนัภยัเดิม บริษทัจะเรียกเก็บเงินค่าเวนคืนส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น
แลว้แต่กรณี  

 



     
       

9. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม 
บริษทัจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมเ์มื่อปรากฏว่า 
1. ผูเ้อาประกันภยัฆ่าตวัตาย ด้วยใจสมคัรภายในหน่ึงปี (1 ปี) นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์

ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตท่ีไดช้ าระให้แก่บริษทัมาแลว้
ทั้งหมด 

2. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกผูร้ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืน 
กรมธรรมใ์ห้แก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั  

3. ในกรณีท่ีมีผูร้ับประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ดงัน้ี 
3.1 ในกรณีที่กรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ต ่ากว่าจ านวนเงินเอาประกนัภยั หากผูร้ับประโยชน์

คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้อาประกันภยัโดยเจตนา  บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้อาประกนัภยัตามส่วน โดยหักส่วนของผูท้ี่ฆ่าผูเ้อา
ประกันภัยซ่ึงไม่มีสิทธิได้รับออก และจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เฉพาะส่วนของผูท้ี่ฆ่าผูเ้อา
ประกนัภยัซ่ึงให้แก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั 

3.2 ในกรณีที่กรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม ์สูงกว่าจ านวนเงินเอาประกนัภยั หากผูร้ับประโยชน์
คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้อาประกนัภยัโดยเจตนา บริษทัจะจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์ห้แก่
ผูร้ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้อาประกันภัยตามส่วน โดยหักส่วนของผูท้ี่ฆ่าผูเ้อา
ประกันภยัซ่ึงไม่มีสิทธิได้รับออก และจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ส่วนน้ีให้แก่ทายาทของผูเ้อา
ประกนัภยั 

การคืนเบ้ียประกันภยั หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์กรณีฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม บริษทัมีสิทธิหัก
หน้ีสินท่ีผูกพนัตามกรมธรรมน้ี์ออกได ้

 
10. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงอายุหรือเพศไวต้่อบริษทัคลาดเคล่ือนไม่ตรงตามความจริง  เป็นเหตุให้บริษทั
ก าหนดจ านวนเบ้ียประกนัภยัไวต้ ่า จ านวนเงินท่ีบริษทัจะพึงตอ้งจ่ายตามกรมธรรมน้ี์จะตอ้งลดลงเท่าท่ีเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีได้มาจะซ้ือความคุม้ครองได ้ส าหรับในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัได้ช าระเบ้ียประกันภยัเกินกว่า
อตัราตามอายุ หรือเพศจริง บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเกินให้ 

ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะท่ีท าสัญญาประกันภัย อายุท่ีถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบ้ีย
ประกันภยัตามทางคา้ปกติของบริษทัแลว้ สัญญาประกันภยัน้ีเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได ้



     
       

กรณีท่ีบริษทับอกลา้งสัญญา บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัหลงัจากหักหน้ีสิน (ถา้มี) ให้แก่ผูเ้อาประกันภัย 
หรือผูร้ับประโยชน์แลว้แต่กรณี 
 

11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ศพ 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลง   ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในสิบส่ีวนั (14 วนั) นบัแต่

วนัเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้อาประกันภัย  หรือไม่ทราบว่ามีการ
ประกนัภยั  ในกรณีเช่นน้ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในเจ็ดวนั (7 วนั) นบัแต่วนัที่ทราบถึงความตายหรือ
วนัที่ทราบว่ามีการประกนัภยั 

ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งส่งมอบหลกัฐานทางราชการซ่ึงแสดงว่าผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตให้แก่บริษทั และ
ถา้บริษทัร้องขอผูร้ับประโยชน์จะตอ้งจดัหาเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมให้แก่บริษทั โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ับ
ประโยชน์เอง 

ฝ่ายผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้อาประกันภยั เมื่อบริษทัเห็น
ว่ามีความจ าเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมายหรือหลกัศาสนา 

บริษทัจะรับผิดตามกรมธรรมน้ี์ต่อเม่ือผูร้ับประโยชน์ หรือฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัปฏิบตัิตามความในวรรค
ก่อนๆ ของขอ้น้ีเรียบร้อยแลว้ 

 
12. สิทธิเกี่ยวกบัเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์ 

เม่ือกรมธรรมค์รบก าหนดวนัส้ินสุดตามสัญญาหรือเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ในระหว่างท่ีกรมธรรมย์งั
มีผลบังคับอยู่ หากผูเ้อาประกันภัยหรือผูร้ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ยงัไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิได้รับตาม
กรมธรรม์ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับแต่วนัที่กรมธรรม์ครบก าหนด หรือวนัที่ผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะให้ดอกเบ้ียส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมด ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการ
ค านวณเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมน้ี์ 

 
13. กำรระงับข้อพพิำทโดยอนญุำโตตลุำกำร  

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์กับบริษัท และหากผู ้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้ น โดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 



     
       

หมวด 2 กำรประกนัภัย 
 

14. กำรช ำระเบีย้ประกันภัย 
การช าระเบ้ียประกันภยัตอ้งช าระ ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษทั หรือกบัตวัแทนที่ได้รับมอบ

อ านาจเป็นหนงัสือจากบริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะออกใบรับเงินเบ้ียประกนัภยัให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
การช าระเบ้ียประกันภยัให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบ้ียประกันภยัด้วยตัว๋สัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท ์

หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัต่อเม่ือเรียกเก็บเงินสดไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 กำรใช้สิทธเิกีย่วกบัมูลค่ำกรมธรรม์ 
 

15. กำรเวนคืนกรมธรรม์ 
เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับ ผูเ้อาประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยขอเวนคืน

กรมธรรมแ์ละรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้นตารางมูลค่ากรมธรรมก์บัผลประโยชน์
อ่ืนๆ อนัพึงจะไดร้ับ (ถา้มี) หักดว้ยจ านวนหน้ีสินใดๆ ท่ีคา้งช าระอยู่ (ถา้มี) 

 
หมวด 4 กำรกู้ยืมเงิน 

 
16. กำรกู้ยืมเงิน 

เมื่อกรมธรรม์มีผลบงัคบั ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอกูเ้งินจากบริษทั โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์น้ี
เป็นการประกันหน้ีกูย้ืม จ านวนเงินท่ีขอกู้ยืมไดน้ั้นจะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรมท่ี์มีอยู่ในขณะนั้น หักดว้ย
หน้ีสินใดๆ ท่ีผูกพนัตามกรมธรรมน้ี์ โดยบริษทัจะคิดดอกเบ้ียทบตน้ในอตัราสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการ
ค านวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

เม่ือใดเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์นขณะนั้น กรมธรรมจ์ะส้ิน
ผลบงัคบัทนัที 

หากสัญญาเพ่ิมเติมท่ีแนบทา้ยกรมธรรมน้ี์มีเงินค่าเวนคืน บริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนดงักล่าวไปรวมกับ
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์นวรรคแรก 

 



     
       

หมวด 5 สิทธใินกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 
 

17. สิทธิในกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 
หากผูเ้อาประกันภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ีด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งคืน

กรมธรรม์มายงับริษทัภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ไดร้ับกรมธรรมจ์ากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรม์
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกันภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม ์ และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกันภยัที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามท่ีจ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษทัฉบบัละ 500 
บาท เวน้แต่เป็นการเสนอขายกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัเต็ม
จ านวนโดยไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภยัได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแลว้ 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 ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
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บันทึกสลักหลังแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 

ขอ้ 1.  การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิต 
ในกรณีที่ผู ้เอาประกันภัย ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกันภัย แล้วแต่กรณี  

ประสงค์จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิต ให้สามารถยื่นค  าเรียกร้องต่อบริษทัได ้ณ ส านกังาน
ใหญ่ หรือสาขาของบริษทั 
ขอ้ 2.    เอกสารหลกัฐานประกอบการเรียกร้อง 

ผูเ้อาประกันภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกันภยั ตอ้งยื่นเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าเรียกร้อง แลว้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภยั 
ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรมป์ระกนัภยั 
(ข) แบบใบค าขอกูย้ืมหรือใบค าขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี 

(2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการ เสียชีวิตจากโรค ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภยัของผูเ้อาประกันภัยและใบเรียกร้องสิทธิของผูร้ับประโยชน์ทุกคน 
ตามแบบที่บริษทัก าหนด 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูร้ับประโยชน์โดยต้องน า
ตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 

(ค) ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
(ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกันภัย โดยต้องน าตน้ฉบบัมา

แสดงดว้ย 
(จ) ใบยินยอมของผูร้ับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวตัิ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย ์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(3) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภยั กรณีเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ หรือเหตุอ่ืน ให้ยื่นเอกสาร
หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภยัของผูเ้อาประกันภัยและใบเรียกร้องสิทธิของผูร้ับประโยชน์ทุกคน 
ตามแบบที่บริษทัก าหนด 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้ับประโยชน์ โดยตอ้งน า
ตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 

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



     
       

(ค) ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
(ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกันภัย โดยต้องน าตน้ฉบบัมา

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

(4) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน 
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 
เมื่อบริษัทได้รับค าเรียกร้องของผูเ้อาประกันภัย ผู ้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู ้เอา

ประกนัภยั แลว้แต่กรณี พร้อมเอกสารหลกัฐานที่ระบุไวต้ามขอ้ 2 ครบถว้น ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและ
ชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใช้
ให้แลว้เสร็จภายในยี่สิบวนั 



     
       

(2) กรณีกูย้ืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภยั ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แลว้เสร็จภายใน
สิบห้าวนั 

(3) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภยัอุบตัิเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกนัสุขภาพ 
ค่ารักษาพยาบาล หรือการประกนัภยัโรคร้ายแรง ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แลว้เสร็จภายในสิบ
ห้าวนั 

(4) กรณีให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากขอ้ 3 (1) (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการ
จ่ายเงินตาม (5) ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั 

(5) กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบก าหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูเ้อาประกันภัย ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่กรมธรรม์ประกันภัยครบ
ก าหนดหรือวนัที่บริษทัตอ้งจ่าย แลว้แต่กรณี 
ขอ้ 4.    การขยายระยะเวลาในการพิจารณาและชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิต 

ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตตามขอ้ 3 (3) 
และ (4) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในสัญญาประกันชีวิต บริษทัอาจขยายระยะเวลาที่ก าหนดไวอ้อกไปได้
ตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดร้ับเอกสารตามขอ้ 2 ครบถว้นแลว้ 

ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชไ้ม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในสัญญาประกนัชีวิต เป็น
หน้าท่ีของบริษทัท่ีจะหาหลกัฐานเพ่ิมเติม ในการน้ีผูเ้อาประกันภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู ้
เอาประกนัภยั แลว้แต่กรณี ตอ้งให้ขอ้เท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษทัตามสมควร 
ขอ้ 5.    การชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

ในกรณีที่บริษทัชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 3 หรือล่าชา้กว่า
ระยะเวลาท่ีขยายออกไปตามขอ้ 4 ให้บริษทัรับผิดชอบดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนดัร้อยละสิบห้าต่อปี 
 
 


