
 

 

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ำกัด (นชำชน)  

 

 

แบบและข้อควำน 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ อีซ่ี อี-ไลฟ์ 

 

 

 

ระยะเวลำเอำประกันภัย 10 ปี 

ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกันภัย 10 ปี



ข้อก ำชนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

แบบ อซ่ีี อ-ีไลฟ์ 

ประเภทสำนัญ 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั 10 ปี 

ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกนัภยั 10 ปี 
 

ขอ้ก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 

 

1. กรณีเสียชีวิต 

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีท่ี 10 บริษทัจ่ำยเงินในอตัรำร้อยละ

หน่ึงร้อย (100) ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั  

 

2. กรณีนีชีวิตอยู่  

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัมีชีวิตอยู่ บริษทัจ่ำยเงินให้ผูเ้อำประกนัภยัในอตัรำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนเบี้ ย

ประกนัภยัที่ช  ำระมำแลว้ ในวนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ปีท่ี 10 

 



  สรุปสำระส ำคญัโดยย่อ 

แบบ อซ่ีี อ-ีไลฟ์ 
 

1. ผลประโยชน์ 

1.1 กรณีเสียชีวิต 

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีท่ี 10 บริษทัจ่ำยเงินในอตัรำร้อย

ละหน่ึงร้อย (100) ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั  

1.2 กรณีนีชีวิตอยู่ 

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัมีชีวิตอยู ่บริษทัจ่ำยเงินใหผู้เ้อำประกนัภยัในอตัรำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนเบี้ย

ประกนัภยัที่ช  ำระมำแลว้ ในวนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ปีที่ 10 
 

2. เงื่อนไขที่ส ำคัญ 

2.1 เมื่อมีมูลค่ำเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็นมูลค่ำใช้เงินส ำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยำยเวลำ หรือกู้เงินตำมเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ 

2.2 ระยะเวลำผ่อนผนัช ำระเบี้ยประกนัภยั 31 วนั 

2.3 กรณีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ให้บริษทัทรำบภำยใน 14 วนั นับแต่วนัที่

เสียชีวิต 

2.4 กรณีที่บริษทัจะไม่คุม้ครอง 

2.4.1 กรณีไม่เปิดเผยควำมจริง หรือแถลงควำมเท็จ บริษทัจะบอกลำ้งสัญญำภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมี

ผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือตำมกำรต่ออำยุ หรือตำมกำรกลบัคืนสู่สถำนะเดิม หรือวนัที่บริษทั

อนุมติัใหเ้พิ่มจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม 

2.4.2 ฆ่ำตวัตำยภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือตำมกำรต่ออำยุ หรือตำมกำร
กลบัคืนสู่สถำนะเดิม หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพ่ิม 

หรือถกูผูรั้บประโยชน์ฆ่ำตำย      

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอยีดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อก ำชนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเงื่อนไขท่ัวไปแช่งกรนธรรน์ 



เงือ่นไขทั่วไปแช่งกรนธรรน์ประกนัชีวติ 

ที่เสนอขำยชรือออกกรนธรรน์ประกนัภยั โดยใช้วธีิกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 

            ประเภทสำนัญ  

ข้อก ำชนดทั่วไป 

ค ำนิยำน 

บริษัท  หมำยถึง บริษทัผูร้ับประกนัชีวิต ตำมท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงกรมธรรม ์

กรนธรรน์ หมำยถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

สัญญำประกันภัย หมำยถึง กรมธรรม์ประกนัชีวิต สัญญำเพิ่มเติม เอกสำรแนบทำ้ย บนัทึกสลกัหลงั ใบค ำขอเอำ

ประกนัชีวิต ใบแถลงสุขภำพ และขอ้แถลงอ่ืนใดท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดล้งลำยมือช่ือไว ้

ลงลำยนอืช่ือ หมำยควำมรวมถึง กำรลงลำยมือช่ือทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

ตำรำงกรนธรรน์  หมำยถึง  ตำรำงแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบักรมธรรมท์ี่ออกโดยบริษทั เพื่อเป็นเอกสำรประกอบ

กรมธรรม ์และถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำประกนัภยั 

ปีกรนธรรน์ หมำยถึง ระยะเวลำหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบั  หรือนับแต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์ปี

ต่อๆไป 

วันท่ีได้รับกรนธรรน์ หมำยควำมรวมถึง วนัที่ขอ้มูลเขำ้สู่ระบบขอ้มูลของผูเ้อำประกนัภยัตำมที่ผูเ้อำประกนัภยัได้

แจง้ไว ้ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรมโ์ดยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

เงินค่ำเวนคนืกรนธรรน์  หมำยถึง  มูลค่ำส่วนหน่ึงของเบ้ียประกนัภยัที่เกิดข้ึนเม่ือผูเ้อำประกนัภยัช ำระมำระยะหน่ึง

หลงัจำกหกัค่ำคุม้ครองและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงเป็นสิทธิของผูเ้อำประกนัภยัและสำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมที่

กรมธรรมร์ะบุไว ้

แบบสะสนทรัพย์แท้จริง      หมำยถึง      กำรประกนัชีวิตแบบหน่ึง      ซ่ึงบริษทัจะจ่ำยจ ำนวนเงินครบก ำหนดใหแ้ก่ 

ผูเ้อำประกนัภยัเฉพำะเม่ือยงัมีชีวิตอยูต่ำมเวลำท่ีก ำหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชนวด 1 

สัญญำประกนัภัย 

1. ควำนสนบูรณ์ของสัญญำประกนัภยั 

สญัญำประกนัภยัน้ี เกิดจำกกำรท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อำประกนัภยั ในใบค ำขอเอำประกนัชีวิต ใบ

แถลงสุขภำพ     และขอ้แถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผูเ้อำประกนัภยัลงลำยมือช่ือไวแ้ละไดมี้กำรช ำระเบ้ียประกนัภยั

งวดแรกแลว้ บริษทัจึงไดต้กลงท ำสญัญำและออกกรมธรรมใ์หไ้ว ้

ในกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัรู้อยู่แลว้และแถลงขอ้ควำมอนัเป็นเท็จตำมวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ควำม

จริงใดแต่ไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริงนั้นใหบ้ริษทัทรำบซ่ึงถำ้บริษทัทรำบขอ้ควำมจริงนั้นๆแลว้ อำจจูงใจบริษทัให้

เรียกเกบ็เบี้ยประกนัภยัสูงข้ึนหรือไม่ยอมท ำสญัญำ สัญญำประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตำมประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 865 ซ่ึงบริษทัอำจบอกลำ้งสัญญำไดแ้ละไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรมไ์ด ้ควำมรับผิดชอบ

ของบริษทัจะมีเพียงคืนเบี้ยประกนัภยัท่ีไดช้  ำระให้แก่บริษทัแลว้ทั้งหมดเท่ำนั้น 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธควำมรับผิด โดยอำศยัขอ้แถลงนอกเหนือจำกที่ผูเ้อำประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสำร

ตำมวรรคหน่ึง 

2. กำรไน่โต้แย้งชรือคดัค้ำนควำนไน่สนบูรณ์ของสัญญำประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นควำมไม่สมบรูณ์ของสญัญำประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัในขณะท่ี

ผูเ้อำประกนัภยัมีชีวิตอยู่เป็นเวลำตั้งแต่สองปี (2 ปี) ข้ึนไป นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือ

หำกมีกำรต่ออำยุกรมธรรมใ์ห้นับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกำรต่ออำยุนั้น หรือวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำม

กำรกลบัคืนสู่สถำนะเดิมของกรมธรรมค์รั้ งสุดทำ้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยั ทั้งน้ี

เฉพำะในส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีเพิ่มข้ึนเท่ำนั้น เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ี

เอำประกนัภยันั้น หรือกำรแถลงอำยคุลำดเคล่ือนจนอำยจุริงอยูน่อกจ ำกดัอตัรำเบ้ียประกนัภยัตำมทำงคำ้ปกติ 

ในกรณีที่บริษทัไดท้รำบขอ้มูลอนัจะบอกลำ้งสญัญำประกนัภยัไดต้ำมเง่ือนไขขอ้   1    แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอก

ลำ้งสญัญำประกนัภยัภำยในก ำหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นบัตั้งแต่ทรำบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อำจบอกลำ้งควำม

สมบรูณ์ของสญัญำประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรนธรรน์ 

สิทธิและกำรใชสิ้ทธิในกรมธรรมน้ี์  หำกมิไดก้ ำหนดมอบใหบุ้คคลอ่ืนใดโดยเฉพำะแลว้  ใหถื้อว่ำเป็นของ

ผูเ้อำประกนัภยัแต่ผูเ้ดียวเท่ำนั้น 

กำรก ำหนดมอบสิทธิและกำรใชสิ้ทธิในกรมธรรมใ์หบุ้คคลอ่ืน จะตอ้งท ำเป็นหนงัสือแจง้บริษทัและไดรั้บ

ควำมเห็นชอบจำกบริษทัแลว้ 

 

 



4. กำรโอนประโยชน์แช่งสัญญำประกนัภยั 

ในระหว่ำงที่กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั แมผู้เ้อำประกนัภยัมิไดเ้ป็นผูรั้บประโยชน์เอง ผูเ้อำประกนัภยัก็มีสิทธิ

จะโอนประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยัน้ีให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงท่ีไม่ใช่ผูรั้บประโยชน์ก็ได้เวน้แต่ผูเ้อำ-

ประกนัภยัส่งมอบกรมธรรม์ หรือส่งมอบกรมธรรมโ์ดยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์เขำ้สู่ระบบ ขอ้มูลของผูรั้บ-

ประโยชน์แลว้ และผูร้ับประโยชน์ไดบ้อกกล่ำวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่ำ ตนจ ำนงจะถือเอำประโยชน์

ตำมสญัญำประกนัภยัน้ี  

กำรโอนประโยชน์ตำมสญัญำประกนัภยัฉบบัน้ี จะไม่ผกูพนับริษทัจนกว่ำผูเ้อำประกนัภยัไดแ้จง้กำรโอน

ประโยชน์ดงักล่ำวให้บริษทัทรำบเป็นหนังสือและบริษทัไดบ้นัทึกสลกัหลงักรมธรรมแ์ลว้ แต่บริษทัไม่ตอ้ง

รับผดิชอบต่อควำมสมบูรณ์ของกำรโอนประโยชน์นั้นและบริษทัไม่ตอ้งรับผดิถำ้ไดจ่้ำยจ ำนวนเงินอนัพึงชดใช้

ตำมสญัญำประกนัภยัใหก้บัผูมี้สิทธิไป โดยไม่ทรำบถึงกำรโอนประโยชน์ดงักล่ำวก่อน 

5. ผู้รับประโยชน์ตำนกรนธรรน์ 

ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์

ใดๆ ภำยใตข้อ้ก ำหนดกรมธรรมใ์ห้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมที่ระบุนั้น หำกมิไดร้ะบุช่ือผูร้ับประโยชน์ บริษทัจะ

จ่ำยเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อำประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียวและผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อำ-

ประกนัภยัหรือพร้อมกบัผูเ้อำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบเป็นหนงัสือถึงกำรเปล่ียนตวั

ผูรั้บประโยชน์ หำกผูเ้อำประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สำมำรถแจง้ให้บริษทัทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว

ขำ้งตน้ เม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อำประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มำกกว่ำหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รำยใดเสียชีวิตก่อน ผู-้

เอำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงกำรเปลี่ยนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น 

หรือแจง้เปล่ียนแปลงกำรรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ที่เหลืออยู่ หำกผูเ้อำประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่

สำมำรถแจง้ใหบ้ริษทัทรำบถึงกำรเปลี่ยนตวัผูร้ับประโยชน์ดงักล่ำวขำ้งตน้ เม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต บริษทั

จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ับประโยชน์รำยที่เสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่ำๆกนั 

6. กำรเปลีย่นตวัผู้รับประโยชน์ 

ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ได ้เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัส่งมอบกรมธรรมห์รือส่งมอบ

กรมธรรมโ์ดยใชว้ิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์เขำ้สู่ระบบขอ้มูลของผูรั้บประโยชน์แลว้ และผูร้ับประโยชน์ไดบ้อก

กล่ำวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่ำตนจ ำนงจะถือเอำประโยชน์ตำมสญัญำนั้น 

ในกรณีที่ผูรั้บประโยชน์คนใหม่เป็น บิดำ มำรดำ สำมี ภริยำหรือบุตรของผูเ้อำประกนัภยั กำรเปล่ียนตวั

ผูรั้บประโยชน์จะมีผลบงัคบันับแต่วนัท่ีผูเ้อำประกนัภยัแสดงเจตนำโดยแจง้ให้บริษทัทรำบเป็นหนังสือ เพื่อ

บริษทัจะท ำกำรบนัทึกกำรเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทัจะไม่

รับผดิถำ้ไดจ่้ำยจ ำนวนเงินอนัจะพึงชดใชต้ำมสัญญำประกนัภยัให้กบัผูรั้บประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทรำบถึง

กำรเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ 



ในกรณีผูรั้บประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดำ มำรดำ สำมี ภริยำหรือบุตรของผูเ้อำประกนัภยั กำรเปล่ียนตวัผูรั้บ-

ประโยชน์จะมีผลบงัคบัเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกบริษทัแลว้และบริษทัไดท้  ำกำรบนัทึกเปล่ียนแปลงดงักล่ำว

ในกรมธรรม ์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ 

7. กำรแก้ไขกรนธรรน์ 

กำรแกไ้ขกรมธรรม์น้ีจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงรับกำรแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัได้

บนัทึกแกไ้ขในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัใหแ้ลว้ โดยผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั 

8. กำรเปลีย่นแบบกรนธรรน์ 

ผูเ้อำประกนัภยัอำจท ำเป็นหนงัสือขอให้บริษทัเปล่ียนแบบประกนัภยัเป็นแบบอื่น ตำมที่บริษทัไดก้  ำหนด

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขไวก้็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกบริษทั 

หำกกำรเปล่ียนแบบประกนัภยัน้ี ท  ำใหผ้ลต่ำงของเบี้ยประกนัภยัหรือเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมต์ำมแบบกำร-

ประกนัภยัเดิมกบัแบบกำรประกนัภยัใหม่ บริษทัจะคืนเงินเบี้ยประกนัภยั หรือเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมใ์นส่วนท่ี

ลดลง หกัดว้ยหน้ีสินที่ผูกพนัตำมกรมธรรมห์รือจะเรียกเก็บเบี้ยประกนัภยัที่เพิ่มขึ้น หรือเงินค่ำเวนคืนส่วนที่

เพิ่มข้ึนแลว้แต่กรณี  

9. กำรฆ่ำตัวตำยชรือถูกฆำตกรรน 

บริษทัจะไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรมเ์มื่อปรำกฏว่ำ 

1. ผูเ้อำประกนัภยัฆ่ำตวัตำย ดว้ยใจสมคัรภำยในหน่ึงปี (1 ปี) นับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์
หรือหำกมีกำรต่ออำยุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกำรต่ออำยุนั้น หรือ วนัเร่ิมมีผล-

คุม้ครองตำมกำรกลบัคืนสู่สถำนะเดิมของกรมธรรมค์ร้ังสุดทำ้ย หรือวนัที่บริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ ำนวนเงิน-

เอำประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพำะในส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีเพิ่มข้ึนเท่ำนั้น ควำมรับผดิของบริษทัจะมี

เพียงคืนเบ้ียประกนัภยัส ำหรับกำรประกนัชีวิตท่ีไดช้  ำระให้แก่บริษทัมำแลว้ทั้งหมด หรือเบี้ยประกนัภยั

ส ำหรับกำรประกนัชีวิตเพื่อกำรต่ออำยุกรมธรรม์ หรือกำรกลบัคืนสู่สถำนะเดิมของกรมธรรมค์รั้ งสุดทำ้ย 

หรือในส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นแลว้แต่กรณี 

2. ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่ำตำยโดยเจตนำ ควำมรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเงินค่ำเวนคืน

กรมธรรมใ์หแ้ก่ทำยำทของผูเ้อำประกนัภยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

2.1 ในกรณีที่กรมธรรม์ยงัไม่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะอนุโลมคืนเบ้ียประกันภัยส ำหรับ          

กำรประกนัชีวิตท่ีไดรั้บช ำระมำแลว้ทั้งหมดใหแ้ก่ทำยำทของผูเ้อำประกนัภยั 

2.2 ในกรณีที่มีผู ้รับประโยชน์มำกกว่ำหน่ึงคน หำกผู ้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในกำรฆ่ำ                

ผูเ้อำประกนัภยัโดยเจตนำ บริษทัจะจ่ำยจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วม

ในกำรฆ่ำผูเ้อำประกนัภยัตำมส่วน เม่ือหกัส่วนของผูท้ี่ฆ่ำผูเ้อำประกนัภยัซ่ึงไม่มีสิทธิไดร้ับออก  โดย

บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัส่วนน้ีทั้งหมดดว้ย 

กำรคืนเบี้ยประกนัภยั หรือเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมก์รณีฆ่ำตวัตำยหรือถกูฆำตกรรม บริษทัมีสิทธิหกัหน้ีสิน

ที่ผกูพนัตำมกรมธรรมน้ี์ออกได ้



10. กำรแถลงอำยุชรือเพศคลำดเคลือ่น 

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัไดแ้ถลงอำยุหรือเพศไวต่้อบริษทัคลำดเคล่ือนไม่ตรงตำมควำมจริง  เป็นเหตุให้บริษทั

ก ำหนดจ ำนวนเบ้ียประกนัภยัไวต้  ่ำ จ  ำนวนเงินท่ีบริษทัจะพึงตอ้งจ่ำยตำมกรมธรรม์น้ีจะตอ้งลดลงเท่ำที่เบี้ ย

ประกนัภยัที่ไดม้ำจะซ้ือควำมคุม้ครองได ้ส ำหรับในกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัไดช้  ำระเบี้ยประกนัภยัเกินกว่ำอตัรำ

ตำมอำยหุรือเพศจริง บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนที่เกินให ้

ถำ้บริษทัพิสูจน์ไดว่้ำในขณะท ำสญัญำประกนัภยั อำยทุี่ถกูตอ้งแทจ้ริงอยูน่อกจ ำกดัอตัรำเบี้ยประกนัภยัตำม

ทำงคำ้ปกติของบริษทัแลว้ สัญญำประกนัภยัน้ีเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลำ้งสัญญำได ้กรณีท่ีบริษทับอก

ลำ้งสัญญำ บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัหลงัจำกหักหน้ีสิน (ถำ้มี) ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์

แลว้แต่กรณี 

11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ศพ 

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตลง   ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบภำยในสิบส่ีวนั (14 วนั) นบัแต่วนั

เสียชีวิต เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้ำตนไม่ทรำบถึงควำมตำยของผูเ้อำประกนัภยัหรือไม่ทรำบว่ำมีกำรประกนัภยั  ใน

กรณีเช่นน้ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบภำยในเจ็ดวนั (7 วนั)  นบัแต่วนัที่ทรำบถึงควำมตำยหรือวนัท่ีทรำบว่ำมี

กำรประกนัภยั 

ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งมอบหลกัฐำนทำงรำชกำรซ่ึงแสดงว่ำผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตให้แก่บริษทั และถำ้

บริษทัร้องขอ ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งจดัหำเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติมให้แก่บริษทั โดยค่ำใช้จ่ำยของผูรั้บ-

ประโยชน์เอง 

ฝ่ำยผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งยินยอมและให้ควำมร่วมมือในกำรพิสูจน์ศพผูเ้อำประกนัภยั เม่ือบริษทัเห็นว่ำมี

ควำมจ ำเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมำยหรือหลกัศำสนำ 

บริษทัจะรับผิดตำมกรมธรรม์น้ีต่อเม่ือผูรั้บประโยชน์ หรือฝ่ำยผูเ้อำประกนัภยัปฏิบติัตำมควำมในวรรค

ก่อนๆ ของขอ้น้ีเรียบร้อยแลว้ 

12. สิทธิเกีย่วกบัเงนิค้ำงจ่ำยตำนกรนธรรน์ 

เม่ือกรมธรรมค์รบก ำหนดวนัส้ินสุดตำมสญัญำหรือเม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต ในระหว่ำงท่ีกรมธรรมย์งัมี

ผลบงัคบัอยู่ หำกผูเ้อำประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ตำมกรมธรรม์ยงัไม่ไดม้ำรับเงินที่มีสิทธิไดรั้บตำม

กรมธรรม์ภำยในก ำหนดระยะเวลำสำมเดือน (3 เดือน) นับแต่วนัที่กรมธรรม์ครบก ำหนดหรือวนัที่ผูเ้อำ

ประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะให้ดอกเบ้ียส ำหรับเงินดงักล่ำวทั้งหมด ในอตัรำเท่ำกบัอตัรำดอกเบี้ยท่ีใช้ในกำร

ค ำนวณเบ้ีย-ประกนัภยัของกรมธรรมน้ี์ 

13.  กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 

ในกรณีที่มีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภำยใตก้รมธรรมฉ์บบัน้ีระหว่ำงผูมี้สิทธิเรียกร้องตำม

กรมธรรมก์บับริษทัและหำกผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพำทนั้นโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร 

บริษทัตกลงยินยอม และให้ท  ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้บงัคบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 



 

ชนวด 2 

กำรประกนัภัย 

14. กำรช ำระเบีย้ประกนัภัย 

 กำรช ำระเบ้ียประกนัภยัตอ้งช ำระก่อนหรือในวนัถึงก ำหนดช ำระโดยช ำระเป็นงวดรำยปี รำยงวด 6 เดือน   

3  เดือน หรือรำยเดือน ณ ส ำนกังำนใหญ่ หรือสำขำของบริษทั หรือกบัตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจเป็นหนงัสือ

จำกบริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะออกใบรับเงินเบี้ยประกนัภยัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน 

ในกรณีที่บริษทัยินยอมให้มีกำรช ำระเบี้ยประกนัภยัเป็นรำยงวดน้อยกว่ำหน่ึงปี จ  ำนวนเบ้ียประกนัภยัที่

ช  ำระใหบ้ริษทัยงัไม่เตม็ปี นั้นเป็นหน้ีสินท่ีบริษทัจะตอ้งหกัออกจำกจ ำนวนเงินที่จะพึงจ่ำยตำมกรมธรรม ์

ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเปล่ียนแปลงงวดกำรช ำระเบี้ยประกนัภยัได ้โดยตอ้งท ำเป็นหนงัสือขอเปล่ียนแปลง

วิธีกำรช ำระเบี้ยประกนัภยัไปยงับริษทั และกำรเปล่ียนแปลงจะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัอนุมตัิ 

กำรช ำระเบ้ียประกนัภยัให้ช  ำระเป็นเงินสด กำรช ำระเบ้ียประกนัภยัดว้ยตัว๋สัญญำใช้เงิน เช็ค ดร๊ำฟท ์หรือ

วิธีอื่นใดจะถือว่ำไดช้  ำระเบี้ยประกนัภยัต่อเม่ือเรียกเกบ็เงินสดไดแ้ลว้ 

15. ระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบีย้ประกนัภัย 

หำกผูเ้อำประกนัภยัมิไดช้  ำระเบ้ียประกนัภยัเม่ือครบก ำหนดช ำระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะผ่อนผนัให้เป็น

เวลำสำมสิบเอด็วนั (31 วนั) นบัแต่วนัครบก ำหนดช ำระเบี้ยประกนัภยั ในระหว่ำงระยะเวลำผ่อนผนักรมธรรม์

ยงัคงมีผลบงัคบั ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตลงในระหว่ำงระยะเวลำผ่อนผนั บริษทัจะหักเบี้ ยประกนัภยัที่คำ้ง

ช ำระในรอบปีกรมธรรมน์ั้นออกจำกจ ำนวนเงิน ซ่ึงบริษทัจะชดใชต้ำมกรมธรรมน้ี์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 

16. กำรขำดอำยุของกรนธรรน์ 

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัไม่ช ำระเบี้ ยประกนัภยัภำยในระยะเวลำผ่อนผนัตำมขอ้ 15 กรมธรรม์น้ีย่อมขำดอำย ุ   

นบัแต่วนัถึงก ำหนดช ำระเบี้ยประกนัภยั เวน้แต่กรณีท่ีกรมธรรมจ์ะมีผลบงัคบัโดยขอ้ก ำหนดอ่ืนในกรมธรรมน้ี์ 

17. กำรต่ออำยุกรนธรรน์ 

ภำยในระยะเวลำหำ้ปี   (5 ปี)   นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมข์ำดอำย ุ  และยงัมิไดรั้บเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม ์ผูเ้อำ-

ประกนัภยัอำจขอต่ออำยกุรมธรรมไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 

วิธีท่ี 1  ช ำระเบ้ียประกนัภยัที่ขำดช ำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบตน้ในอตัรำสูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ยท่ีใช้ใน      

กำรค ำนวณเบี้ยประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

วิธีท่ี 2  เล่ือนวนัเร่ิมตน้แห่งสัญญำประกนัภยัออกไปเท่ำกบัระยะเวลำที่กรมธรรมข์ำดอำย ุ โดยผูเ้อำประกนัภยั

ตอ้งช ำระเบี้ยประกนัภยัในอตัรำตำมอำยขุองผูเ้อำประกนัภยั ณ วนัเร่ิมตน้ใหม่ของสญัญำประกนัภยั 

ในกำรต่ออำยกุรมธรรมผ์ูเ้อำประกนัภยัตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี 

1) ยืน่ค  ำขอต่ออำยกุรมธรรมเ์ป็นหนงัสือตำมแบบที่บริษทัก ำหนด 



2) แสดงหลกัฐำนว่ำมีสุขภำพสมบรูณ์และอยูใ่นสภำพที่บริษทัรับประกนัภยัได ้โดยผูเ้อำประกนัภยัเป็นผูอ้อก

ค่ำใชจ่้ำยเอง (ถำ้มี) 

3) ช ำระคืนหน้ีสินใดๆ  ท่ีมีอยู่ตำมกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ ยทบต้นตำมอตัรำท่ีก ำหนดไว้ในกรมธรรม ์        

กำรต่ออำยกุรมธรรมด์งักล่ำวจะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัไดอ้นุมตัิแลว้ 

 

ชนวด 3 

กำรใช้สิทธิเกีย่วกบันูลค่ำกรนธรรน์ 

18. กำรน ำนูลค่ำเวนคนืนำช ำระเบีย้ประกนัภยัโดยอตัโนนตัิ 
ในกรณีที่กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั และมีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมแ์ลว้ เม่ือถึงก ำหนดวนัส้ินสุดระยะเวลำผ่อน-

ผนัช ำระเบี้ยประกนัภยั ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัยงัมิไดช้  ำระเบ้ียประกนัภยัและมิไดใ้ชสิ้ทธิเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงในขอ้ 20 

หรือขอ้ 21 เพื่อใหก้รมธรรมมี์ผลบงัคบัใชต่้อไป บริษทัจะน ำเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมท์ี่มีอยู่ในขณะนั้นหลงัจำกหกั

ดว้ยหน้ีสินที่ผกูพนัตำมกรมธรรม์ (ถำ้มี) ช  ำระเบี้ยประกนัภยัแทนให้โดยอตัโนมติัในลกัษณะของกำรกู้ยืมและ

บริษทัจะคิดดอกเบี้ยทบตน้ในอตัรำสูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ยที่ใชใ้นกำรค ำนวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

ในกรณีที่เงินค่ำเวนคืนกรมธรรมม์ีไม่เพียงพอที่จะช ำระเบี้ยประกนัภยัตำมงวดท่ีก ำหนดแต่เพียงพอส ำหรับ

กำรช ำระเบ้ียประกนัภยัเป็นรำย 3 เดือน ให้ท ำกำรเปล่ียนวิธีกำรช ำระเบี้ยประกนัภยัเป็นรำย 3 เดือน หำกเงินค่ำ-

เวนคืนกรมธรรมใ์นวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระเบ้ียประกนัภยัมีไม่เพียงพอส ำหรับกำรช ำระเป็นรำย 3 เดือน บริษทัจะ

แปลงกรมธรรมน้ี์เป็นกำรประกนัภยัแบบขยำยเวลำ หรือเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส ำเร็จ ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทั

ก ำหนด 

หำกสญัญำเพิ่มเติมแนบทำ้ยกรมธรรมน้ี์มีเงินค่ำเวนคืน บริษทัจะน ำเงินค่ำเวนคืนดงักล่ำวไปรวมกบัเงินค่ำ-

เวนคืนกรมธรรมใ์นวรรคแรก 

19. กำรเวนคนืกรนธรรน์ 

หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกนัภยัมำจนถึงเวลำท่ีมีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั ผูเ้อำ-

ประกนัภยัยอ่มมีสิทธิจะบอกเลิกสญัญำไดโ้ดยขอเวนคืนกรมธรรมแ์ละรับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมต์ำมจ ำนวนที่

ก  ำหนดไวใ้นตำรำงมูลค่ำกรมธรรมก์บัผลประโยชน์อ่ืนๆอนัพึงจะไดรั้บ (ถำ้มี) หกัดว้ยจ  ำนวนหน้ีสินใดๆ ที่

คำ้งช ำระอยู ่(ถำ้มี) 

20. กำรเปลีย่นเป็นกรนธรรน์ใช้เงินส ำเร็จ  
หำกมีกำรช ำระเบี้ ยประกนัภยัมำจนถึงเวลำท่ีมีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั ผูเ้อำ-

ประกนัภยัมีสิทธิจะขอเปล่ียนกรมธรรม์นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส ำเร็จ โดยผูเ้อำประกนัภยัไม่ตอ้งช ำระเบี้ ย

ประกนัภยัต่อไป กำรเปล่ียนกรมธรรม ์บริษทัจะน ำเงินค่ำเวนคืนที่มีอยูใ่นขณะนั้นมำค ำนวณเป็นเบ้ียประกนัภยั

ช ำระคร้ังเดียว เพื่อซ้ือกรมธรรม์ใหม่เป็นกรมธรรม์ใช้เงินส ำเร็จ ซ่ึงมีระยะเวลำเอำประกนัภยัเป็นไปตำม

ระยะเวลำประกนัภยัเดิม แต่จ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัเท่ำกบัจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัของกรมธรรมใ์ชเ้งินส ำเร็จ 



ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นช่องมูลค่ำใช้เงินส ำเร็จตำมตำรำงมูลค่ำกรมธรรม์ และบริษทัจะจ่ำยเงินจ ำนวนน้ีให้เม่ือผูเ้อำ-

ประกนัภยัมีชีวิตอยู่จนถึงวนัครบก ำหนดระยะเวลำเอำประกนัภยั หรือเม่ือผูเ้อำประกันภยัเสียชีวิตภำยใน

ระยะเวลำเอำประกนัภยัและหำกมีเงินจ่ำยคืนทนัทีตำมที่ระบุไวใ้นตำรำงมูลค่ำกรมธรรม์ บริษทัจะคืนเงิน

จ ำนวนดงักล่ำวใหผู้เ้อำประกนัภยั  ณ เวลำท่ีผูเ้อำประกนัภยัขอเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส ำเร็จ 

ในกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัมีหน้ีสินตำมกรมธรรม ์บริษทัจะหกัหน้ีสินออกจำกเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมก่์อนที่

จะน ำมำค ำนวณมูลค่ำใชเ้งินส ำเร็จ 

21. กำรแปลงเป็นกำรประกนัภัยแบบขยำยเวลำ 
หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกนัภยัมำจนถึงเวลำที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัผูเ้อำประกนัภยัมี

สิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์เป็นกำรประกนัภยัแบบขยำยเวลำ เวน้แต่กรมธรรมท่ี์เป็นภยัต ่ำกว่ำมำตรฐำนให้เป็นไป

ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด จ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัจะคงเดิมตำมกรมธรรมน้ี์โดยผูเ้อำประกนัภยัไม่ตอ้งช ำระ

เบี้ยประกนัภยัต่อไป กำรแปลงกรมธรรมบ์ริษทัจะน ำเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมท์ั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมำค ำนวณ

เป็นเบี้ ยประกนัภยัช ำระคร้ังเดียว เพื่อซ้ือกรมธรรม์ใหม่เป็นกำรประกนัภยัแบบขยำยเวลำ ถำ้ผูเ้อำประกนัภัย

เสียชีวิตภำยในระยะเวลำซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นช่องระยะเวลำท่ีขยำยตำมตำรำงมูลค่ำกรมธรรม ์บริษทัจะจ่ำยจ ำนวนเงิน

เอำประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ หำกผูเ้อำประกนัภยัมีชีวิตอยู่จนพน้ก ำหนดระยะเวลำท่ีขยำยกรมธรรมเ์ป็นอนั

ส้ินผลบงัคบั  โดยไม่มีกำรจ่ำยเงินผลประโยชน์ใดๆ 

ในกรณีที่เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ซ้ือกำรประกนัภยัแบบขยำยเวลำแลว้ หำกยงัมีเงินเหลืออยู่บริษทัจะน ำไป

ค ำนวณเป็นเบี้ยประกนัภยัช ำระคร้ังเดียวเพื่อซ้ือกำรประกนัภยัแบบสะสมทรัพยแ์ทจ้ริง และถำ้ผูเ้อำประกนัภยัมี

ชีวิตอยู่จนถึงวนัครบก ำหนด บริษทัจะจ่ำยเงินตำมช่องเงินครบก ำหนดให้และหำกยงัมีเงินเหลืออีก บริษทัจะ

จ่ำยเงินดงักล่ำวให้ตำมช่องเงินจ่ำยคืนทนัทีให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั ณ เวลำที่ผูเ้อำประกนัภยัขอแปลงเป็นกรมธรรม์

แบบขยำยเวลำ 

ในกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัมีหน้ีสินตำมกรมธรรม ์บริษทัจะหกัหน้ีสินออกจำกเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมก่์อน

น ำมำค  ำนวณกำรประกนัภยัแบบขยำยเวลำ  และจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัแบบขยำยเวลำจะเท่ำกบัจ ำนวนเงิน

เอำประกนัภยัเดิมหกัดว้ยหน้ีสิน 

22. กำรกลบัคนืสู่สถำนะเดินของกรนธรรน์ 

ภำยในระยะเวลำห้ำปี (5ปี) นบัแต่วนัที่กรมธรรมเ์ปลี่ยนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส ำเร็จ หรือแปลงเป็น        

กำรประกนัภยัแบบขยำยเวลำตำมที่ก  ำหนดไวใ้นขอ้ 18 และยงัไม่มีกำรเวนคืนกรมธรรมน้ี์ ผูเ้อำประกนัภยั

อำจขอให้กรมธรรม์กลบัมำมีผลบงัคบัตำมแบบประกนัภยัเดิมและในจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัเท่ำเดิม โดย

ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1) ยื่นค  ำขอกลบัมำมีผลบงัคบัตำมเดิมของกรมธรรมเ์ป็นหนงัสือตำมแบบที่บริษทัก ำหนด 

2) แสดงหลกัฐำนว่ำมีสุขภำพสมบรูณ์    และอยู่ในสภำพที่บริษทัรับประกนัภยัได ้  โดยผูเ้อำประกนัภยัเป็น 

       ผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยเอง (ถำ้มี) 

3) ช ำระคืนหน้ีสินใดๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรมพ์ร้อมดอกเบี้ยทบตน้ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีก  ำหนดไวเ้พื่อกำรน้ี 



4) ช ำระเบ้ียประกนัภยัที่ขำดช ำระพร้อมดอกเบ้ียทบตน้ในอตัรำสูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ยท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเบี้ย

ประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

กำรกลบัมำมีผลบงัคบัตำมเดิมของกรมธรรมน้ี์จะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

 

ชนวด 4 

กำรกู้ยนืเงิน 

23. กำรกู้ยืนเงิน 

เม่ือกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบัและมีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์เกิดข้ึนแลว้ หำกผูเ้อำประกันภยัไม่ได้ใช้สิทธิ

เก่ียวกบัมูลค่ำกรมธรรมต์ำมขอ้ 20 หรือขอ้ 21 ผูเ้อำประกนัภยัมีสิทธิขอกูเ้งินจำกบริษทั  

โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์น้ีเป็นกำรประกนัหน้ีกู้ยืม จ ำนวนเงินท่ีขอกู้ยืมไดน้ั้นจะไม่เกินเงินค่ำ

เวนคืนกรมธรรมท์ี่มีอยู่ในขณะนั้น หกัดว้ยหน้ีสินใดๆ ที่ผกูพนัตำมกรมธรรมน้ี์ โดยบริษทัจะคิดดอกเบ้ียทบตน้

ในอตัรำสูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ยท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

เม่ือใดเงินกูย้มืและดอกเบี้ยที่คำ้งช ำระมีมูลค่ำมำกกว่ำเงินค่ำเวนคืนกรมธรรมใ์นขณะนั้น กรมธรรมจ์ะส้ินผล  

       บงัคบัทนัที 

หำกสญัญำเพิ่มเติมที่แนบทำ้ยกรมธรรมน้ี์มีเงินค่ำเวนคืน บริษทัจะน ำเงินค่ำเวนคืนดงักล่ำวไปรวมกบัเงิน

ค่ำเวนคืนกรมธรรมใ์นวรรคแรก 

 

ชนวด 5 

สิทธิในกำรขอยกเลกิกรนธรรน์ 

24. สิทธิในกำรขอยกเลกิกรนธรรน์ 

หำกผูเ้อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ีด้วยเหตุผลใดก็ตำม ผูเ้อำประกันภัยสำมำรถส่งคืน

กรมธรรมม์ำยงับริษทัภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บกรมธรรมจ์ำกบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมใ์ห้แก่ผู ้

เอำประกันภยัโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อำประกนัภยัไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ และบริษทัจะคืนเบี้ ย

ประกนัภยัที่เหลือจำกกำรหกัค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จ่ำยจริงและค่ำใชจ่้ำยของบริษทัฉบบัละ 500 บำท เวน้แต่เป็น

กำรเสนอขำยกรมธรรมโ์ดยใชวิ้ธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัเตม็จ  ำนวนโดยไม่หกัค่ำใช้จ่ำย

ใดๆทั้งส้ิน 

ในกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อำประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิก

กรมธรรมฉ์บบัน้ี 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำแนะน ำส ำนักงำนคณะกรรนกำรก ำกบัและส่งเสรินกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย 

ถำ้ท่ำนมีปัญหำใดๆ เก่ียวกบักรมธรรมฉ์บบัน้ี โปรดติดต่อ   

บริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) 

ชั้น 28 อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 3 เลขท่ี 130-132 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0-2632-6222 

หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เลขท่ี 22/79 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900  

โทร. 0-2515-3995, 0-2515-3999 หรือสำยด่วนประกนัภยั 1186  

เพื่อใหค้  ำแนะน ำและปรึกษำหำรือ 

 



บันทกึสลกัชลงัแนบท้ำยกรนธรรน์ 

ข้อ 1. กำรเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตำนสัญญำประกนัภัย 

ในกรณีท่ีผูเ้อำประกันภยั ผูรั้บประโยชน์หรือทำยำทโดยธรรมของผูเ้อำประกันภยั แล้วแต่กรณี 

ประสงคจ์ะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยั สำมำรถยื่นค ำเรียกร้องต่อบริษทัได ้ณ ส ำนกังำน

ใหญ่ หรือสำขำของบริษทั 

ข้อ 2. เอกสำรชลักฐำนประกอบกำรเรียกร้อง 

ผูเ้อำประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือทำยำทโดยธรรมของผูเ้อำประกนัภยั ตอ้งยื่นเอกสำรหลกัฐำน

ประกอบค ำเรียกร้อง แลว้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กำรเวนคืนกรมธรรมเ์พื่อรับมูลค่ำเงินเวนคืนเงินสด และกำรกูย้มืเงินตำมกรมธรรม ์

(1) กรมธรรม ์

(2) แบบใบค ำขอกูย้มืหรือใบค ำขอเวนคืนกรมธรรม ์แลว้แต่กรณี 

(ข) กำรเรียกร้องเงินตำมกรมธรรม ์กรณีกำรเสียชีวติจำกโรค 

(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 ์กรณีเสียชีวติท่ีโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล 

(ค) กำรเรียกร้องเงินตำมกรมธรรม ์กรณีเสียชีวติจำกอุบติัเหตุ 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) ใบรำยงำนแพทยก์รณีเสียชีวติท่ีโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล 

(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 กรณีไม่เสียชีวติ 

(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 ระยะเวลำในกำรพจิำรณำและชดใช้เงินตำนสัญญำประกนัภัย 

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 บริษทัจะชดใชใ้ห ้ภำยใน 15 วนั 

(ง) กรณีให้บริษทัจ่ำยเงินตำมกรมธรรม ์นอกจำกขอ้ 3 (ก) (ข) และ (ค) แต่ไม่รวมถึงกำรจ่ำยเงินตำม (จ) 

บริษทัจะชดใชใ้หภ้ำยใน 15 วนั 

(จ) กรณีกรมธรรม์ครบก ำหนดหรือกำรจ่ำยเงินปันผล บริษทัจะจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรือจ่ำยเงินปันผล

ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีกรมธรรม์ครบก ำหนดหรือวนัท่ีบริษทัตอ้งจ่ำย แลว้แต่

กรณี 

ข้อ 4 กำรขยำยระยะเวลำในกำรพจิำรณำและชดใช้เงินตำนสัญญำประกนัภัย 

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำ กำรเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้เงินตำมสัญญำประกนัภยั ตำมขอ้ ๓ 

(ค) และ (ง) ไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงคุม้ครองในสัญญำประกนัภยั บริษทัอำจขยำยระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้

ออกไปไดต้ำมควำมจ ำเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ เอกสำรตำมขอ้ 2 ครบถว้น

แลว้ 

ภำระในกำรพิสูจน์วำ่กำรเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชไ้ม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงในสัญญำประกนัภยั เป็น

หนำ้ท่ีของบริษทัท่ีจะหำหลกัฐำนเพิ่มเติม ในกำรน้ีผูเ้อำประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือทำยำทโดยธรรมของ

ผูเ้อำประกนัภยั แลว้แต่กรณีตอ้งใหข้อ้เทจ็จริง และใหค้วำมสะดวกแก่บริษทัตำมสมควร 



ข้อ 5 กำรชดใช้เงินตำนสัญญำประกนัภัยล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำทีก่ ำชนด 

ในกรณีท่ีบริษทัชดใช้เงินตำมสัญญำประกนัภยัล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไวต้ำมขอ้ 3 หรือล่ำช้ำ

กวำ่ระยะเวลำท่ีขยำยออกไปตำมขอ้ 4 บริษทัจะรับผดิชอบดอกเบ้ียในระหวำ่งเวลำผดินดั ร้อยละ 15 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 


