บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จำกัด )นชำชน(

แบบและข้ อควำน

แบบ อีซี่ อี-ไลฟ์

ระยะเวลำเอำประกันภัย 10 ปี
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัย 10 ปี

ข้ อกำชนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์
แบบ อีซี่ อี-ไลฟ์
ประเภทสำนัญ
ระยะเวลำเอำประกันภัย 10 ปี
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัย 10 ปี
ข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. กรณีเสี ยชีวิต
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตก่ อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ที่ 10 บริ ษทั จ่ำยเงิ นในอัตรำร้ อยละ
หนึ่งร้อย (100) ของจำนวนเงินเอำประกันภัย
2. กรณีนีชีวิตอยู่
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยมี ชี วิตอยู่ บริ ษทั จ่ ำยเงิ นให้ผเู้ อำประกันภัยในอัตรำร้ อยละสิ บ (10) ของจำนวนเบี้ย
ประกันภัยที่ชำระมำแล้ว ในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย ปี ที่ 10

สรุปสำระสำคัญโดยย่อ
แบบ อีซี่ อี-ไลฟ์
1. ผลประโยชน์
1.1 กรณีเสี ยชีวิต
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวติ ก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ที่ 10 บริ ษทั จ่ำยเงิ นในอัตรำร้อย
ละหนึ่งร้อย (100) ของจำนวนเงินเอำประกันภัย
1.2 กรณีนีชีวิตอยู่
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริ ษทั จ่ำยเงิ นให้ผเู้ อำประกันภัยในอัตรำร้อยละสิ บ (10) ของจำนวนเบี้ย
ประกันภัยที่ชำระมำแล้ว ในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย ปี ที่ 10
2. เงื่อนไขที่สำคัญ
2.1 เมื่อมีมูลค่ำ เวนคืน ในปี กรมธรรม์ใ ด ผูเ้ อำประกัน ภัย สำมำรถใช้สิท ธิ เวนคืน กรมธรรม์หรื อเปลี่ย น
กรมธรรม์เ ป็ นมูลค่ำใช้เงิ น สำเร็ จ หรื อแปลงเป็ นกรมธรรม์แบบขยำยเวลำ หรื อ กู้เงิ นตำมเงื่ อนไข
ของกรมธรรม์
2.2 ระยะเวลำผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
2.3 กรณี ผเู ้ อำประกันภัยเสี ยชี วิต ผูร้ ับประโยชน์จะต้องรี บแจ้ง ให้บริ ษทั ทรำบภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
เสี ยชีวิต
2.4 กรณี ที่บริ ษ ทั จะไม่คุม้ ครอง
2.4.1 กรณี ไม่เปิ ดเผยควำมจริ ง หรื อแถลงควำมเท็จ บริ ษทั จะบอกล้ำงสัญญำภำยใน 2 ปี นับแต่วนั เริ่ มมี
ผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อตำมกำรต่ออำยุ หรื อตำมกำรกลับคืนสู่ สถำนะเดิม หรื อวันที่บริ ษทั
อนุ มตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม
2.4.2 ฆ่ำตัวตำยภำยใน 1 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อตำมกำรต่ออำยุ หรื อตำมกำร
กลับคืน สู่สถำนะเดิม หรื อวันที่บริ ษทั อนุ มตั ิให้เพิ่มจำนวนเงิ นเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม
หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่ำตำย
รำยละเอียดของแต่ ละข้ อดูได้ จำกข้ อกำชนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแช่ งกรนธรรน์

เงือ่ นไขทั่วไปแช่ งกรนธรรน์ ประกันชีวติ
ที่เสนอขำยชรือออกกรนธรรน์ ประกันภัย โดยใช้ วธิ ีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสำนัญ
ข้ อกำชนดทั่วไป
คำนิยำน
บริษัท หมำยถึง บริ ษทั ผูร้ ับประกันชีวิต ตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์
กรนธรรน์ หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต
สั ญญำประกันภัย หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชี วิต สัญญำเพิ่มเติม เอกสำรแนบท้ำย บันทึกสลักหลัง ใบคำขอเอำ
ประกันชีวิต ใบแถลงสุ ขภำพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ลงลำยมือชื่อไว้
ลงลำยนือชื่อ หมำยควำมรวมถึง กำรลงลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์
ตำรำงกรนธรรน์ หมำยถึง ตำรำงแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริ ษทั เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบ
กรมธรรม์ และถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญำประกันภัย
ปี กรนธรรน์ หมำยถึง ระยะเวลำหนึ่ ง ปี นับแต่ วนั ที่กรมธรรม์มี ผลบังคับ หรื อนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ปี
ต่อๆไป
วันที่ได้ รับกรนธรรน์ หมำยควำมรวมถึง วันที่ขอ้ มูลเข้ำสู่ระบบข้อมูลของผูเ้ อำประกันภัยตำมที่ผเู ้ อำประกันภัยได้
แจ้งไว้ ในกรณี ที่บริ ษทั ออกกรมธรรม์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เงินค่ำเวนคืนกรนธรรน์ หมำยถึง มูลค่ำส่ วนหนึ่ งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผูเ้ อำประกันภัยชำระมำระยะหนึ่ ง
หลังจำกหักค่ำคุม้ ครองและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำน ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ของผูเ้ อำประกันภัยและสำมำรถใช้สิทธิ ได้ตำมที่
กรมธรรม์ระบุไว้
แบบสะสนทรัพย์ แท้ จริง หมำยถึง กำรประกันชีวิตแบบหนึ่ ง ซึ่งบริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงินครบกำหนดให้แก่
ผูเ้ อำประกันภัยเฉพำะเมื่อยังมีชีวิตอยูต่ ำมเวลำที่กำหนด

ชนวด 1
สั ญญำประกันภัย
1. ควำนสนบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัย
สัญญำประกันภัยนี้ เกิดจำกกำรที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อำประกันภัย ในใบคำขอเอำประกันชีวิต ใบ
แถลงสุ ขภำพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผเู้ อำประกันภัยลงลำยมือชื่ อไว้และได้มีกำรชำระเบี้ยประกันภัย
งวดแรกแล้ว บริ ษทั จึงได้ตกลงทำสัญญำและออกกรมธรรม์ให้ไว้
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยรู ้ อยู่แล้วและแถลงข้อควำมอันเป็ นเท็จตำมวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้ อยู่แล้วในข้อควำม
จริ งใดแต่ไม่เปิ ดเผยข้อควำมจริ งนั้นให้บริ ษทั ทรำบซึ่ งถ้ำบริ ษทั ทรำบข้อควำมจริ งนั้นๆแล้ว อำจจูงใจบริ ษทั ให้
เรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรื อไม่ยอมทำสัญญำ สัญญำประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิ ชย์ มำตรำ 865 ซึ่ งบริ ษทั อำจบอกล้ำงสัญญำได้และไม่จ่ำยเงิ นตำมกรมธรรม์ได้ ควำมรับผิดชอบ
ของบริ ษทั จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริ ษทั แล้วทั้งหมดเท่ำนั้น
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธควำมรับผิด โดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนื อจำกที่ผเู้ อำประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสำร
ตำมวรรคหนึ่ง
2. กำรไน่ โต้ แย้ งชรือคัดค้ ำนควำนไน่ สนบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่
ผูเ้ อำประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็ นเวลำตั้งแต่สองปี (2 ปี ) ขึ้นไป นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อ
หำกมีกำรต่ออำยุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกำรต่ออำยุน้ นั หรื อวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำม
กำรกลับคืนสู่ สถำนะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้ำย หรื อวันที่บริ ษทั อนุ มตั ิให้เพิ่มจำนวนเงิ นเอำประกันภัย ทั้งนี้
เฉพำะในส่ วนของจำนวนเงิ นเอำประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น เว้นแต่ผเู้ อำประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสี ยในเหตุที่
เอำประกันภัยนั้น หรื อกำรแถลงอำยุคลำดเคลื่อนจนอำยุจริ งอยูน่ อกจำกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยตำมทำงค้ำปกติ
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทรำบข้อมูลอันจะบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้ตำมเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิ บอก
ล้ำงสัญญำประกันภัยภำยในกำหนดหนึ่ งเดือน (1 เดือน) นับตั้งแต่ทรำบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อำจบอกล้ำงควำม
สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยในกรณี น้ ี ได้
3. สิ ทธิและกำรใช้ สิทธิในกรนธรรน์
สิ ทธิ และกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์น้ ี หำกมิได้กำหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพำะแล้ว ให้ถือว่ำเป็ นของ
ผูเ้ อำประกันภัยแต่ผเู ้ ดียวเท่ำนั้น
กำรกำหนดมอบสิ ทธิ และกำรใช้สิทธิ ในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่น จะต้องทำเป็ นหนังสื อแจ้งบริ ษทั และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกบริ ษทั แล้ว

4. กำรโอนประโยชน์ แช่ งสั ญญำประกันภัย
ในระหว่ำงที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ แม้ผเู ้ อำประกันภัยมิได้เป็ นผูร้ ับประโยชน์เอง ผูเ้ อำประกันภัยก็มีสิทธิ
จะโอนประโยชน์ตำมสัญญำประกัน ภัยนี้ ให้แ ก่ บุ คคลอีก คนหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ ก็ไ ด้เว้น แต่ ผเู้ อำประกันภัยส่ งมอบกรมธรรม์ หรื อส่ ง มอบกรมธรรม์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์เข้ำสู่ ระบบ ข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว และผูร้ ับประโยชน์ได้บอกกล่ำวเป็ นหนังสื อไปยังบริ ษทั แล้วว่ำ ตนจำนงจะถือเอำประโยชน์
ตำมสัญญำประกันภัยนี้
กำรโอนประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยฉบับนี้ จะไม่ผกู พันบริ ษทั จนกว่ำผูเ้ อำประกันภัยได้แจ้งกำรโอน
ประโยชน์ดงั กล่ำวให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อและบริ ษทั ได้บนั ทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อควำมสมบูรณ์ของกำรโอนประโยชน์น้ นั และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดถ้ำได้จ่ำยจำนวนเงินอันพึงชดใช้
ตำมสัญญำประกันภัยให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ไป โดยไม่ทรำบถึงกำรโอนประโยชน์ดงั กล่ำวก่อน
5. ผู้รับประโยชน์ ตำนกรนธรรน์
ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ำยเงิ นผลประโยชน์
ใดๆ ภำยใต้ขอ้ กำหนดกรมธรรม์ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตำมที่ระบุน้ นั หำกมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะ
จ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อำประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อำประกันภัยระบุ ชื่ อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดี ยวและผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ย ชี วิตก่ อนผูเ้ อำประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อำประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อถึงกำรเปลี่ยนตัว
ผูร้ ับประโยชน์ หำกผูเ้ อำประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สำมำรถแจ้ง ให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำ ว
ข้ำงต้น เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อำประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มำกกว่ำหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รำยใดเสี ยชีวิตก่อน ผู-้
เอำประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงกำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั
หรื อแจ้ง เปลี่ยนแปลงกำรรั บประโยชน์ ของผูร้ ั บประโยชน์ที่ เหลืออยู่ หำกผูเ้ อำประกันภัยมิ ได้แจ้ง หรื อไม่
สำมำรถแจ้งให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่ำวข้ำงต้น เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั
จะจ่ำยเงิ นผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รำยที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่ำๆกัน
6. กำรเปลีย่ นตัวผู้รับประโยชน์
ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ได้ เว้นแต่ผเู้ อำประกันภัยส่ งมอบกรมธรรม์หรื อส่ งมอบ
กรมธรรม์โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์เข้ำสู่ ระบบข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว และผูร้ ับประโยชน์ได้บอก
กล่ำวเป็ นหนังสื อไปยังบริ ษทั แล้วว่ำตนจำนงจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำนั้น
ในกรณี ที่ผรู ้ ับประโยชน์คนใหม่เป็ น บิดำ มำรดำ สำมี ภริ ยำหรื อบุตรของผูเ้ อำประกันภัย กำรเปลี่ยนตัว
ผูร้ ับประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วนั ที่ผเู ้ อำประกันภัยแสดงเจตนำโดยแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อ เพื่อ
บริ ษทั จะทำกำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั จะไม่
รับผิดถ้ำได้จ่ำยจำนวนเงินอันจะพึงชดใช้ตำมสัญญำประกันภัยให้กบั ผูร้ ับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทรำบถึง
กำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์

ในกรณี ผรู้ ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดำ มำรดำ สำมี ภริ ยำหรื อบุตรของผูเ้ อำประกันภัย กำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกบริ ษทั แล้วและบริ ษทั ได้ทำกำรบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ในกรมธรรม์ หรื อออกบันทึกสลักหลังให้
7. กำรแก้ไขกรนธรรน์
กำรแก้ไขกรมธรรม์น้ ี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงรับกำรแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้
บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนบริ ษทั
8. กำรเปลีย่ นแบบกรนธรรน์
ผูเ้ อำประกันภัยอำจทำเป็ นหนังสื อขอให้บริ ษทั เปลี่ยนแบบประกันภัยเป็ นแบบอื่น ตำมที่บริ ษทั ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำกบริ ษทั
หำกกำรเปลี่ยนแบบประกันภัยนี้ ทำให้ผลต่ำงของเบี้ยประกันภัยหรื อเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ตำมแบบกำรประกันภัยเดิมกับแบบกำรประกันภัยใหม่ บริ ษทั จะคืนเงิ นเบี้ยประกันภัย หรื อเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ในส่ วนที่
ลดลง หักด้วยหนี้ สินที่ผูกพันตำมกรมธรรม์หรื อจะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หรื อเงิ นค่ำเวนคืนส่ วนที่
เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี
9. กำรฆ่ ำตัวตำยชรือถูกฆำตกรรน
บริ ษทั จะไม่จ่ำยเงิ นตำมกรมธรรม์เมื่อปรำกฏว่ำ
1. ผูเ้ อำประกันภัยฆ่ำตัวตำย ด้วยใจสมัครภำยในหนึ่ งปี (1 ปี ) นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์
หรื อหำกมี กำรต่ออำยุกรมธรรม์ใ ห้นับตั้ง แต่ วนั เริ่ มมี ผลคุ ม้ ครองตำมกำรต่ ออำยุน้ ัน หรื อ วันเริ่ มมี ผลคุม้ ครองตำมกำรกลับคืนสู่ สถำนะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้ำย หรื อวันที่บริ ษทั อนุ มตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัย ทั้งนี้ เฉพำะในส่ วนของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น ควำมรับผิดของบริ ษทั จะมี
เพียงคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับกำรประกันชี วิตที่ได้ช ำระให้แก่บริ ษ ทั มำแล้วทั้งหมด หรื อเบี้ยประกันภัย
สำหรับกำรประกันชีวิตเพื่อกำรต่ออำยุกรมธรรม์ หรื อกำรกลับคืนสู่ สถำนะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้ำย
หรื อในส่ วนของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี
2. ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่ำตำยโดยเจตนำ ควำมรับผิดของบริ ษทั จะมีเพียงคืนเงิ นค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ให้แก่ทำยำทของผูเ้ อำประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ในกรณี ที่ ก รมธรรม์ย งั ไม่ มี เ งิ น ค่ ำ เวนคื น กรมธรรม์ บริ ษ ัท จะอนุ โ ลมคื น เบี้ ย ประกัน ภัย ส ำหรั บ
กำรประกันชี วติ ที่ได้รับชำระมำแล้วทั้งหมดให้แก่ทำยำทของผูเ้ อำประกันภัย
2.2 ในกรณี ที่ มี ผู ้รั บ ประโยชน์ ม ำกกว่ ำ หนึ่ งคน หำกผู ้รั บ ประโยชน์ ค นใดไม่ มี ส่ ว นร่ วมในกำรฆ่ ำ
ผูเ้ อำประกันภัยโดยเจตนำ บริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงิ นเอำประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่ วม
ในกำรฆ่ำผูเ้ อำประกันภัยตำมส่ วน เมื่อหักส่ วนของผูท้ ี่ฆ่ำผูเ้ อำประกันภัยซึ่ งไม่มีสิทธิ ได้รับออก โดย
บริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่ วนนี้ ท้งั หมดด้วย
กำรคืนเบี้ยประกันภัย หรื อเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์กรณี ฆ่ำตัวตำยหรื อถูกฆำตกรรม บริ ษทั มีสิทธิหกั หนี้ สิน
ที่ผกู พันตำมกรมธรรม์น้ ี ออกได้

10. กำรแถลงอำยุชรือเพศคลำดเคลือ่ น
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยได้แถลงอำยุหรื อเพศไว้ต่อบริ ษทั คลำดเคลื่อนไม่ตรงตำมควำมจริ ง เป็ นเหตุให้บริ ษทั
กำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ำ จำนวนเงิ นที่บริ ษทั จะพึง ต้องจ่ำ ยตำมกรมธรรม์น้ ี จะต้องลดลงเท่ำที่เบี้ ย
ประกันภัยที่ได้มำจะซื้ อควำมคุม้ ครองได้ สำหรับในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยเกินกว่ำอัตรำ
ตำมอำยุหรื อเพศจริ ง บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยส่ วนที่เกินให้
ถ้ำบริ ษทั พิสูจน์ได้ว่ำในขณะทำสัญญำประกันภัย อำยุที่ถกู ต้องแท้จริ งอยูน่ อกจำกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยตำม
ทำงค้ำปกติของบริ ษทั แล้ว สัญญำประกันภัยนี้ เป็ นโมฆียะ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้ำงสัญญำได้ กรณี ที่บริ ษทั บอก
ล้ำงสัญญำ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจำกหักหนี้ สิน (ถ้ำมี) ให้แก่ผเู้ อำประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
แล้วแต่กรณี
11. กำรแจ้ งกำรตำยและกำรพิสูจน์ ศพ
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวติ ลง ผูร้ ับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบภำยในสิ บสี่ วนั (14 วัน) นับแต่วนั
เสี ยชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วำ่ ตนไม่ทรำบถึงควำมตำยของผูเ้ อำประกันภัยหรื อไม่ทรำบว่ำมีกำรประกันภัย ใน
กรณี เช่นนี้ จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบภำยในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วนั ที่ทรำบถึงควำมตำยหรื อวันที่ทรำบว่ำมี
กำรประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งมอบหลักฐำนทำงรำชกำรซึ่ งแสดงว่ำผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตให้แก่บริ ษทั และถ้ำ
บริ ษ ทั ร้ องขอ ผูร้ ั บประโยชน์จะต้องจัดหำเอกสำรหลักฐำนเพิ่ มเติ มให้แก่ บริ ษ ทั โดยค่ำ ใช้จ่ำยของผูร้ ั บ ประโยชน์เอง
ฝ่ ำยผูเ้ อำประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ควำมร่ วมมือในกำรพิสูจน์ศพผูเ้ อำประกันภัย เมื่อบริ ษทั เห็นว่ำมี
ควำมจำเป็ นและไม่ขดั ต่อกฎหมำยหรื อหลักศำสนำ
บริ ษทั จะรับผิดตำมกรมธรรม์น้ ี ต่อเมื่อผูร้ ับประโยชน์ หรื อฝ่ ำยผูเ้ อำประกันภัยปฏิบตั ิตำมควำมในวรรค
ก่อนๆ ของข้อนี้ เรี ยบร้อยแล้ว
12. สิ ทธิเกีย่ วกับเงินค้ำงจ่ ำยตำนกรนธรรน์
เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดวันสิ้ นสุ ดตำมสัญญำหรื อเมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต ในระหว่ำงที่กรมธรรม์ยงั มี
ผลบังคับอยู่ หำกผูเ้ อำประกัน ภัยหรื อผูร้ ั บประโยชน์ต ำมกรมธรรม์ยงั ไม่ ไ ด้มำรั บเงิ น ที่มีสิ ทธิ ไ ด้รับตำม
กรมธรรม์ภ ำยในกำหนดระยะเวลำสำมเดื อน (3 เดือน) นับแต่ วนั ที่กรมธรรม์ครบกำหนดหรื อวันที่ ผเู ้ อำ
ประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะให้ดอกเบี้ยสำหรับเงิ นดังกล่ำวทั้งหมด ในอัตรำเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้ในกำร
คำนวณเบี้ย-ประกันภัยของกรมธรรม์น้ ี
13. กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพำท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่ำงผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตำม
กรมธรรม์กบั บริ ษทั และหำกผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร
บริ ษทั ตกลงยินยอม และให้ทำกำรวินิจฉัยชี้ ขำดโดยอนุ ญำโตตุลำกำรตำมข้อบังคับสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุ ญำโตตุลำกำร

ชนวด 2
กำรประกันภัย
14. กำรชำระเบีย้ ประกันภัย
กำรชำระเบี้ยประกันภัยต้องชำระก่อนหรื อในวันถึงกำหนดชำระโดยชำระเป็ นงวดรำยปี รำยงวด 6 เดือน
3 เดือน หรื อรำยเดือน ณ สำนักงำนใหญ่ หรื อสำขำของบริ ษทั หรื อกับตัวแทนที่ได้รับมอบอำนำจเป็ นหนังสื อ
จำกบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็ นหลักฐำน
ในกรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำยงวดน้อยกว่ำหนึ่ ง ปี จำนวนเบี้ยประกันภัยที่
ชำระให้บริ ษทั ยังไม่เต็มปี นั้นเป็ นหนี้ สินที่บริ ษทั จะต้องหักออกจำกจำนวนเงินที่จะพึงจ่ำยตำมกรมธรรม์
ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถเปลี่ยนแปลงงวดกำรชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องทำเป็ นหนังสื อขอเปลีย่ นแปลง
วิธีกำรชำระเบี้ยประกันภัยไปยังบริ ษทั และกำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั อนุมตั ิ
กำรชำระเบี้ยประกันภัยให้ชำระเป็ นเงินสด กำรชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตัว๋ สัญญำใช้เงิน เช็ค ดร๊ ำฟท์ หรื อ
วิธีอื่นใดจะถือว่ำได้ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรี ยกเก็บเงินสดได้แล้ว
15. ระยะเวลำผ่ อนผันชำระเบีย้ ประกันภัย
หำกผูเ้ อำประกันภัยมิได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะผ่อนผันให้เป็ น
เวลำสำมสิ บเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วนั ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่ำงระยะเวลำผ่อนผันกรมธรรม์
ยังคงมีผลบังคับ ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชี วิตลงในระหว่ำงระยะเวลำผ่อนผัน บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คำ้ ง
ชำระในรอบปี กรมธรรม์น้ นั ออกจำกจำนวนเงิน ซึ่ งบริ ษทั จะชดใช้ตำมกรมธรรม์น้ ี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
16. กำรขำดอำยุของกรนธรรน์
ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภำยในระยะเวลำผ่อนผันตำมข้อ 15 กรมธรรม์น้ ี ย่อมขำดอำยุ
นับแต่วนั ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณี ที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกำหนดอื่นในกรมธรรม์น้ ี
17. กำรต่ ออำยุกรนธรรน์
ภำยในระยะเวลำห้ำปี (5 ปี ) นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ขำดอำยุ และยังมิได้รับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ ผูเ้ อำประกันภัยอำจขอต่ออำยุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขำดชำระทั้ง หมด พร้ อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตรำสู งกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้ใน
กำรคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่ มต้นแห่ งสัญญำประกันภัยออกไปเท่ำกับระยะเวลำที่กรมธรรม์ขำดอำยุ โดยผูเ้ อำประกันภัย
ต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตรำตำมอำยุของผูเ้ อำประกันภัย ณ วันเริ่ มต้นใหม่ของสัญญำประกันภัย
ในกำรต่ออำยุกรมธรรม์ผเู ้ อำประกันภัยต้องดำเนิ นกำรดังนี้
1) ยืน่ คำขอต่ออำยุกรมธรรม์เป็ นหนังสื อตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด

2) แสดงหลักฐำนว่ำมีสุขภำพสมบูรณ์และอยูใ่ นสภำพที่บริ ษทั รับประกันภัยได้ โดยผูเ้ อำประกันภัยเป็ นผูอ้ อก
ค่ำใช้จ่ำยเอง (ถ้ำมี)
3) ช ำระคื น หนี้ สิ น ใดๆ ที่ มี อ ยู่ต ำมกรมธรรม์พ ร้ อ มดอกเบี้ ย ทบต้น ตำมอัต รำที่ ก ำหนดไว้ใ นกรมธรรม์
กำรต่ออำยุกรมธรรม์ดงั กล่ำวจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว

ชนวด 3
กำรใช้ สิทธิเกีย่ วกับนูลค่ ำกรนธรรน์
18. กำรนำนูลค่ ำเวนคืนนำชำระเบีย้ ประกันภัยโดยอัตโนนัติ
ในกรณี ที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ และมีเงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์แล้ว เมื่อถึงกำหนดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย ถ้ำผูเ้ อำประกันภัยยังมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ งในข้อ 20
หรื อข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป บริ ษทั จะนำเงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจำกหัก
ด้วยหนี้ สินที่ผกู พันตำมกรมธรรม์ (ถ้ำมี) ชำระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของกำรกู้ยืมและ
บริ ษทั จะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรำสู งกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้ในกำรคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
ในกรณี ที่เงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์มี ไม่เพียงพอที่จะชำระเบี้ยประกันภัยตำมงวดที่กำหนดแต่เพียงพอสำหรับ
กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำย 3 เดือน ให้ทำกำรเปลี่ยนวิธีกำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำย 3 เดือน หำกเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ในวันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอสำหรับกำรชำระเป็ นรำย 3 เดือน บริ ษทั จะ
แปลงกรมธรรม์น้ ี เป็ นกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำ หรื อเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็ จ ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั
กำหนด
หำกสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์น้ ี มีเงินค่ำเวนคืน บริ ษทั จะนำเงินค่ำเวนคืนดังกล่ำวไปรวมกับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก
19. กำรเวนคืนกรนธรรน์
หำกมีกำรชำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ ผูเ้ อำประกันภัยย่อมมีสิทธิ จะบอกเลิกสัญญำได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ตำมจำนวนที่
กำหนดไว้ในตำรำงมูลค่ำกรมธรรม์กบั ผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ำมี) หักด้วยจำนวนหนี้ สินใดๆ ที่
ค้ำงชำระอยู่ (ถ้ำมี)
20. กำรเปลีย่ นเป็ นกรนธรรน์ใช้ เงินสำเร็จ
หำกมีกำรชำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำที่มีเงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ ผูเ้ อำประกันภัยมีสิทธิ จะขอเปลี่ยนกรมธรรม์น้ นั เป็ นกรมธรรม์ใช้เงิ นสำเร็ จ โดยผูเ้ อำประกันภัยไม่ตอ้ งชำระเบี้ ย
ประกันภัยต่อไป กำรเปลี่ยนกรมธรรม์ บริ ษทั จะนำเงินค่ำเวนคืนที่มีอยูใ่ นขณะนั้นมำคำนวณเป็ นเบี้ยประกันภัย
ช ำระครั้ งเดี ยว เพื่อซื้ อกรมธรรม์ใ หม่ เป็ นกรมธรรม์ใ ช้เ งิ นสำเร็ จ ซึ่ ง มี ระยะเวลำเอำประกันภัยเป็ นไปตำม
ระยะเวลำประกันภัยเดิม แต่จำนวนเงิ นเอำประกันภัยเท่ำกับจำนวนเงิ นเอำประกันภัยของกรมธรรม์ใช้เงิ นสำเร็ จ

ซึ่ งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่ำใช้เงินสำเร็ จตำมตำรำงมูลค่ำกรมธรรม์ และบริ ษทั จะจ่ำยเงิ นจำนวนนี้ ให้เมื่อผูเ้ อำประกัน ภัย มี ชี วิตอยู่จนถึ ง วัน ครบก ำหนดระยะเวลำเอำประกันภัย หรื อเมื่ อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชี วิต ภำยใน
ระยะเวลำเอำประกันภัยและหำกมีเงิ นจ่ำยคืนทันทีตำมที่ระบุไว้ในตำรำงมูลค่ำกรมธรรม์ บริ ษ ทั จะคืนเงิ น
จำนวนดังกล่ำวให้ผเู ้ อำประกันภัย ณ เวลำที่ผเู้ อำประกันภัยขอเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงิ นสำเร็ จ
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยมีหนี้ สินตำมกรมธรรม์ บริ ษทั จะหักหนี้ สินออกจำกเงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์ก่อนที่
จะนำมำคำนวณมูลค่ำใช้เงินสำเร็ จ
21. กำรแปลงเป็ นกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำ
หำกมีกำรชำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับผูเ้ อำประกันภัยมี
สิ ทธิ จะขอแปลงกรมธรรม์เป็ นกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำ เว้นแต่กรมธรรม์ที่เป็ นภัยต่ำกว่ำมำตรฐำนให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนด จำนวนเงิ นเอำประกันภัยจะคงเดิมตำมกรมธรรม์น้ ี โดยผูเ้ อำประกันภัยไม่ตอ้ งชำระ
เบี้ยประกันภัยต่อไป กำรแปลงกรมธรรม์บริ ษทั จะนำเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ท้ งั หมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมำคำนวณ
เป็ นเบี้ยประกันภัยชำระครั้ งเดียว เพื่อซื้ อกรมธรรม์ใหม่ เป็ นกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำ ถ้ำผูเ้ อำประกันภัย
เสี ยชีวิตภำยในระยะเวลำซึ่ งได้ระบุไว้ในช่ องระยะเวลำที่ขยำยตำมตำรำงมูลค่ำกรมธรรม์ บริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงิ น
เอำประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ หำกผูเ้ อำประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นกำหนดระยะเวลำที่ขยำยกรมธรรม์เป็ นอัน
สิ้ นผลบังคับ โดยไม่มีกำรจ่ำยเงินผลประโยชน์ใดๆ
ในกรณี ที่เงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์ซ้ื อกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำแล้ว หำกยังมีเงิ นเหลืออยู่บริ ษ ทั จะนำไป
คำนวณเป็ นเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเพื่อซื้ อกำรประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริ ง และถ้ำผูเ้ อำประกันภัยมี
ชี วิตอยู่จนถึงวันครบกำหนด บริ ษทั จะจ่ ำยเงิ นตำมช่ องเงิ นครบก ำหนดให้และหำกยังมี เงิ นเหลืออีก บริ ษทั จะ
จ่ำยเงินดังกล่ำวให้ตำมช่องเงิ นจ่ำยคืนทันทีให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย ณ เวลำที่ผเู ้ อำประกันภัยขอแปลงเป็ นกรมธรรม์
แบบขยำยเวลำ
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยมีหนี้ สินตำมกรมธรรม์ บริ ษทั จะหักหนี้ สินออกจำกเงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์ก่อน
นำมำคำนวณกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำ และจำนวนเงินเอำประกันภัยแบบขยำยเวลำจะเท่ำกับจำนวนเงิ น
เอำประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้ สิน
22. กำรกลับคืนสู่ สถำนะเดินของกรนธรรน์
ภำยในระยะเวลำห้ำปี (5ปี ) นับแต่วนั ที่ก รมธรรม์เปลี่ย นเป็ นกรมธรรม์ใช้เงิ น สำเร็ จ หรื อ แปลงเป็ น
กำรประกันภัยแบบขยำยเวลำตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีกำรเวนคืนกรมธรรม์น้ ี ผูเ้ อำประกันภัย
อำจขอให้กรมธรรม์กลับมำมีผลบัง คับตำมแบบประกันภัยเดิมและในจำนวนเงิ นเอำประกันภัยเท่ำเดิม โดย
ดำเนิ นกำรดังนี้
1) ยื่นคำขอกลับมำมีผลบังคับตำมเดิมของกรมธรรม์เป็ นหนังสื อตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด
2) แสดงหลักฐำนว่ำมีสุขภำพสมบูรณ์ และอยู่ในสภำพที่บริ ษทั รับประกันภัยได้ โดยผูเ้ อำประกันภัยเป็ น
ผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยเอง (ถ้ำมี)
3) ชำระคืนหนี้ สินใดๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตำมอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เพื่อกำรนี้

4) ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขำดชำระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตรำสู งกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้ในกำรคำนวณเบี้ย
ประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
กำรกลับมำมีผลบังคับตำมเดิมของกรมธรรม์น้ ี จะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว

ชนวด 4
กำรกู้ยนื เงิน
23. กำรกู้ยืนเงิน
เมื่ อกรมธรรม์ย งั มี ผลบังคับและมี เงิ นค่ ำเวนคื นกรมธรรม์เกิ ดขึ้ นแล้ว หำกผูเ้ อำประกันภัยไม่ ได้ใช้สิทธิ
เกี่ยวกับมูลค่ำกรมธรรม์ตำมข้อ 20 หรื อข้อ 21 ผูเ้ อำประกันภัยมีสิทธิ ขอกูเ้ งิ นจำกบริ ษทั
โดยโอนผลประโยชน์แห่ งกรมธรรม์น้ ี เป็ นกำรประกันหนี้ กู้ยืม จำนวนเงิ นที่ขอกู้ยืมได้น้ นั จะไม่เกิ นเงิ นค่ำ
เวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้ สินใดๆ ที่ผกู พันตำมกรมธรรม์น้ ี โดยบริ ษทั จะคิดดอกเบี้ยทบต้น
ในอัตรำสู งกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้ในกำรคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
เมื่อใดเงินกูย้ มื และดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระมีมูลค่ำมำกกว่ำเงิ นค่ำเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้ นผล
บังคับทันที
หำกสัญญำเพิ่มเติมที่แนบท้ำยกรมธรรม์น้ ี มีเงินค่ำเวนคืน บริ ษทั จะนำเงินค่ำเวนคืนดังกล่ำวไปรวมกับเงิน
ค่ำเวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก

ชนวด 5
สิ ทธิในกำรขอยกเลิกกรนธรรน์
24. สิ ทธิในกำรขอยกเลิกกรนธรรน์
หำกผูเ้ อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์น้ ี ด้วยเหตุ ผ ลใดก็ ตำม ผูเ้ อำประกันภัยสำมำรถส่ ง คื น
กรมธรรม์มำยังบริ ษทั ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์จำกบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู ้
เอำประกันภัยโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อำประกันภัยไม่ ต ้องส่ งคื นกรมธรรม์ และบริ ษ ทั จะคื นเบี้ ย
ประกันภัยที่เหลือจำกกำรหักค่ำตรวจสุ ขภำพตำมที่จ่ำยจริ งและค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ฉบับละ 500 บำท เว้นแต่เป็ น
กำรเสนอขำยกรมธรรม์โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หกั ค่ำใช้จ่ำย
ใดๆทั้งสิ้ น
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนแล้ว
ผูเ้ อำประกันภัยไม่มีสิทธิ ยกเลิก
กรมธรรม์ฉบับนี้

คำแนะนำสำนักงำนคณะกรรนกำรกำกับและส่ งเสรินกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ถ้ำท่ำนมีปัญหำใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ฉบับนี้ โปรดติดต่อ
บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
ชั้น 28 อำคำรสิ นธร ทำวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 0-2632-6222
หรื อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
เลขที่ 22/79 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2515-3995, 0-2515-3999 หรื อสำยด่วนประกันภัย 1186
เพื่อให้คำแนะนำและปรึ กษำหำรื อ

บันทึกสลักชลังแนบท้ำยกรนธรรน์
ข้ อ 1. กำรเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์ ตำนสั ญญำประกันภัย
ในกรณี ที่ ผูเ้ อำประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ ห รื อทำยำทโดยธรรมของผูเ้ อำประกัน ภัย แล้วแต่ ก รณี
ประสงค์จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัย สำมำรถยื่นคำเรี ยกร้องต่อบริ ษทั ได้ ณ สำนักงำน
ใหญ่ หรื อสำขำของบริ ษทั
ข้ อ 2. เอกสำรชลักฐำนประกอบกำรเรียกร้ 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 กรณี กำรเสี ยชีวติ จำกโรค
(1) กรมธรรม์ และใบเรี ยกร้องสิ ทธิ ของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน ตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับประโยชน์ โดยต้องนำต้นฉบับมำ
แสดงด้วย
(3) สำเนำใบมรณบัตร โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีกำรจำหน่ำยกำรตำยของผูเ้ อำประกันภัย โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(5) ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทำยำทในกำรเปิ ดเผยประวัติ
(6) ใบรำยงำนแพทย์ กรณี เสี ยชีวติ ที่โรงพยำบำลหรื อสถำนพยำบำล
(ค) กำรเรี ยกร้องเงินตำมกรมธรรม์ กรณี เสี ยชีวติ จำกอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่น
(1) กรมธรรม์ และใบเรี ยกร้องสิ ทธิ ของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน ตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับประโยชน์ โดยต้องนำต้นฉบับมำ
แสดงด้วย
(3) สำเนำใบมรณบัตร โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีกำรจำหน่ำยกำรตำยของผูเ้ อำประกันภัย โดยต้องนำต้นฉบับมำแสดงด้วย
(5) ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทำยำทในกำรเปิ ดเผยประวัติ
(6) ใบรำยงำนแพทย์กรณี เสี ยชีวติ ที่โรงพยำบำลหรื อสถำนพยำบำล
(7) สำเนำบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสำเนำถูกต้องจำกพนักงำนสอบสวน
(8) สำเนำรำยงำนกำรชันสู ตรพลิกศพ
(ง) กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน กรณี กำรประกันภัยโรคร้ำยแรง
(1) แบบฟอร์ มกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมชดเชย
(2) ใบรับรองแพทย์หรื อใบรำยงำนแพทย์ตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย

(4) ประวัติกำรรักษำ พร้อมรำยงำนผลกำรตรวจต่ำงๆ เช่ น ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำร ผลกำร
ตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ผลชิ้นเนื้อ เป็ นต้น
(จ) กำรเรี ยกร้องเงินตำมกรมธรรม์จำกอุบตั ิเหตุ กรณี ไม่เสี ยชีวติ
(1) แบบฟอร์ มกำรเรี ยกร้องค่ำทดแทน
(2) ใบรำยงำนของแพทย์หรื อของสถำนพยำบำล
(ฉ) กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทน กรณี ค่ำรักษำพยำบำล
(1) แบบฟอร์ มกำรเรี ยกร้องสิ ทธิ ค่ำรักษำพยำบำล
(2) ใบรำยงำนของแพทย์หรื อของสถำนพยำบำล
(3) ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับและใบสรุ ปหน้ำงบ
(ช) กำรเรี ยกร้องเงิน กรณี กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญำ
(1) กรมธรรม์
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย
ข้ อ 3 ระยะเวลำในกำรพิจำรณำและชดใช้ เงินตำนสั ญญำประกันภัย
เมื่ อ บริ ษ ัท ได้รั บ ค ำเรี ย กร้ อ งของผูเ้ อำประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ ห รื อ ทำยำทโดยธรรมของผูเ้ อำ
ประกันภัย แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ระบุไว้ตำมข้อ 2 ครบถ้วน บริ ษทั จะดำเนิ นกำรพิจำรณำและ
ชดใช้เงินตำมสัญญำประกันภัยให้แล้วเสร็ จภำยในกำหนดระยะเวลำ ดังต่อไปนี้
(ก) กรณี ขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่ำเงินเวนคืนเงินสด บริ ษทั จะชดใช้ให้แล้วเสร็ จ ภำยใน 20 วัน
(ข) กรณี กยู้ 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 จ่ำยเงิ นตำมกรมธรรม์ นอกจำกข้อ 3 (ก) (ข) และ (ค) แต่ไม่รวมถึ งกำรจ่ำยเงินตำม (จ)
บริ ษทั จะชดใช้ให้ภำยใน 15 วัน
(จ) กรณี กรมธรรม์ครบกำหนดหรื อกำรจ่ำยเงิ นปั นผล บริ ษทั จะจ่ำยเงิ นตำมกรมธรรม์ หรื อจ่ำยเงิ นปั นผล
ให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กรมธรรม์ครบกำหนดหรื อวันที่บริ ษทั ต้องจ่ำย แล้วแต่
กรณี
ข้ อ 4 กำรขยำยระยะเวลำในกำรพิจำรณำและชดใช้ เงินตำนสั ญญำประกันภัย
ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ กำรเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้เงินตำมสัญญำประกันภัย ตำมข้อ ๓
(ค) และ (ง) ไม่เป็ นไปตำมข้อตกลงคุ ม้ ครองในสัญญำประกันภัย บริ ษทั อำจขยำยระยะเวลำที่ กำหนดไว้
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 ในกำรนี้ ผเู ้ อำประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทำยำทโดยธรรมของ
ผูเ้ อำประกันภัย แล้วแต่กรณี ตอ้ งให้ขอ้ เท็จจริ ง และให้ควำมสะดวกแก่บริ ษทั ตำมสมควร

ข้ อ 5 กำรชดใช้ เงินตำนสั ญญำประกันภัยล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำทีก่ ำชนด
ในกรณี ที่บริ ษทั ชดใช้เงิ นตำมสัญญำประกันภัยล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมข้อ 3 หรื อล่ำช้ำ
กว่ำระยะเวลำที่ขยำยออกไปตำมข้อ 4 บริ ษทั จะรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่ำงเวลำผิดนัด ร้อยละ 15 ต่อปี

