บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

แบบและข้ อควำม

แบบ อีซี่ อี-โควิท-19

ระยะเวลำเอำประกันภัย 114 วัน
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัยครั้งเดียว

ข้ อกำหนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์
แบบ อีซี่ อี-โควิท-19
ประเภทสำมัญ
ระยะเวลำเอำประกันภัย 114 วัน
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัยครั้งเดียว
ข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
หำกผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชี วิตก่ อนวันครบกำหนดสัญญำประกันภัย บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิต
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ในอัตรำร้อยละหนึ่ งร้อย (100%) ของจำนวนเงินเอำประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ น
ผลคุม้ ครองทันที
2. ผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีเข้ ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็ นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล เนื่องจำกกำรเจ็บป่ วย
จำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
หำกผูเ้ อำประกันภัย ได้รับ กำรวินิจฉัย โดยแพทย์และเข้ำรั บกำรรั ก ษำพยำบำลเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยำบำล
เนื่ องจำกกำรเจ็ บ ป่ วยจำกกำรติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนำสำยพันธุ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) เมื่ อพ้นระยะเวลำที่ ไ ม่
คุม้ ครอง (Waiting Period) บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยตำมจำนวนวันที่ผูเ้ อำ
ประกันภัยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยำบำลในอัตรำต่อวันตำมจำนวนที่กำหนดไว้ใน “ตำรำง
กรมธรรม์” โดยจ่ำยให้ตำมจำนวนวันซึ่งทำกำรรักษำพยำบำลในฐำนะผูป้ ่ วยในตำมควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์และ
มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ตลอดอำยุสัญญำประกันภัย
ทั้งนี้หำกบริ ษทั จ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยำบำล เนื่องจำกกำร
เจ็บป่ วยจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครบตำมจำนวนวันสู งสุ ด 30 วัน ตลอดอำยุสัญญำ
ประกันภัย กรมธรรม์ยงั คงมีผลคุม้ ครองผลประโยชน์กรณีเสี ยชีวิตจนถึงวันครบกำหนดสัญญำประกันภัย

คำนิยำม
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หมำยถึง ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตำมควำมหมำย
ขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO)
กำรเจ็บป่ วย หมำยถึง ควำมผิดปกติ กำรป่ วยไข้ หรื กำรเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อำประกันภัย
แพทย์ หมำยถึง ผูท้ ี่ได้รับปริ ญญำแพทยศำสตรบัณฑิต และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรมตำมกฎหมำยใน
ท้องถิ่นที่ให้บริ กำร
ผู้ป่วยใน หมำยถึง ผูป้ ่ วยที่มีควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์ตอ้ งเข้ำพักในโรงพยำบำล เพื่อกำรรักษำกำรบำดเจ็บ หรื อกำร
เจ็บป่ วย อย่ำงต่อเนื่องเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วย
ในแล้วต่อมำเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
โรงพยำบำล หมำยถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ กำรทำงกำรแพทย์โดยสำมำรถรับผูป้ ่ วยไว้คำ้ งคืน หรื อบำบัดรักษำ
โรคหรื อกำรบำดเจ็บอย่ำงต่อเนื่ องตลอด 24 ชัว่ โมงและได้รับใบอนุ ญำตหรื อจดทะเบียนดำเนิ นกำรเป็ น “โรงพยำบำล”
ตำมกฎหมำยในท้องถิ่นที่ให้บริ กำร

ข้ อยกเว้ นควำมคุ้มครอง
1) สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
สำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันตำมกรมธรรม์ฉบับนี้ จะไม่คุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยสำหรับกำรเจ็บป่ วยและ/หรื อกำร
ได้รับวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำติดเชื้ อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ยงั มิได้รักษำให้หำยก่อนวันเริ่ มมีผล
คุม้ ครองตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์
2) ระยะเวลำที่ไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
สำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันตำมกรมธรรม์ฉบับนี้ จะไม่คุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยสำหรับกำรเจ็บป่ วยและ/หรื อกำร
ได้รับวินิจฉัยว่ำติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในระยะเวลำ 14 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์

สรุปสำระสำคัญโดยย่อ
แบบ อีซี่ อี-โควิท-19
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
หำกผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตก่อนวันครบกำหนดสัญญำประกันภัย บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์กรณี เสี ยชีวิต
ให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ในอัตรำร้อยละหนึ่ งร้อย (100%) ของจำนวนเงินเอำประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัย
สิ้ นผลคุม้ ครองทันที
1.2 ผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็ นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล เนื่องจำกกำรเจ็บป่ วย
จำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
หำกผูเ้ อำประกันภัย ได้รับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์และเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยำบำล
เนื่ องจำกกำรเจ็ บ ป่ วยจำกกำรติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนำสำยพันธุ์ใ หม่ 2019 (COVID-19) เมื่ อพ้นระยะเวลำที่ไม่
คุม้ ครอง (Waiting Period) บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยตำมจำนวนวันที่ผูเ้ อำ
ประกันภัย เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยำบำลในอัตรำต่อวันตำมจำนวนที่กำหนดไว้ใ น
“ตำรำงกรมธรรม์” โดยจ่ำยให้ตำมจำนวนวันซึ่ งทำกำรรักษำพยำบำลในฐำนะผูป้ ่ วยในตำมควำมจำเป็ นทำง
กำรแพทย์และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ตลอดอำยุสัญญำประกันภัย
ทั้งนี้หำกบริ ษทั จ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยำบำล เนื่องจำกกำร
เจ็บป่ วยจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครบตำมจำนวนวันสู งสุ ด 30 วัน ตลอดอำยุสัญญำ
ประกันภัย กรมธรรม์ยงั คงมีผลคุม้ ครองผลประโยชน์กรณีเสี ยชีวิตจนถึงวันครบกำหนดสัญญำประกันภัย
2. เงื่อนไขที่สำคัญ
2.1 กรณีผ้ เู อำประกันภัยเสี ยชีวิต ผูร้ ับประโยชน์จะต้องรี บแจ้งให้บริ ษทั ทรำบภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่เสี ยชีวิต
2.2 กรณีที่บริ ษทั จะไม่คุม้ ครอง
2.2.1 ฆ่ำตัวตำยภำยในหนึ่งร้ อยสิ บสี่ วัน (114 วัน)นับแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั
อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่ำตำย
2.2.2 สำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันตำมกรมธรรม์ฉบับนี้ จะไม่คุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยสำหรั บกำร
เจ็บป่ วยและ/หรื อกำรได้รับวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำติดเชื้ อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ที่ยงั มิได้รักษำให้หำยก่อนวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์
2.2.3 สำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวันตำมกรมธรรม์ฉบับนี้ จะไม่คุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยสำหรั บกำร
เจ็ บ ป่ วยและ/หรื อ กำรได้รั บ วิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำสำยพัน ธุ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) ใน
ระยะเวลำ 14 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์
2.3 สิ ทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์

2.3.1 หำกผูเ้ อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ ี ดว้ ยเหตุผลใดก็ตำม ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถส่ งคืน
กรมธรรม์ม ำยัง บริ ษ ทั ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ ไ ด้รับกรมธรรม์จำกบริ ษ ทั เว้นแต่บริ ษ ทั ได้อ อก
กรมธรรม์ให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อำประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์
และ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หกั ค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้ น
2.3.2 หำกผูเ้ อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์น้ ี ภำยหลัง 15 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับกรมธรรม์จำก
บริ ษทั ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงบริ ษทั โดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผูเ้ อำประกันภัยตำมส่วนสำหรับระยะเวลำที่ยงั ไม่ได้รับควำมคุม้ ครอง
ในกรณีที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ใช้สิทธิเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อำประกันภัยไม่ มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ฉบับนี้
รำยละเอียดของแต่ ละข้ อดูได้ จำกข้ อกำหนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่ งกรมธรรม์

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

แบบและข้ อควำม

•
•

•

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
เงื่อนไขทั่วไปแห่ งกรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำ และผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวัน
เนื่องจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
บันทึกสลักหลังแนบท้ ำยกรมธรรม์

ชื่อ ทีอ่ ยูแ่ ละ ตราสัญลักษณ์ของบริษทั

ตำรำงกรมธรรม์
กรมธรรม์เลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย
เลขประจำตัวประชำชน
กรมธรรม์แบบ

จำนวนเงินเอำประกันภัย
วันเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
วันทำสัญญำประกันภัย
วันครบกำหนดสัญญำประกันภัย

ผูเ้ อาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั กรมธรรม์
จำนวนเงินเอำประกันภัย /
เบี้ยประกันภัย
ระยะเวลำชำระ
แบบประกันภัย
ผลประโยชน์ (บำท)
(บำท)
เบี้ยประกันภัย

รวมเงินเบี้ยประกันภัย................................ บำท
ข้อกำหนดกำรจ่ำยเงินของกรมธรรม์ เงื่ อนไขทัว่ ไปซึ่ งปรำกฏในหน้ำต่อๆไป รวมทั้ง สำเนำใบคำขอเอำประกันชี วิต ใบแถลง
สุ ขภำพ ข้อแถลงเพิ่มเติม บันทึกเพิ่มเติม บันทึกสลักหลังต่ำงๆ ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำน
บริ ษทั โดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนบริ ษทั ได้ทำสัญญำประกันภัยและออกกรมธรรม์พร้อมทั้งลงนำมและประทับตรำไว้
ในกรมธรรม์ฉบับนี้เป็ นสำคัญ ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั เมื่อวันที่………………………………….
(

)

(

กรรมกำร

(

กรรมกำร

)
พยำน

)

(

)
พยำน

กำรประกันชีวิตใช้ อัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละ………ต่ อปี ในกำรคำนวณเบีย้ ประกันภัย
ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวติ ……………………ช่องทางเสนอขาย................................... ใบอนุญาตเลขที…
่ ...…….......……….

เงื่อนไขทั่วไปแห่ งกรมธรรม์ ประกันชีวติ
แบบชั่วระยะเวลำ
และผลประโยชน์ ค่ำชดเชยรำยวันเนื่องจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
ข้ อกำหนดทั่วไป
คำนิยำม
บริษัท หมำยถึง บริ ษทั ผูร้ ับประกันชีวิต ตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์
กรมธรรม์ หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต
สั ญญำประกันภัย หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชี วิต สัญญำเพิ่มเติม เอกสำรแนบท้ำย บันทึกสลักหลัง ใบคำขอเอำ
ประกันชีวิต ใบแถลงสุขภำพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ลงลำยมือชื่อไว้
ลงลำยมือชื่ อ หมำยควำมรวมถึง กำรลงลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์
ตำรำงกรมธรรม์ หมำยถึง ตำรำงแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริ ษทั เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบ
กรมธรรม์ และถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย
วันที่ได้ รับกรมธรรม์ หมำยควำมรวมถึง วันที่ขอ้ มูลเข้ำสู่ ระบบข้อมูลของผูเ้ อำประกันภัยตำมที่ผูเ้ อำประกันภัยได้
แจ้งไว้ ในกรณีที่บริ ษทั ออกกรมธรรม์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 1
สั ญญำประกันภัย
1. ควำมสมบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัย
สัญญำประกันภัยนี้ เกิดจำกกำรที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อำประกันภัย ในใบคำขอเอำประกันชีวิต ใบแถลง
สุ ขภำพและข้อแถลงเพิ่มเติ มอื่ นใดที่ผูเ้ อำประกันภัยได้ลงนำมไว้ และได้มีกำรชำระเบี้ ยประกันภัยงวดแรกแล้ว
บริ ษทั จึงได้ตกลงทำสัญญำและออกกรมธรรม์ให้ไว้
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยรู ้อยู่แล้วและแถลงข้อควำมอันเป็ นเท็จตำมวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อควำมจริ งใด
แต่ไม่เปิ ดเผยข้อควำมจริ งนั้นให้บริ ษทั ทรำบซึ่ งถ้ำบริ ษทั ทรำบข้อควำมจริ งนั้นๆแล้ว อำจจูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเก็บ
เบี้ ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อไม่ยอมทำสัญญำ สัญญำประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆี ยะตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิ ชย์ มำตรำ 865 ซึ่งบริ ษทั อำจบอกล้ำงสัญญำได้และไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ ได้ ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั จะ
มีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริ ษทั แล้วทั้งหมดเท่ำนั้น
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธควำมรับผิด โดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนื อจำกที่ผูเ้ อำประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสำรตำม
วรรคหนึ่ง
2. กำรไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ ำนควำมไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผเู ้ อำ
ประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็ นเวลำตั้งแต่หนึ่งร้อยสิ บสี่ วนั (114 วัน) ขึ้นไป นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์น้ ี
หรื อวันที่ บริ ษทั อนุ มตั ิ ให้เพิ่มจำนวนเงิ นเอำประกันภัย แล้วแต่กรณี ใดจะเกิ ดขึ้นภำยหลัง ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั
อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัย บริ ษทั จะโต้แย้งหรื อคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยเฉพำะใน
ส่ วนของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น เว้นแต่ผเู ้ อำประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสี ยในเหตุที่เอำประกันภัย
นั้น หรื อกำรแถลงอำยุคลำดเคลื่อนจนอำยุจริ งอยูน่ อกจำกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยตำมทำงค้ำปกติ
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทรำบข้อมูลอันจะบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้ตำมเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้ำง
สัญญำประกันภัยภำยในกำหนดหนึ่ งเดือน (1 เดือน) นับตั้งแต่ทรำบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อำจบอกล้ำงควำมสมบูรณ์
ของสัญญำประกันภัยในกรณี น้ ีได้
3. สิทธิและกำรใช้ สิทธิในกรมธรรม์
สิ ทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์น้ ี หำกมิได้กำหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพำะแล้ว ให้ถือว่ำเป็ นของผูเ้ อำ
ประกันภัยแต่ผเู ้ ดียวเท่ำนั้น
กำรกำหนดมอบสิ ทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่น จะต้องทำเป็ นหนังสื อแจ้งบริ ษทั และได้รับควำม
เห็นชอบจำกบริ ษทั แล้ว
4. กำรโอนประโยชน์ แห่ งสัญญำประกันภัย
ในระหว่ำงที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ แม้ผเู ้ อำประกันภัยมิได้เป็ นผูร้ ับประโยชน์เอง ผูเ้ อำประกันภัยก็มีสิทธิ จะ
โอนประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยนี้ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ งที่ไม่ใช่ผรู ้ ับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่ผเู ้ อำประกันภัยส่ง

มอบกรมธรรม์ หรื อส่ งมอบกรมธรรม์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เข้ำสู่ระบบ ข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว และ
ผูร้ ับประโยชน์ได้บอกกล่ำวเป็ นหนังสื อไปยังบริ ษทั แล้วว่ำตนจำนงจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยนี้
กำรโอนประโยชน์ ตำมสั ญญำประกันภัย ฉบับ นี้ จะไม่ผูก พันบริ ษ ทั จนกว่ำผูเ้ อำประกันภัย ได้แจ้งกำรโอน
ประโยชน์ดัง กล่ำ วให้บ ริ ษ ทั ทรำบเป็ นหนัง สื อและบริ ษ ทั ได้บันทึ ก สลัก หลังกรมธรรม์แล้ว แต่บริ ษ ทั ไม่ต้อ ง
รับผิดชอบต่อควำมสมบูรณ์ของกำรโอนประโยชน์น้ นั และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดถ้ำได้จ่ำยจำนวนเงินอันพึงชดใช้ตำม
สัญญำประกันภัยให้กบั ผูม้ ีสิทธิไป โดยไม่ทรำบถึงกำรโอนประโยชน์ดงั กล่ำวก่อน
5. ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์
ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถระบุผูร้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ใดๆ
ภำยใต้ขอ้ กำหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ตำมที่ ระบุน้ นั หำกมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์บริ ษทั จะจ่ำยเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อำประกันภัย
ในกรณีที่ผเู ้ อำประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียวและผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อำประกันภัย
หรื อพร้อมกับผูเ้ อำประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยต้อ งแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อถึง กำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์
หำกผูเ้ อำประกันภัย มิ ไ ด้แจ้ง หรื อไม่ สำมำรถแจ้งให้บริ ษ ทั ทรำบถึง กำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น เมื่ อผูเ้ อำ
ประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อำประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อำประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มำกกว่ำหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รำยใดเสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อำ
ประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงกำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้ง
เปลี่ยนแปลงกำรรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หำกผูเ้ อำประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สำมำรถแจ้งให้
บริ ษ ัท ทรำบถึ ง กำรเปลี่ ย นตัว ผู ้รั บ ประโยชน์ ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น เมื่ อ ผูเ้ อำประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต บริ ษ ัท จะจ่ ำ ยเงิ น
ผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รำยที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่ำๆกัน
6. กำรเปลีย่ นตัวผู้รับประโยชน์
ผูเ้ อำประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ได้เว้นแต่ผูเ้ อำประกันภัยส่ งมอบกรมธรรม์หรื อส่ งมอบกรมธรรม์
โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์เข้ำสู่ ระบบข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว และผูร้ ับประโยชน์ได้บอกกล่ำวเป็ น
หนังสื อไปยังบริ ษทั แล้วว่ำตนจำนงจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำนั้น
ในกรณี ที่ผูร้ ับประโยชน์คนใหม่เป็ น บิดำ มำรดำ สำมี ภริ ยำหรื อบุตรของผูเ้ อำประกันภัย กำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วนั ที่ผเู ้ อำประกันภัยแสดงเจตนำโดยแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อ เพื่อบริ ษทั จะทำ
กำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั จะไม่รับผิดถ้ำได้จ่ำย
จำนวนเงินอันจะพึงชดใช้ตำมสัญญำประกันภัยให้กบั ผูร้ ับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทรำบถึงกำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์
ในกรณี ผูร้ ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดำ มำรดำ สำมี ภริ ยำหรื อบุตรของผูเ้ อำประกันภัย กำรเปลี่ยนตัวผู ้ รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกบริ ษทั แล้วและบริ ษทั ได้ทำกำรบันทึก กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ในกรมธรรม์ หรื อออกบันทึกสลักหลังให้

7. กำรแก้ไขกรมธรรม์
กำรแก้ไขกรมธรรม์น้ ี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงรับกำรแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้บนั ทึก
แก้ไขในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอำนำจทำกำรแทนบริ ษทั
8. กำรฆ่ ำตัวตำยหรื อถูกฆำตกรรม
บริ ษทั จะไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรม์เมื่อปรำกฏว่ำ
1. ผูเ้ อำประกันภัยฆ่ำตัวตำย ด้วยใจสมัครภำยในหนึ่งร้อยสิ บสี่ วนั (114 วัน) นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำม
กรมธรรม์น้ ี หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัย ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
เฉพำะในส่ วนของจำนวนเงิ นเอำประกันภัย ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เท่ ำ นั้น ควำมรั บ ผิ ดของบริ ษ ัท จะมี เพี ย งคื น เบี้ ย
ประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริ ษทั มำแล้วทั้งหมด หรื อในส่ วนของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่
กรณี
2. ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่ำตำยโดยเจตนำ ควำมรับผิดของบริ ษทั จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่
ได้รับชำระมำแล้วทั้งหมดให้แก่ทำยำทของผูเ้ อำประกันภัย ในกรณีที่มีผรู ้ ับประโยชน์มำกกว่ำหนึ่งคน หำก
ผูร้ ั บ ประโยชน์ ค นใดไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรฆ่ ำ ผูเ้ อำประกันภัย โดยเจตนำ บริ ษ ัท จะจ่ ำ ยจ ำนวนเงิ น เอำ
ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่ วมในกำรฆ่ำผูเ้ อำประกันภัยตำมส่ วน เมื่อหักส่ วนของผูท้ ี่ฆ่ำผู ้
เอำประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่ วนนี้ท้ งั หมดด้วย
กำรคืนเบี้ยประกันภัย กรณี ฆ่ำตัวตำยหรื อถูกฆำตกรรม บริ ษทั มีสิทธิหกั หนี้สินที่ผกู พันตำมกรมธรรม์น้ ี ออกได้
9. กำรแถลงอำยุหรื อเพศคลำดเคลื่อน
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยได้แถลงอำยุหรื อเพศไว้ต่อบริ ษทั คลำดเคลื่อนไม่ตรงตำมควำมจริ ง เป็ นเหตุให้บริ ษ ัทกำหนด
จำนวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ำ จำนวนเงินที่บริ ษทั จะพึงต้องจ่ำยตำมกรมธรรม์น้ ี จะต้องลดลงเท่ำที่ เบี้ยประกันภัยที่
ได้มำจะซื้ อควำมคุม้ ครองได้ สำหรับในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยเกินกว่ำอัตรำตำมอำยุหรื อเพศ
จริ ง บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยส่ วนที่เกินให้
ถ้ำบริ ษทั พิสูจน์ได้ว่ำในขณะทำสัญญำประกันภัย อำยุที่ถูกต้องแท้จริ งอยูน่ อกจำกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยตำมทำง
ค้ำปกติของบริ ษทั แล้ว สัญญำประกันภัยนี้ เป็ นโมฆียะ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้ำงสัญญำได้ กรณี ที่บริ ษทั บอกล้ำงสัญญำ
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจำกหักหนี้สิน (ถ้ำมี) ให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี
10. กำรแจ้ งกำรเจ็บป่ วย กำรตำยและกำรพิสูจน์ ศพ
• กรณีเจ็บป่ วย
กำรแจ้ งและกำรเรียกร้ อง
ผูเ้ อำประกันภัย หรื อตัวแทนของผูเ้ อำประกันภัย แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรบำดเจ็บ
หรื อกำรเจ็บป่ วย ที่อำจเป็ นเหตุแห่งกำรเรี ยกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์น้ ี โดยไม่ชกั ช้ำ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำมี

เหตุจำเป็ นอันสมควรจึงไม่อำจแจ้งให้บริ ษทั ทรำบดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทำ
ได้แล้ว
กำรส่ งหลักฐำนกำรเรียกร้ อง
ผูเ้ อำประกันภัย หรื อตัวแทนผูเ้ อำประกันภัยต้องส่งหลักฐำนอันชัดแจ้งแสดงถึงกำรเข้ำรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วย
ในในโรงพยำบำลภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ออกจำกโรงพยำบำล
กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำวไม่ทำให้สิทธิในกำรเรี ยกร้องเสี ยไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำมี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะกระทำ
ได้แล้ว
กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อำประกันภัยเท่ำที่จำเป็ นกับ
กำรประกันภัยนี้
ในกรณี ที่ผูเ้ อำประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัย
ของผูเ้ อำประกันภัย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สำมำรถปฏิเสธกำรให้ควำมคุม้ ครองแก่
ผูเ้ อำประกันภัยได้

• กรณีเสียชีวิต
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตลง ผูร้ ับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบภำยในสิ บสี่ วนั (14 วัน) นับแต่วนั
เสี ยชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำตนไม่ทรำบถึงควำมตำยของผูเ้ อำประกันภัย หรื อไม่ทรำบว่ำมีกำรประกันภัย ใน
กรณี เช่นนี้ จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบภำยในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วนั ที่ทรำบถึงควำมตำยหรื อวันที่ทรำบว่ำมีกำร
ประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งมอบหลักฐำนทำงรำชกำรซึ่ งแสดงว่ำ ผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชี วิตให้แก่บริ ษทั และถ้ำ
บริ ษทั ร้องขอผูร้ ับประโยชน์จะต้องจัดหำเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมให้แก่บริ ษทั โดยค่ำใช้จ่ำยของผูร้ ับประโยชน์เอง
-ฝ่ ำยผูเ้ อำประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ควำมร่ วมมือในกำรพิสูจน์ศพผูเ้ อำประกันภัย เมื่อบริ ษทั เห็นว่ำมี
ควำมจำเป็ นและไม่ขดั ต่อกฎหมำยหรื อหลักศำสนำ
บริ ษทั จะรับผิดตำมกรมธรรม์น้ ีต่อเมื่อผูร้ ับประโยชน์ หรื อฝ่ ำยผูเ้ อำประกันภัยปฏิบตั ิตำมควำมในวรรคก่อนๆ
ของข้อนี้เรี ยบร้อยแล้ว
11. สิทธิเกีย่ วกับเงินค้ำงจ่ ำยตำมกรมธรรม์
เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตในระหว่ำงที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับอยู่ หำกผูร้ ับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ยงั ไม่ได้มำ
รับเงินที่มีสิทธิได้รับตำมกรมธรรม์ภำยในกำหนดระยะเวลำสำมเดือน (3 เดือน) นับแต่วนั ที่ผเู ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต
บริ ษทั จะให้ดอกเบี้ยสำหรับเงินดังกล่ำวทั้งหมด ในอัตรำเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้ในกำรคำนวณเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรม์น้ ี

12. กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพำท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่ำงผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้ องตำม
กรมธรรม์กบั บริ ษทั และหำกผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุ ญำโตตุลำกำร
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทำกำรวินิจฉัยชี้ ขำดโดยอนุ ญำโตตุลำกำรตำมข้อบังคับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร

หมวด 2
สิ ทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
13. สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
หำกผูเ้ อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์น้ ี ด้วยเหตุ ผลใดก็ ตำม ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถส่ ง คื น
กรมธรรม์มำยังบริ ษทั ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์จำกบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู ้
เอำประกันภัยโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อำประกันภัยไม่ต้องส่ งคืนกรมธรรม์ และ บริ ษทั จะคืนเบี้ ย
ประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หกั ค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้ น
หำกผูเ้ อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ ีภำยหลัง 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์จำกบริ ษทั ผูเ้ อำ
ประกันภัยสำมำรถแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงบริ ษทั โดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำม
ส่วนสำหรับระยะเวลำที่ยงั ไม่ได้รับควำมคุม้ ครอง
ในกรณี ที่ ผูเ้ อำประกันภัย ได้ใ ช้สิ ท ธิ เรี ย กร้ องค่ำสิ นไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อำประกันภัย ไม่มี สิ ทธิ ย กเลิก
กรมธรรม์ฉบับนี้
คำแนะนำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ถ้ำท่ำนมีปัญหำใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ฉบับนี้ โปรดติดต่อ
บริ ษทั เอฟดับลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ชั้น 28 อำคำรสิ นธร ทำวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 1351
หรื อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เลขที่ 22/79 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2515-3995,
หรืำอยกรมธรรม์
สำยด่วนประกันภัย 1186
บันทึก0-2515-3999
สลักหลังแนบท้
่อให้คำแนะน
ข้อ 1. กำรเรียกร้ องสิทธิประโยชน์ ตำมสัเพื
ญญำประกั
นภัยำและปรึ กษำหำรื อ
ในกรณี ที่ ผูเ้ อำประกันภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์หรื อทำยำทโดยธรรมของผูเ้ อำประกันภัย แล้วแต่ก รณี
ประสงค์จะเรี ยกร้องสิ ทธิประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัย สำมำรถยื่นคำเรี ยกร้องต่อบริ ษทั ได้ ณ สำนักงำน
ใหญ่ หรื อสำขำของบริ ษทั
ข้อ 2. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเรียกร้ อง

ผูเ้ อำประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อทำยำทโดยธรรมของผูเ้ อำประกันภัย ต้องยื่นเอกสำรหลักฐำน
ประกอบคำเรี ยกร้อง แล้วแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) กำรเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่ำเงินเวนคืนเงินสด และกำรกูย้ มื เงินตำมกรมธรรม์
(1) กรมธรรม์
(2) แบบใบคำขอกูย้ มื หรื อใบคำขอเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่กรณี
(ข) กำรเรี ยกร้องเงินตำมกรมธรรม์ กรณีกำรเสี ยชีวิตจำกโรค
(1) กรมธรรม์ และใบเรี ยกร้องสิ ทธิของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน ตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับประโยชน์ โดยต้องนำต้นฉบับมำ
แสดงด้วย
(3) สำเนำใบมรณบัตร โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีกำรจำหน่ำยกำรตำยของผูเ้ อำประกันภัย โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(5) ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทำยำทในกำรเปิ ดเผยประวัติ
(6) ใบรำยงำนแพทย์ กรณีเสี ยชีวิตที่โรงพยำบำลหรื อสถำนพยำบำล
(ค) กำรเรี ยกร้องเงินตำมกรมธรรม์ กรณีเสี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่น
(1) กรมธรรม์ และใบเรี ยกร้องสิ ทธิของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน ตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับประโยชน์ โดยต้องนำต้นฉบับมำ
แสดงด้วย
(3) สำเนำใบมรณบัตร โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีกำรจำหน่ำยกำรตำยของผูเ้ อำประกันภัย โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(5) ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทำยำทในกำรเปิ ดเผยประวัติ
(6) ใบรำยงำนแพทย์กรณีเสี ยชีวิตที่โรงพยำบำลหรื อสถำนพยำบำล
(7) สำเนำบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสำเนำถูกต้องจำกพนักงำนสอบสวน
(8) สำเนำรำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ
(ง) กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน กรณีกำรประกันภัยโรคร้ำยแรง
(1) แบบฟอร์มกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมชดเชย
(2) ใบรับรองแพทย์หรื อใบรำยงำนแพทย์ตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย
(4) ประวัติกำรรักษำ พร้อมรำยงำนผลกำรตรวจต่ำงๆ เช่น ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร ผลกำร
ตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ผลชิ้นเนื้อ เป็ นต้น
(จ) กำรเรี ยกร้องเงินตำมกรมธรรม์จำกอุบตั ิเหตุ กรณีไม่เสี ยชีวิต
(1) แบบฟอร์มกำรเรี ยกร้องค่ำทดแทน
(2) ใบรำยงำนของแพทย์หรื อของสถำนพยำบำล
(ฉ) กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน กรณีค่ำรักษำพยำบำล
(1) แบบฟอร์มกำรเรี ยกร้องสิ ทธิค่ำรักษำพยำบำล

(2) ใบรำยงำนของแพทย์หรื อของสถำนพยำบำล
(3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุ ปหน้ำงบ
(ช) กำรเรี ยกร้องเงิน กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญำ
(1) กรมธรรม์
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย
ข้อ 3 ระยะเวลำในกำรพิจำรณำและชดใช้ เงินตำมสัญญำประกันภัย
เมื่ อ บริ ษ ัท ได้รั บ ค ำเรี ย กร้ อ งของผูเ้ อำประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ ห รื อ ทำยำทโดยธรรมของผูเ้ อำ
ประกันภัย แล้วแต่กรณีพร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ระบุไว้ตำมข้อ 2 ครบถ้วน บริ ษทั จะดำเนินกำรพิจำรณำและ
ชดใช้เงินตำมสัญญำประกันภัยให้แล้วเสร็ จภำยในกำหนดระยะเวลำ ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่ำเงินเวนคืนเงินสด บริ ษทั จะชดใช้ให้แล้วเสร็จ ภำยใน 20 วัน
(ข) กรณีกูย้ มื เงินตำมกรมธรรม์ บริ ษทั จะชดใช้ให้ ภำยใน 15 วัน
(ค) กรณี เรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุ (ในกรณี ไม่เสี ยชี วิต) กำรประกัน สุ ขภำพ ค่ำ
รักษำพยำบำล หรื อกำรประกันภัยโรคร้ำยแรง บริ ษทั จะชดใช้ให้ ภำยใน 15 วัน
(ง) กรณี ให้บริ ษทั จ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ นอกจำกข้อ 3 (ก) (ข) และ (ค) แต่ไม่รวมถึงกำรจ่ำยเงินตำม (จ)
บริ ษทั จะชดใช้ให้ภำยใน 15 วัน
(จ) กรณี กรมธรรม์ครบกำหนดหรื อกำรจ่ำยเงินปันผล บริ ษทั จะจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรื อจ่ำยเงินปั นผล
ให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กรมธรรม์ครบกำหนดหรื อวันที่บริ ษทั ต้องจ่ำย แล้วแต่
กรณี
ข้อ 4 กำรขยำยระยะเวลำในกำรพิจำรณำและชดใช้ เงินตำมสัญญำประกันภัย
ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ กำรเรี ยกร้องเพื่ อให้บริ ษทั ชดใช้เงินตำมสัญญำประกันภัย ตำมข้อ 3
(ค) และ (ง) ไม่เป็ นไปตำมข้อตกลงคุม้ ครองในสัญญำประกันภัย บริ ษทั อำจขยำยระยะเวลำที่กำหนดไว้
ออกไปได้ตำมควำมจำเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ เอกสำรตำมข้อ 2 ครบถ้วน
แล้ว
ภำระในกำรพิสูจน์วำ่ กำรเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ไม่เป็ นไปตำมข้อตกลงในสัญญำประกันภัย เป็ น
หน้ำที่ของบริ ษทั ที่จะหำหลักฐำนเพิ่มเติม ในกำรนี้ผเู ้ อำประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทำยำทโดยธรรมของ
ผูเ้ อำประกันภัย แล้วแต่กรณี ตอ้ งให้ขอ้ เท็จจริ ง และให้ควำมสะดวกแก่บริ ษทั ตำมสมควร
ข้อ 5 กำรชดใช้ เงินตำมสัญญำประกันภัยล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั ชดใช้เงินตำมสัญญำประกันภัยล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมข้อ 3 หรื อล่ำช้ำ
กว่ำระยะเวลำที่ขยำยออกไปตำมข้อ 4 บริ ษทั จะรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่ำงเวลำผิดนัด ร้อยละ 15 ต่อปี

