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ข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ 
 

แบบ อซ่ีี อ-ีโควทิ-19 
 

ประเภทสำมัญ 
 

ระยะเวลำเอำประกนัภัย 114 วนั 
ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดียว 

 

 
ขอ้ก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตก่อนวนัครบก ำหนดสัญญำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ให้แก่ผูรั้บประโยชน์ในอตัรำร้อยละหน่ึงร้อย (100%) ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ิน
ผลคุม้ครองทนัที 
 

2. ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล เน่ืองจำกกำรเจ็บป่วย
จำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
หำกผูเ้อำประกันภัยได้รับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์และเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็นผูป่้วยในของโรงพยำบำล 
เน่ืองจำกกำรเจ็บป่วยจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เม่ือพน้ระยะเวลำท่ีไม่
คุม้ครอง (Waiting Period) บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนวนัท่ีผูเ้อำ
ประกนัภยัเขำ้รับกำรรักษำพยำบำลเป็นผูป่้วยในของโรงพยำบำลในอตัรำต่อวนัตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไวใ้น “ตำรำง
กรมธรรม”์ โดยจ่ำยใหต้ำมจ ำนวนวนัซ่ึงท ำกำรรักษำพยำบำลในฐำนะผูป่้วยในตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยแ์ละ
มำตรฐำนทำงกำรแพทย ์สูงสุดไม่เกิน 30 วนั ตลอดอำยสุัญญำประกนัภยั 
 

ทั้งน้ีหำกบริษทัจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนั กรณีเขำ้รับกำรรักษำพยำบำลเป็นผูป่้วยในของโรงพยำบำล เน่ืองจำกกำร
เจ็บป่วยจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครบตำมจ ำนวนวนัสูงสุด 30 วนั ตลอดอำยุสัญญำ
ประกนัภยั กรมธรรมย์งัคงมีผลคุม้ครองผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจนถึงวนัครบก ำหนดสัญญำประกนัภยั 
 
 
 
 



                                           

 
ค ำนิยำม 
ไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) หมำยถึง ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตำมควำมหมำย
ขององคก์ำรอนำมยัโลก (WHO) 
 
กำรเจ็บป่วย หมำยถึง ควำมผิดปกติ กำรป่วยไข ้หรืกำรเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อำประกนัภยั 
 
แพทย์ หมำยถึง ผูท่ี้ไดรั้บปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรมตำมกฎหมำยใน
ทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริกำร 
 
ผู้ป่วยใน หมำยถึง ผูป่้วยท่ีมีควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยต์อ้งเขำ้พกัในโรงพยำบำล  เพื่อกำรรักษำกำรบำดเจ็บ หรือกำร
เจ็บป่วย อยำ่งต่อเน่ืองเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วย
ในแลว้ต่อมำเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 
 
โรงพยำบำล หมำยถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริกำรทำงกำรแพทยโ์ดยสำมำรถรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืน หรือบ ำบดัรักษำ
โรคหรือกำรบำดเจ็บอย่ำงต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมงและไดรั้บใบอนุญำตหรือจดทะเบียนด ำเนินกำรเป็น “โรงพยำบำล” 
ตำมกฎหมำยในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริกำร 
 
 

ข้อยกเว้นควำมคุ้มครอง 
1) สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย (Pre-existing Condition) 
ส ำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัตำมกรมธรรมฉ์บบัน้ีจะไม่คุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับกำรเจ็บป่วยและ/หรือกำร
ไดรั้บวินิจฉัยจำกแพทยว์่ำติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท่ียงัมิไดรั้กษำให้หำยก่อนวนัเร่ิมมีผล
คุม้ครองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์

2) ระยะเวลำท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

ส ำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัตำมกรมธรรมฉ์บบัน้ีจะไม่คุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับกำรเจ็บป่วยและ/หรือกำร
ไดรั้บวินิจฉัยว่ำติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในระยะเวลำ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครอง
ตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์

   
 
 

  



                                           

สรุปสำระส ำคญัโดยย่อ 
แบบ อซ่ีี อ-ีโควทิ-19 

1. ผลประโยชน์ 
1.1 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตก่อนวนัครบก ำหนดสัญญำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ให้แก่ผูรั้บประโยชน์ในอตัรำร้อยละหน่ึงร้อย (100%) ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั และกรมธรรม์ประกนัภยั
ส้ินผลคุม้ครองทนัที 

 

1.2 ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล เน่ืองจำกกำรเจ็บป่วย
จำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
หำกผูเ้อำประกันภยัได้รับกำรวินิจฉัยโดยแพทยแ์ละเขำ้รับกำรรักษำพยำบำลเป็นผูป่้วยในของโรงพยำบำล 
เน่ืองจำกกำรเจ็บป่วยจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เม่ือพน้ระยะเวลำท่ีไม่
คุม้ครอง (Waiting Period) บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนวนัท่ีผูเ้อำ
ประกันภยัเขำ้รับกำรรักษำพยำบำลเป็นผูป่้วยในของโรงพยำบำลในอัตรำต่อวนัตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไวใ้น 
“ตำรำงกรมธรรม์” โดยจ่ำยให้ตำมจ ำนวนวนัซ่ึงท ำกำรรักษำพยำบำลในฐำนะผูป่้วยในตำมควำมจ ำเป็นทำง
กำรแพทยแ์ละมำตรฐำนทำงกำรแพทย ์สูงสุดไม่เกิน 30 วนั ตลอดอำยสุัญญำประกนัภยั 

ทั้งน้ีหำกบริษทัจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนั กรณีเขำ้รับกำรรักษำพยำบำลเป็นผูป่้วยในของโรงพยำบำล เน่ืองจำกกำร
เจ็บป่วยจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครบตำมจ ำนวนวนัสูงสุด 30 วนั ตลอดอำยุสัญญำ
ประกนัภยั กรมธรรมย์งัคงมีผลคุม้ครองผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจนถึงวนัครบก ำหนดสัญญำประกนัภยั 

2. เง่ือนไขท่ีส ำคัญ 
2.1 กรณีผู้เอำประกนัภัยเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ใหบ้ริษทัทรำบภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีเสียชีวิต 

2.2 กรณีท่ีบริษทัจะไม่คุม้ครอง 

2.2.1 ฆ่ำตวัตำยภำยในหนึ่งร้อยสิบส่ีวัน (114 วัน)นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทั
อนุมติัใหเ้พิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม หรือถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่ำตำย 

2.2.2 ส ำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัตำมกรมธรรม์ฉบบัน้ีจะไม่คุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับกำร
เจ็บป่วยและ/หรือกำรไดรั้บวินิจฉัยจำกแพทยว์่ำติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ท่ียงัมิไดรั้กษำใหห้ำยก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์

2.2.3 ส ำหรับผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัตำมกรมธรรม์ฉบบัน้ีจะไม่คุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัส ำหรับกำร
เจ็บป่วยและ/หรือกำรได้รับวินิจฉัยว่ำติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ใน
ระยะเวลำ 14 วนั นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์

2.3 สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม ์



                                           

2.3.1 หำกผูเ้อำประกนัภยั ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ีดว้ยเหตุผลใดก็ตำม ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถส่งคืน
กรมธรรม์มำยงับริษทัภำยใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับกรมธรรม์จำกบริษทั เวน้แต่บริษทัได้ออก
กรมธรรมใ์หแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัโดยใชวิ้ธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้อำประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม ์
และ บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัเตม็จ ำนวนโดยไม่หกัค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ิน 

2.3.2 หำกผูเ้อำประกันภยั ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ีภำยหลงั 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับกรมธรรม์จำก
บริษทั ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั โดยบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่
ผูเ้อำประกนัภยัตำมส่วนส ำหรับระยะเวลำท่ียงัไม่ไดรั้บควำมคุม้ครอง 

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อำประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ฉบบัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอยีดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเง่ือนไขท่ัวไปแห่งกรมธรรม์ 



                                           

บริษัท เอฟดับบลวิด ีประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

แบบและข้อควำม 
 
 
 

• ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย 
• เง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ และผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน

เน่ืองจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 
• บันทึกสลักหลงัแนบท้ำยกรมธรรม์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

ตำรำงกรมธรรม์ 
กรมธรรมเ์ลขท่ี  จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั   
ผูเ้อำประกนัภยั  วนัเร่ิมมีผลคุม้ครอง  
เลขประจ ำตวัประชำชน  วนัท ำสัญญำประกนัภยั  
กรมธรรมแ์บบ  วนัครบก ำหนดสัญญำประกนัภยั 

 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถขอยกเลกิกรมธรรมไ์ด ้ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บักรมธรรม ์

แบบประกนัภยั 
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั / 

ผลประโยชน์ (บำท) 
เบ้ียประกนัภยั 

(บำท) 
ระยะเวลำช ำระ 
เบ้ียประกนัภยั  

     
     
     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

รวมเงินเบ้ียประกนัภยั................................ บำท 

ข้อก ำหนดกำรจ่ำยเงินของกรมธรรม์ เง่ือนไขทัว่ไปซ่ึงปรำกฏในหน้ำต่อๆไป รวมทั้ง ส ำเนำใบค ำขอเอำประกันชีวิต ใบแถลง
สุขภำพ ขอ้แถลงเพ่ิมเติม บนัทึกเพ่ิมเติม บนัทึกสลกัหลงัต่ำงๆ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำน 
บริษทัโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั ไดท้  ำสัญญำประกนัภยัและออกกรมธรรม์พร้อมทั้งลงนำมและประทบัตรำไว้
ในกรมธรรมฉ์บบัน้ีเป็นส ำคญั ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั เม่ือวนัท่ี…………………………………. 
 

(                                             )                            (                                             ) 
กรรมกำร                                                                       กรรมกำร 

                              
 

(                                             )                            (                                             ) 
 พยำน                                                                             พยำน  

 
 
 
 

กำรประกนัชีวิตใช้อัตรำดอกเบีย้ร้อยละ………ต่อปี ในกำรค ำนวณเบีย้ประกันภัย 
 

ตวัแทน/นายหน้าประกนัชวีติ……………………ช่องทางเสนอขาย................................... ใบอนุญาตเลขที…่...…….......……….   

ชื่อ ทีอ่ยูแ่ละ ตราสญัลกัษณ์ของบรษิทั 



 

                                           

เง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

แบบช่ัวระยะเวลำ   

และผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวนัเน่ืองจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019   

 

ข้อก ำหนดทั่วไป 
ค ำนิยำม 

บริษัท  หมำยถึง บริษทัผูรั้บประกนัชีวิต ตำมท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงกรมธรรม์ 
กรมธรรม์ หมำยถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
สัญญำประกันภัย หมำยถึง กรมธรรม์ประกนัชีวิต สัญญำเพิ่มเติม เอกสำรแนบทำ้ย บนัทึกสลกัหลงั ใบค ำขอเอำ
ประกนัชีวิต ใบแถลงสุขภำพ และขอ้แถลงอ่ืนใดท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดล้งลำยมือช่ือไว ้ 
ลงลำยมือช่ือ หมำยควำมรวมถึง กำรลงลำยมือช่ือทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
ตำรำงกรมธรรม์  หมำยถึง  ตำรำงแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบักรมธรรมท่ี์ออกโดยบริษทั เพื่อเป็นเอกสำรประกอบ
กรมธรรม ์และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำประกนัภยั 
วันท่ีได้รับกรมธรรม์ หมำยควำมรวมถึง วนัท่ีขอ้มูลเขำ้สู่ระบบขอ้มูลของผูเ้อำประกนัภยัตำมท่ีผูเ้อำประกนัภยัได้
แจง้ไว ้ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรมโ์ดยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
  



 

                                           

หมวด 1 
สัญญำประกนัภัย 

1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกนัภัย 
สัญญำประกนัภยัน้ีเกิดจำกกำรท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อำประกนัภยั ในใบค ำขอเอำประกนัชีวิต ใบแถลง

สุขภำพและขอ้แถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดท่ีผูเ้อำประกันภยัไดล้งนำมไว ้และได้มีกำรช ำระเบ้ียประกนัภยังวดแรกแลว้ 
บริษทัจึงไดต้กลงท ำสัญญำและออกกรมธรรมใ์หไ้ว ้

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัรู้อยู่แลว้และแถลงขอ้ควำมอนัเป็นเท็จตำมวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ควำมจริงใด
แต่ไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริงนั้นให้บริษทัทรำบซ่ึงถำ้บริษทัทรำบขอ้ควำมจริงนั้นๆแลว้ อำจจูงใจบริษทัให้เรียกเก็บ
เบ้ียประกันภยัสูงขึ้นหรือไม่ยอมท ำสัญญำ สัญญำประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์มำตรำ 865 ซ่ึงบริษทัอำจบอกลำ้งสัญญำไดแ้ละไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ได ้ควำมรับผิดชอบของบริษทัจะ
มีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ ำระใหแ้ก่บริษทัแลว้ทั้งหมดเท่ำนั้น  

บริษทัจะไม่ปฏิเสธควำมรับผิด โดยอำศยัขอ้แถลงนอกเหนือจำกท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสำรตำม
วรรคหน่ึง 

 
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัในขณะท่ีผูเ้อำ
ประกนัภยัมีชีวิตอยู่เป็นเวลำตั้งแต่หน่ึงร้อยสิบส่ีวนั (114 วนั) ขึ้นไป นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรมน้ี์ 
หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ ำนวนเงินเอำประกันภยั แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภำยหลงั ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทั
อนุมติัใหเ้พิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั บริษทัจะโตแ้ยง้หรือคดัคำ้นควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภยัเฉพำะใน
ส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอำประกันภยั
นั้น หรือกำรแถลงอำยคุลำดเคล่ือนจนอำยจุริงอยูน่อกจ ำกดัอตัรำเบ้ียประกนัภยัตำมทำงคำ้ปกติ 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้รำบขอ้มูลอนัจะบอกลำ้งสัญญำประกนัภยัไดต้ำมเง่ือนไขขอ้   1    แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลำ้ง
สัญญำประกนัภยัภำยในก ำหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นบัตั้งแต่ทรำบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อำจบอกลำ้งควำมสมบูรณ์
ของสัญญำประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

 
3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์ 

สิทธิและกำรใชสิ้ทธิในกรมธรรมน้ี์  หำกมิไดก้ ำหนดมอบใหบุ้คคลอ่ืนใดโดยเฉพำะแลว้  ใหถื้อวำ่เป็นของผูเ้อำ
ประกนัภยัแต่ผูเ้ดียวเท่ำนั้น 

กำรก ำหนดมอบสิทธิและกำรใชสิ้ทธิในกรมธรรมใ์หบุ้คคลอ่ืน จะตอ้งท ำเป็นหนงัสือแจง้บริษทัและไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกบริษทัแลว้ 

 
4. กำรโอนประโยชน์แห่งสัญญำประกนัภัย 

ในระหว่ำงท่ีกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั แมผู้เ้อำประกนัภยัมิไดเ้ป็นผูรั้บประโยชน์เอง ผูเ้อำประกนัภยัก็มีสิทธิจะ
โอนประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยัน้ีให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงท่ีไม่ใช่ผูรั้บประโยชน์ก็ได ้เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัส่ง



 

                                           

มอบกรมธรรม ์หรือส่งมอบกรมธรรมโ์ดยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์เขำ้สู่ระบบ ขอ้มูลของผูรั้บประโยชน์แลว้  และ
ผูรั้บประโยชน์ไดบ้อกกล่ำวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้วำ่ตนจ ำนงจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยัน้ี  

กำรโอนประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยฉบับน้ี จะไม่ผูกพนับริษทัจนกว่ำผูเ้อำประกันภัยได้แจ้งกำรโอน
ประโยชน์ดังกล่ำวให้บริษทัทรำบเป็นหนังสือและบริษทัได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว แต่บริษทัไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อควำมสมบูรณ์ของกำรโอนประโยชน์นั้นและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดถำ้ไดจ่้ำยจ ำนวนเงินอนัพึงชดใช้ตำม
สัญญำประกนัภยัใหก้บัผูมี้สิทธิไป โดยไม่ทรำบถึงกำรโอนประโยชน์ดงักล่ำวก่อน 
 
5. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 

ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ใดๆ 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมท่ีระบุนั้น หำกมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์บริษทัจะจ่ำยเงิน
ผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อำประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียวและผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อำประกนัภยั
หรือพร้อมกบัผูเ้อำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบเป็นหนงัสือถึงกำรเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ 
หำกผูเ้อำประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สำมำรถแจ้งให้บริษทัทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวขำ้งต้น เม่ือผูเ้อำ
ประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อำประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มำกกว่ำหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รำยใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อำ
ประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงกำรเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น หรือแจง้
เปล่ียนแปลงกำรรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ หำกผูเ้อำประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สำมำรถแจ้งให้
บริษัททรำบถึงกำรเปล่ียนตัวผู ้รับประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้น เม่ือผูเ้อำประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ำยเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รำยท่ีเสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่ำๆกนั 

 
6. กำรเปลีย่นตัวผู้รับประโยชน์ 

ผูเ้อำประกนัภยัจะเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ได้เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์
โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เขำ้สู่ระบบขอ้มูลของผูรั้บประโยชน์แลว้  และผูรั้บประโยชน์ได้บอกกล่ำวเป็น
หนงัสือไปยงับริษทัแลว้วำ่ตนจ ำนงจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำนั้น 

ในกรณีท่ีผูรั้บประโยชน์คนใหม่เป็น บิดำ มำรดำ สำมี ภริยำหรือบุตรของผูเ้อำประกันภยั กำรเปล่ียนตวัผูรั้บ
ประโยชน์จะมีผลบงัคบันบัแต่วนัท่ีผูเ้อำประกนัภยัแสดงเจตนำโดยแจง้ใหบ้ริษทัทรำบเป็นหนงัสือ เพื่อบริษทัจะท ำ
กำรบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทัจะไม่รับผิดถำ้ไดจ่้ำย
จ ำนวนเงินอนัจะพึงชดใช้ตำมสัญญำประกนัภยัให้กบัผูรั้บประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทรำบถึงกำรเปล่ียนตวัผูรั้บ
ประโยชน์ 

ในกรณีผูรั้บประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดำ มำรดำ สำมี ภริยำหรือบุตรของผูเ้อำประกันภยั กำรเปล่ียนตวัผู ้ รับ
ประโยชน์จะมีผลบงัคบัเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกบริษทัแลว้และบริษทัไดท้ ำกำรบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
ในกรมธรรม ์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ 

 



 

                                           

7. กำรแก้ไขกรมธรรม์ 
กำรแกไ้ขกรมธรรมน้ี์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงรับกำรแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัไดบ้นัทึก

แกไ้ขในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัใหแ้ลว้ โดยผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนบริษทั 
 
8. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม 

บริษทัจะไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรมเ์ม่ือปรำกฏวำ่ 

1. ผูเ้อำประกนัภยัฆ่ำตวัตำย ดว้ยใจสมคัรภำยในหน่ึงร้อยสิบส่ีวนั (114 วนั) นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำม
กรมธรรมน้ี์ หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ทั้งน้ี บริษทัจะไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
เฉพำะในส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำนั้ น ควำมรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีไดช้ ำระใหแ้ก่บริษทัมำแลว้ทั้งหมด หรือในส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีเพิ่มขึ้นแลว้แต่
กรณี 

2. ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่ำตำยโดยเจตนำ ควำมรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัท่ี
ไดรั้บช ำระมำแลว้ทั้งหมดใหแ้ก่ทำยำทของผูเ้อำประกนัภยั ในกรณีท่ีมีผูรั้บประโยชน์มำกกวำ่หน่ึงคน หำก
ผูรั้บประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในกำรฆ่ำผูเ้อำประกันภัยโดยเจตนำ บริษัทจะจ่ำยจ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีไม่มีส่วนร่วมในกำรฆ่ำผูเ้อำประกนัภยัตำมส่วน เม่ือหักส่วนของผูท่ี้ฆ่ำผู ้
เอำประกนัภยัซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บออก  โดยบริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัส่วนน้ีทั้งหมดดว้ย 

กำรคืนเบ้ียประกนัภยั กรณีฆ่ำตวัตำยหรือถูกฆำตกรรม บริษทัมีสิทธิหกัหน้ีสินท่ีผกูพนัตำมกรมธรรมน้ี์ออกได ้

 
9. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคล่ือน 

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัไดแ้ถลงอำยหุรือเพศไวต้่อบริษทัคลำดเคล่ือนไม่ตรงตำมควำมจริง  เป็นเหตุให้บริษัทก ำหนด
จ ำนวนเบ้ียประกนัภยัไวต้ ่ำ จ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะพึงตอ้งจ่ำยตำมกรมธรรม์น้ีจะตอ้งลดลงเท่ำท่ีเบ้ียประกันภยัท่ี
ไดม้ำจะซ้ือควำมคุม้ครองได ้ส ำหรับในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระเบ้ียประกนัภยัเกินกว่ำอตัรำตำมอำยหุรือเพศ
จริง บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเกินให ้ 

ถำ้บริษทัพิสูจน์ไดว้่ำในขณะท ำสัญญำประกนัภยั อำยุท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงอยูน่อกจ ำกดัอตัรำเบ้ียประกนัภยัตำมทำง
คำ้ปกติของบริษทัแลว้ สัญญำประกนัภยัน้ีเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลำ้งสัญญำได ้กรณีท่ีบริษทับอกลำ้งสัญญำ 
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัหลงัจำกหกัหน้ีสิน (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี 
 
10. กำรแจ้งกำรเจ็บป่วย กำรตำยและกำรพสูิจน์ศพ 

• กรณีเจ็บป่วย 
กำรแจ้งและกำรเรียกร้อง 
ผูเ้อำประกนัภยั หรือตวัแทนของผูเ้อำประกนัภยั แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบถึงกำรบำดเจ็บ

หรือกำรเจ็บป่วย ท่ีอำจเป็นเหตุแห่งกำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรมน้ี์โดยไม่ชกัชำ้ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ำมี



 

                                           

เหตุจ ำเป็นอนัสมควรจึงไม่อำจแจง้ใหบ้ริษทัทรำบดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท ำ
ไดแ้ลว้ 

กำรส่งหลกัฐำนกำรเรียกร้อง 
ผูเ้อำประกนัภยั หรือตวัแทนผูเ้อำประกนัภยัตอ้งส่งหลกัฐำนอนัชดัแจง้แสดงถึงกำรเขำ้รักษำตวัเป็นผูป่้วย

ในในโรงพยำบำลภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีออกจำกโรงพยำบำล  
กำรไม่ส่งหลกัฐำนภำยในระยะเวลำดงักล่ำวไม่ท ำใหสิ้ทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำมี

เหตุอนัสมควรท่ีไม่สำมำรถส่งหลกัฐำนดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะกระท ำ
ไดแ้ลว้ 

กำรตรวจทำงกำรแพทย์  
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติักำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉยัของผูเ้อำประกนัภยัเท่ำท่ีจ ำเป็นกบั

กำรประกนัภยัน้ี  
ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติักำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัย

ของผูเ้อำประกนัภยั เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยผลประโยชน์นั้น บริษทัสำมำรถปฏิเสธกำรให้ควำมคุม้ครองแก่
ผูเ้อำประกนัภยัได ้

 

• กรณีเสียชีวิต 
ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตลง   ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบภำยในสิบส่ีวนั  (14 วนั) นับแต่วนั

เสียชีวิต เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ำตนไม่ทรำบถึงควำมตำยของผูเ้อำประกนัภยั  หรือไม่ทรำบว่ำมีกำรประกนัภยั ใน
กรณีเช่นน้ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบภำยในเจ็ดวนั (7 วนั) นับแต่วนัท่ีทรำบถึงควำมตำยหรือวนัท่ีทรำบว่ำมีกำร
ประกนัภยั 

ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งมอบหลกัฐำนทำงรำชกำรซ่ึงแสดงว่ำผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตให้แก่บริษทั และถำ้
บริษทัร้องขอผูรั้บประโยชน์จะตอ้งจดัหำเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติมให้แก่บริษทัโดยค่ำใชจ่้ำยของผูรั้บประโยชน์เอง 

-ฝ่ำยผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งยินยอมและให้ควำมร่วมมือในกำรพิสูจน์ศพผูเ้อำประกนัภยั เม่ือบริษทัเห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมำยหรือหลกัศำสนำ 

บริษทัจะรับผิดตำมกรมธรรมน้ี์ต่อเม่ือผูรั้บประโยชน์ หรือฝ่ำยผูเ้อำประกนัภยัปฏิบติัตำมควำมในวรรคก่อนๆ 
ของขอ้น้ีเรียบร้อยแลว้ 

 
11. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์ 

เม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตในระหวำ่งท่ีกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัอยู่ หำกผูรั้บประโยชน์ตำมกรมธรรมย์งัไม่ไดม้ำ
รับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บตำมกรมธรรมภ์ำยในก ำหนดระยะเวลำสำมเดือน (3 เดือน)  นบัแต่วนัท่ีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต 
บริษทัจะใหด้อกเบ้ียส ำหรับเงินดงักล่ำวทั้งหมด ในอตัรำเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเบ้ียประกนัภยัของ
กรมธรรมน้ี์ 

 



 

                                           

12.  กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภำยใตก้รมธรรม์ฉบบัน้ีระหว่ำงผูมี้สิทธิเรียกร้องตำม

กรมธรรม์กบับริษทั และหำกผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บริษทัตกลงยินยอมและให้ท ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้บงัคบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยอนุญำโตตุลำกำร  
 

หมวด 2 

สิทธิในกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 

13. สิทธิในกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 

หำกผูเ้อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ีด้วยเหตุผลใดก็ตำม ผูเ้อำประกันภัยสำมำรถส่งคืน
กรมธรรมม์ำยงับริษทัภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมจ์ำกบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมใ์ห้แก่ผู ้
เอำประกันภยัโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อำประกันภยัไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ และ บริษทัจะคืนเบ้ีย
ประกนัภยัเตม็จ ำนวนโดยไม่หกัค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ิน 

หำกผูเ้อำประกนัภยั ประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมน้ี์ภำยหลงั 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมจ์ำกบริษทั ผูเ้อำ
ประกนัภยัสำมำรถแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั โดยบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำม
ส่วนส ำหรับระยะเวลำท่ียงัไม่ไดรั้บควำมคุม้ครอง 

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนแล้ว ผูเ้อำประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรมฉ์บบัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 

บันทึกสลกัหลงัแนบท้ำยกรมธรรม์ 
ข้อ 1. กำรเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภัย 

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกันภัย ผูรั้บประโยชน์หรือทำยำทโดยธรรมของผูเ้อำประกันภัย แล้วแต่กรณี  
ประสงคจ์ะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยั สำมำรถยื่นค ำเรียกร้องต่อบริษทัได้  ณ ส ำนกังำน
ใหญ่ หรือสำขำของบริษทั 

ข้อ 2. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเรียกร้อง 

ค ำแนะน ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย 
ถำ้ท่ำนมีปัญหำใดๆ เก่ียวกบักรมธรรมฉ์บบัน้ี โปรดติดต่อ   

บริษทั เอฟดบัลิวดี ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
ชั้น 28 อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 3 เลขท่ี 130-132 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 1351 
หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เลขท่ี 22/79 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทร. 0-2515-3995, 0-2515-3999 หรือสำยด่วนประกนัภยั 1186  
เพื่อใหค้  ำแนะน ำและปรึกษำหำรือ 

 

 



 

                                           

ผูเ้อำประกันภยั ผูรั้บประโยชน์หรือทำยำทโดยธรรมของผูเ้อำประกันภยั ตอ้งยื่นเอกสำรหลกัฐำน
ประกอบค ำเรียกร้อง แลว้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) กำรเวนคืนกรมธรรมเ์พื่อรับมูลค่ำเงินเวนคืนเงินสด และกำรกูย้มืเงินตำมกรมธรรม์ 

(1) กรมธรรม ์
(2) แบบใบค ำขอกูย้มืหรือใบค ำขอเวนคืนกรมธรรม ์แลว้แต่กรณี 

(ข) กำรเรียกร้องเงินตำมกรมธรรม ์กรณีกำรเสียชีวิตจำกโรค 
(1) กรมธรรม ์และใบเรียกร้องสิทธิของผูรั้บประโยชน์ทุกคน ตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนด 
(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูรั้บประโยชน์  โดยตอ้งน ำตน้ฉบบัมำ

แสดงดว้ย 
(3) ส ำเนำใบมรณบตัร โดยตอ้งน ำตน้ฉบบัมำแสดงดว้ย 
(4) ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีกำรจ ำหน่ำยกำรตำยของผูเ้อำประกนัภยั โดยตอ้งน ำตน้ฉบบัมำแสดงดว้ย 
(5) ใบยนิยอมของผูรั้บประโยชน์หรือทำยำทในกำรเปิดเผยประวติั 
(6) ใบรำยงำนแพทย ์กรณีเสียชีวิตท่ีโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล 

(ค) กำรเรียกร้องเงินตำมกรมธรรม ์กรณีเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืน 
(1) กรมธรรม ์และใบเรียกร้องสิทธิของผูรั้บประโยชน์ทุกคน ตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนด 
(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูรั้บประโยชน์ โดยตอ้งน ำตน้ฉบบัมำ

แสดงดว้ย 
(3) ส ำเนำใบมรณบตัร โดยตอ้งน ำตน้ฉบบัมำแสดงดว้ย 
(4) ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีกำรจ ำหน่ำยกำรตำยของผูเ้อำประกนัภยั โดยตอ้งน ำตน้ฉบบัมำแสดงดว้ย 
(5) ใบยนิยอมของผูรั้บประโยชน์หรือทำยำทในกำรเปิดเผยประวติั 
(6) ใบรำยงำนแพทยก์รณีเสียชีวิตท่ีโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล 
(7) ส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัเก่ียวกบัคดีท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้งจำกพนกังำนสอบสวน 
(8) ส ำเนำรำยงำนกำรชนัสูตรพลิกศพ 

(ง) กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน กรณีกำรประกนัภยัโรคร้ำยแรง 
(1) แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมชดเชย 
(2) ใบรับรองแพทยห์รือใบรำยงำนแพทยต์ำมแบบท่ีบริษทัก ำหนด 
(3) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้อำประกนัภยั 
(4) ประวติักำรรักษำ พร้อมรำยงำนผลกำรตรวจต่ำงๆ เช่น  ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำร ผลกำร

ตรวจเอก็ซ์เรยค์อมพิวเตอร์ (CT) ผลช้ินเน้ือ เป็นตน้ 
(จ) กำรเรียกร้องเงินตำมกรมธรรมจ์ำกอุบติัเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต 

(1) แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำทดแทน 
(2) ใบรำยงำนของแพทยห์รือของสถำนพยำบำล 

(ฉ) กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน กรณีค่ำรักษำพยำบำล 
(1) แบบฟอร์มกำรเรียกร้องสิทธิค่ำรักษำพยำบำล 



 

                                           

(2) ใบรำยงำนของแพทยห์รือของสถำนพยำบำล 
(3) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัและใบสรุปหนำ้งบ 

(ช) กำรเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรมค์รบก ำหนดสัญญำ 
(1) กรมธรรม ์
(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้อำประกนัภยั 

ข้อ 3 ระยะเวลำในกำรพจิำรณำและชดใช้เงินตำมสัญญำประกนัภัย 
เม่ือบริษัทได้รับค ำเรียกร้องของผูเ้อำประกันภัย ผูรั้บประโยชน์หรือทำยำทโดยธรรมของผูเ้อำ

ประกนัภยั แลว้แต่กรณีพร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีระบุไวต้ำมขอ้ 2 ครบถว้น บริษทัจะด ำเนินกำรพิจำรณำและ
ชดใชเ้งินตำมสัญญำประกนัภยัใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) กรณีขอเวนคืนกรมธรรมเ์พื่อรับมูลค่ำเงินเวนคืนเงินสด บริษทัจะชดใชใ้หแ้ลว้เสร็จ ภำยใน 20 วนั 
(ข) กรณีกูย้มืเงินตำมกรมธรรม ์บริษทัจะชดใชใ้ห ้ภำยใน 15 วนั 
(ค) กรณีเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนกำรประกนัภยัอุบติัเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) กำรประกนั สุขภำพ ค่ำ

รักษำพยำบำล หรือกำรประกนัภยัโรคร้ำยแรง บริษทัจะชดใชใ้ห้ ภำยใน 15 วนั 
(ง) กรณีให้บริษทัจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ นอกจำกขอ้ 3 (ก) (ข) และ (ค)  แต่ไม่รวมถึงกำรจ่ำยเงินตำม (จ) 

บริษทัจะชดใชใ้หภ้ำยใน 15 วนั 
(จ) กรณีกรมธรรม์ครบก ำหนดหรือกำรจ่ำยเงินปันผล บริษทัจะจ่ำยเงินตำมกรมธรรม ์หรือจ่ำยเงินปันผล

ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีกรมธรรมค์รบก ำหนดหรือวนัท่ีบริษทัตอ้งจ่ำย แลว้แต่
กรณี 

ข้อ 4 กำรขยำยระยะเวลำในกำรพจิำรณำและชดใช้เงินตำมสัญญำประกนัภัย 
ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำ กำรเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้เงินตำมสัญญำประกนัภยั ตำมขอ้ 3 

(ค) และ (ง) ไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงคุม้ครองในสัญญำประกนัภยั บริษทัอำจขยำยระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้
ออกไปไดต้ำมควำมจ ำเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ เอกสำรตำมขอ้ 2 ครบถว้น
แลว้ 

ภำระในกำรพิสูจนว์ำ่กำรเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชไ้ม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงในสัญญำประกนัภยั เป็น
หนำ้ท่ีของบริษทัท่ีจะหำหลกัฐำนเพิ่มเติม ในกำรน้ีผูเ้อำประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือทำยำทโดยธรรมของ
ผูเ้อำประกนัภยั แลว้แต่กรณีตอ้งใหข้อ้เทจ็จริง และใหค้วำมสะดวกแก่บริษทัตำมสมควร 

ข้อ 5 กำรชดใช้เงินตำมสัญญำประกนัภัยล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด 
ในกรณีท่ีบริษทัชดใช้เงินตำมสัญญำประกนัภยัล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไวต้ำมขอ้ 3  หรือล่ำช้ำ

กวำ่ระยะเวลำท่ีขยำยออกไปตำมขอ้ 4 บริษทัจะรับผิดชอบดอกเบ้ียในระหวำ่งเวลำผิดนดั ร้อยละ 15 ต่อปี 
 


