
 
เงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ประเภทสามัญ  
ส าหรับการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

ค านิยาม 
 
บริษัท หมายถึง บริษัทผู้รับประกันชีวิต ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ 
กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต  
สัญญาประกันภัย หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบค าขอเอาประกัน
ชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงลายมือชื่อไว้ 
ลงลายมือชื่อ หมายความรวมถึง การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตารางกรมธรรม์  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท เพื่อเป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ 
และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาประกันภัย 
ปีกรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีต่อๆ ไป 
วันท่ีได้รับกรมธรรม์ หมายความรวมถึง วันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้เอาประกันภัยตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ 
ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัย ช าระมาระยะหนึ่งหลังจาก
หักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุ
ไว้ 
แบบสะสมทรัพย์แท้จริง หมายถึง การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินครบก าหนดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เฉพาะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด 1 สัญญาประกันภัย 

1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกันชีวิต ใบแถลง

สุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษัทจึง
ได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่
เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่ง
บริษัทอาจบอกล้างสัญญาประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่
ได้ช าระให้แก่บริษัทแล้วทั้งหมดเท่านั้น 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ ผู้เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุ
กรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของ
กรมธรรม์คร้ังสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุ
คลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกต ิ

ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในก าหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกันภัยในกรณีนี้ได้ 

 
3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ 

สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์นี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็นของผู้เอา
ประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น 

การก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอ่ืน จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทและได้รับความ
เห็นชอบจากบริษัทแล้ว 
  



4. การโอนผลประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 
ในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิจะโอน

ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยส่งมอบ
กรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับประโยชน์แล้ว และผู้รับ
ประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ 

การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้จะไม่ผูกพันบริษัท จนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์
ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และบริษัทได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษัทไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มี
สิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน 

 
5. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้
ข้อก าหนดกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือ
พร้อมผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้ รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของ
ผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

 
6. การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ 

ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์
โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับประโยชน์แล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไป
ยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น  

ในกรณีที่ผู้ รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท าการ



บันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงิน
อันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
กรมธรรม์ หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 

 
7. การแก้ไขกรมธรรม์ 

การแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึก
แก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 

 
8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ 

ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 

หากการเปลี่ยนแบบประกันภัยนี้ ท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามแบบประกันภัยเดิม
กับแบบประกันภัยใหม่ บริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพัน
ตามกรมธรรม์ หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หรือเงินค่าเวนคืนส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 

 
9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม 

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า 
1.   ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมี

การต่ออายุกรมธรรม์ให้นับต้ังแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะ
เดิมของกรมธรรม์คร้ังสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจ านวนเงิน
เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่
บริษัทมาแล้วทั้งหมด หรือเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุกรมธรรม์ หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิม
ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 

2.  ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

2.1 ในกรณีที่กรมธรรม์ยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่
ได้รับการช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทผู้เอาประกันภัย 



2.2 ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยโดย
เจตนา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน 
เมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนน้ีทั้งหมดด้วย 

การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์กรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทมีสิทธิหักหนี้สินที่ผูกพัน
ตามกรมธรรม์นี้ออกได้ 

 
10. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน 

ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจ ริงเป็นเหตุให้บริษัทก าหนด
จ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อ
ความคุ้มครองได้ ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุ หรือเพศจริง บริษัทจะคืน
เบีย้ประกันภัยส่วนที่เกินให้ 

ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ท าสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า
ปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา บริษัทจะ
คืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี 

 
11. การแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพ 

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย 

ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้อง
ขอผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เอง 

ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความ
จ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา 

บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์นี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อนๆ ของ
ข้อน้ีเรียบร้อยแล้ว 

 
12. สิทธิเกี่ยวกับเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ 

เมื่อกรมธรรม์ครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ
อยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ยังไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ภายในก าหนด
ระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับแต่วันที่กรมธรรม์ครบก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะให้ดอกเบี้ย
ส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์นี้ 



13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์กับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตก
ลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

 
หมวด 2 การประกันภัย 

14. การช าระเบี้ยประกันภัย 
การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 เดือน 

หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนี้
บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ช าระให้
บริษัทยังไม่เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ 

ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัท และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทอนุมัติ 

การช าระเบี้ยประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือวิธีอ่ืนใด
จะถือว่าได้ช าระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว 

 
15. ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย 

หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะผ่อนผันให้เป็นเวลา
สามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์นั้น
ออกจากจ านวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์นี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
16. การขาดอายุกรมธรรม์ 

ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์นี้ย่อมขาดอายุ นับแต่วันถึง
ก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอ่ืนในกรมธรรม์นี้  

 
17. การต่ออายุกรมธรรม์ 

ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้ 



วิธีที่ 1 ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
ค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

วิธีที่ 2 เลื่อนวันเร่ิมต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยผู้เอาประกันภัยต้อง
ช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเร่ิมต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย 

ในการต่ออายุกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) ยื่นค าขอต่ออายุกรมธรรม์เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทก าหนด 
2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
3) ช าระคืนหนี้สินใดๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 
การต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทได้อนุมัติแล้ว 
 

หมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ 

18. การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
ในกรณีที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้ว เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระ

เบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 
เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตาม
กรมธรรม์ (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นใน
อัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับการ
ช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท าการเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ในวันที่ถึงช าระเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทจะแปลงกรมธรรม์นี้เป็นการ
ประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ในวรรคแรก 

 
19. การเวนคืนกรมธรรม์ 

หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบั งคับผู้เอาประกันภัย
ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตาราง
มูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อ่ืนๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจ านวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้ามี) 

 
  



20. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ 
หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับผู้เอาประกันภัยมี

สิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป การ
เปลี่ยนกรมธรรม์ บริษัทจะน าค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระคร้ังเดียว เพื่อซื้อ
กรมธรรม์ใหม่เป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงิน
เอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จตามตาราง
มูลค่ากรมธรรม์และบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย 
หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และหากมีเงินจ่ายคืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางมูลค่า
กรมธรรม์ บริษัทจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนที่จะน ามา
ค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 

 
21. การแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา 

หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมี
สิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา เว้นแต่กรมธรรม์ที่เป็นภัยต่ ากว่ามาตรฐานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์นี้ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ย
ประกันภัยช าระคร้ังเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภาย ใน
ระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับ
ประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์เป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใดๆ  

ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ซื้อการประกันแบบขยายเวลา หากยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ย
ประกันภัยช าระคร้ังเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริงและถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบ
ก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องจ่ายเงิน
คืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนมาค านวณ
การประกันภัยแบบขยายเวลาและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเอาประกันภัยเดิม 

 
  



22. การกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ 
ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัย

แบบขยายเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์นี้ ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์กลับมามี
ผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม โดยด าเนินการดังนี้ 

1) ยื่นค าขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทก าหนด 
2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
3) ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้เพื่อการนี้ 
4) ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ย

ประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี 
การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์นี้จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

 

หมวด 4 การกู้ยืมเงิน 

23. การกู้ยืมเงิน 
เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่า

เวนคืนกรมธรรม์ตามข้อ 20 หรือ ข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจากบริษัท 
โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินค่าเวนคืน

กรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ
ทันที 

หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ในวรรคแรก 

 
  



หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ 

24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายัง

บริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ และ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจ านวนโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับ
นี ้

 
 

 

ค าแนะน า 

ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โปรดติดต่อ 
บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 

364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2246-7650 

หรือติดต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทร. สายด่วนประกันภัย 1186, 0-2515-3995-99 เพื่อให้ค าแนะน า หรือปรึกษาหารือ 

 
  



 
 

สรุปสาระส าคัญโดยย่อ 
กรมธรรม์ประเภทสามัญ 

แบบ แมนูไลฟ์ 555 ออมคุ้มคุ้ม 10/5 
 

ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 
 

ผลประโยชน์ 
ภายใต้ข้อก าหนดทั่วไปและข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยน้ีและกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่  
บริษัทจะจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ดังน้ี 

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
1.1 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ปีท่ี 1   บริษัทจะจ่ายร้อยละ 111 
1.2 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ปีท่ี 2  บริษัทจะจ่ายร้อยละ 222 
1.3 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ปีท่ี 3  บริษัทจะจ่ายร้อยละ 333 
1.4 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ปีท่ี 4  บริษัทจะจ่ายร้อยละ 444 
1.5 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ปีท่ี 5-10  บริษัทจะจ่ายร้อยละ 555 
โดยเป็นร้อยละของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)  

2.  กรณผีู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่  

บริษัทจะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาให้แก่ผู้เอาประกันภัยดังน้ี 
2.1 ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ปีท่ี 7-9   บริษัทจะจ่ายร้อยละ 5  
2.2 ณ วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย  บริษัทจะจ่ายร้อยละ 540 
โดยเป็นร้อยละของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) 

เงื่อนไขส าคัญ 

1 เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้
เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

2  ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย 31 วัน 
3  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต 
4  กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง 



4.1 กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเร่ิมมีผล
คุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่ม
จ านวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม 

4.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่
สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่ เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์
ฆ่าตาย 
 
 

รายละเอียดของแต่ละข้อดูได้จากข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเงื่อนไขท่ัวไปแห่งกรมธรรม์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
บันทึกสลกัหลังแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 

 
ข้อ 1.  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์

ตามสัญญาประกันชีวิต ให้ยื่นค าเรียกร้องต่อบริษัทได้ ณ ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาของบริษัท พร้อม
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(1) การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 

ก. กรมธรรม์ประกันภัย 
ข. แบบใบค าขอกู้ยืมหรือใบค าขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 

(2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค 
ก. กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยและใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับประโยชน์ทุกคนตามแบบที่

บริษัทก าหนด 
ข. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ โดยต้องน าต้นฉบับมาแสดง

ด้วย 
ค. ส าเนาใบมรณบัตร โดยต้องน าต้นฉบับมาแสดงด้วย 
ง. ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจ าหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้องน าต้นฉบับมาแสดงด้วย 
จ. ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ 
ฉ. ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

กรณีเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม 
ดังต่อไปนี้ 

ช. ส าเนาบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน 
ซ. ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ 

(3) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต 
ก. แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
ข. ใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษัทก าหนด 

(4) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล 
ก. แบบใบค าขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
ข. ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล 
ค. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ 

  



(5) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบก าหนดสัญญา 
ก. กรมธรรม์ประกันภัย 
ข. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 

 
ข้อ 2.  เมื่อบริษัทได้รับค าเรียกร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วน ให้บริษัทชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด

ระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริษัทชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวัน 
(2) กรณีกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้บริษัทชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
(3) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกันสุขภาพ หรือค่า

รักษาพยาบาล ให้บริษัทชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
(4) กรณีให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากข้อ 2. (1), (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงินตาม

ข้อ 3. ให้บริษัทชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
 

ข้อ 3.  ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบก าหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบก าหนด หรือวันที่บริษัท
ต้องจ่าย แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ 4.  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 2. (3) และ (4) ไม่

เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจ าเป็น 
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

 
ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่
ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ในการนี้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความ
สะดวกแก่บริษัทตามสมควร 
 

ข้อ 5.  ในกรณีที่บริษัทจ่ายล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 2. ข้อ 3. หรือระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 4. ให้
บริษัทรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี 

 

 
 

 


