แบบมาตรฐาน
เงื่อนไขทั่วไปแห่ งกรมธรรม์ ประกันชีวติ
ประเภทสามัญ
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
คานิยาม
1. บริษัท หมายถึง บริ ษทั ผูร้ ับประกันชีวติ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
2. กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวติ
3. สั ญญาประกันภัย หมายถึง กรมธรรม์ประกันชี วิต สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคาขอ
เอาประกันชีวติ ใบแถลงสุ ขภาพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ลงลายมือชื่อไว้
4. ลงลายมือชื่ อ หมายความรวมถึง การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
5. ตารางกรมธรรม์ หมายถึ ง ตารางแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรมธรรม์ที่ อ อกโดยบริ ษ ัท เพื่ อเป็ นเอกสาร
ประกอบกรมธรรม์ และถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย
6. ปี กรมธรรม์ หมายถึ ง ระยะเวลาหนึ่ งปี นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ ก รมธรรม์มี ผ ลบัง คับ หรื อ นับ ตั้ง แต่ วนั ครบรอบปี
กรมธรรม์ปีต่อๆ ไป
7. วัน ที่ไ ด้ รั บ กรมธรรม์ หมายความรวมถึ ง วัน ที ่ ข อ้ มู ล เข้า สู ่ ร ะบบข้อ มู ล ของผู เ้ อาประกัน ภัย ตามที่ ผู เ้ อา
ประกันภัยได้แจ้งไว้ใ นกรณี ที่ บ ริ ษทั ออกกรมธรรม์โดยใช้วิธี การทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์
8. เงินค่ า เวนคื นกรมธรรม์ หมายถึง มูลค่าส่ วนหนึ่ งของเบี้ ย ประกันภัย ที่เกิ ดขึ้ นเมื่อผูเ้ อาประกันภัย ชาระมา
ระยะหนึ่ ง หลัง จากหัก ค่า คุ ม้ ครองและค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิ น งาน ซึ่ ง เป็ นสิ ท ธิ ข องผู เ้ อาประกัน ภัย และ
สามารถใช้สิทธิ ได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้

หมวด 1 สั ญญาประกันภัย
1. ความสมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัย ในใบคาขอเอาประกันชี วิต ใบ
แถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อไว้และได้มีการชาระเบี้ยประกันภัยงวด
แรกแล้ว บริ ษทั จึงได้ตกลงทาสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้วและแถลงข้อความอันเป็ นเท็จตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ ง
ใดแต่ไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งนั้นให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ แล้วอาจจูงใจบริ ษทั ให้
เรี ย กเก็ บ เบี้ ย ประกัน ภัย สู ง ขึ้ น หรื อ ไม่ ย อมท าสั ญ ญาประกัน ภัย สั ญ ญาประกัน ภัย นี้ จะตกเป็ นโมฆี ยะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865 ซึ่ งบริ ษทั อาจบอกล้างสัญ ญาประกันภัยและไม่ จ่ายเงิ นตาม
กรมธรรม์ได้ ความรับผิดของบริ ษทั จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระให้แก่บริ ษทั แล้วทั้งหมดเท่านั้น
บริ ษทั จะไม่ปฏิ เสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง

2. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่
ผูเ้ อาประกันภัยมี ชีวิตอยู่เป็ นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี ) ขึ้นไป นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อ
หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นบั ตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุ ม้ ครองตามการต่ออายุน้ นั หรื อวันเริ่ มมีผลคุ ม้ ครองตาม
การกลับคืนสู่ สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้าย หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้
เฉพาะในส่ วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสี ยในเหตุที่
เอาประกันภัยนั้น หรื อการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริ งอยูน่ อกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ตามเงื่ อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิ บอก
ล้างสัญญาประกันภัยภายในกาหนดหนึ่ งเดื อน (1 เดื อน) นับ แต่ท ราบข้อมู ลนั้นบริ ษทั ไม่ อาจบอกล้างความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้

3. สิ ทธิและการใช้ สิทธิในกรมธรรม์
สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ในกรมธรรม์น้ ี หากมิได้กาหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็ นของผู ้
เอาประกันภัยแต่ผเู ้ ดียวเท่านั้น
การกาหนดมอบสิ ท ธิ และการใช้สิท ธิ ในกรมธรรม์ให้บุค คลอื่น จะต้องทาเป็ นหนังสื อแจ้งบริ ษ ทั และ
ได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั แล้ว

4. การโอนประโยชน์ แห่ งสั ญญาประกันภัย
ในระหว่างที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ แม้ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เป็ นผูร้ ับประโยชน์เอง ผูเ้ อาประกันภัยก็มีสิทธิ
จะโอนประโยชน์ ตามสั ญ ญาประกัน ภัย นี้ ให้ แก่ บุ ค คลอี ก คนหนึ่ งที่ ไ ม่ ใช่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ ก็ ไ ด้ เว้น แต่ ผูเ้ อา
ประกันภัยส่ งมอบกรมธรรม์หรื อส่ งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธี ก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เข้า สู่ ระบบข้อมูล ของ
ผูร้ ับ ประโยชน์แ ล้ว และผูร้ ับ ประโยชน์ไ ด้บ อกกล่า วเป็ นหนัง สื อ ไปยัง บริ ษ ทั แล้ว ว่า ตนจานงจะถือ เอา
ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้
การโอนประโยชน์ตามสัญ ญาประกันภัย ฉบับ นี้ จะไม่ผูก พัน บริ ษ ทั จนกว่า ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้แจ้งการ
โอนประโยชน์ดงั กล่าวให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และบริ ษทั ได้บนั ทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว แต่บ ริ ษ ทั
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ของการโอนประโยชน์น้ นั และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดถ้าได้จ่ายจานวนเงิ น
อันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ไป โดยไม่ทราบถึ งการโอนประโยชน์ดงั กล่าวก่อน

5. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์
ผู ้เอาประกั น ภัย สามารถระบุผู ร้ ับ ประโยชน์ไ ด้ เมื ่อ ผู เ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี ว ิต บริ ษ ทั จะจ่า ยเงิ น
ผลประโยชน์ใ ดๆ ภายใต้ข อ้ กาหนดกรมธรรม์ใ ห้แ ก่ผู ร้ ับ ประโยชน์ต ามที่ระบุน้ ัน หากมิไ ด้ระบุชื่ อผู ร้ ับ
ประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงิ นผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดี ยว และผูร้ ับ ประโยชน์ไ ด้เสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อา
ประกัน ภัย หรื อ พร้ อ มกับ ผู เ้ อาประกัน ภัย ผู เ้ อาประกัน ภัย ต้อ งแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบเป็ นหนัง สื อ ถึ ง การ
เปลี ่ย นตัว ผู ร้ ับ ประโยชน์ หากผู เ้ อาประกัน ภัย มิไ ด้แ จ้ง หรื อ ไม่ส ามารถแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตบริ ษทั จะจ่ายเงิ นผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ
ผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อ
แจ้ง เปลี ่ ย นแปลงการรับ ประโยชน์ข องผู ร้ ับ ประโยชน์ที ่เหลื อ อยู ่ หากผู เ้ อาประกัน ภัย มิไ ด้แ จ้ง หรื อ ไม่
สามารถแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบถึ ง การเปลี ่ ย นแปลงดัง กล่า วข้า งต้น เมื ่อ ผู เ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี ว ิต บริ ษ ทั จะ
จ่ายเงิ นผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชี วิตให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ที่เหลื ออยู่คนละเท่าๆ กัน

6. การเปลีย่ นตัวผู้รับประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัยจะเปลี่ ย นตัว ผู ร้ ับ ประโยชน์ไ ด้ เว้น แต่ผูเ้ อาประกันภัยส่ ง มอบกรมธรรม์ห รื อ ส่ ง มอบ
กรมธรรม์โดยวิธีก ารอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เข้าสู่ ระบบข้อมูล ของผูร้ ับ ประโยชน์แล้ว และผูร้ ับ ประโยชน์ไ ด้บ อก
กล่าวเป็ นหนังสื อไปยังบริ ษทั แล้วว่าตนจานงจะถื อเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น

ในกรณี ที่ผูร้ ับประโยชน์คนใหม่เป็ น บิดา มารดา สามี ภริ ยาหรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย การเปลี่ยนตัว
ผูร้ ับประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่ที่วนั ผูเ้ อาประกันภัยแสดงเจตนาโดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ เพื่อ
บริ ษทั จะทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรื อ ออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะ
ไม่รับผิดถ้าได้จ่ายจานวนเงิ นอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูร้ ับประโยชน์คนเดิ มไปโดยไม่ทราบ
ถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์
ในกรณี ที่ผูร้ ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริ ยาหรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัยการเปลี่ ยนตัว
ผู ร้ ับ ประโยชน์จ ะมีผ ลบัง คับ เมื ่อ ได้ร ับ ความเห็น ชอบจากบริ ษ ทั แล้ว และบริ ษ ทั ได้ท าการบัน ทึก
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรื อออกบันทึกสลักหลังให้

7. การแก้ไขกรมธรรม์
การแก้ไขกรมธรรม์น้ ี จะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้
บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั

8. การเปลีย่ นแบบกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยอาจทาเป็ นหนังสื อขอให้บริ ษทั เปลี่ยนแบบประกันภัยเป็ นแบบอื่นตามที่บริ ษทั ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั
หากการเปลี่ ยนแบบประกันภัยนี้ ท าให้ผลต่างของเบี้ ยประกันภัยหรื อเงิ นค่าเวนคื นกรมธรรม์ตามแบบ
ประกันภัยเดิ มกับแบบประกันภัยใหม่ บริ ษทั จะคืนเงิน เบี้ ยประกันภัยหรื อเงิ นค่าเวนคืนกรมธรรม์ในส่ วนที่
ลดลง หักด้วยหนี้ สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรื อจะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หรื อเงิ นค่าเวนคืน
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี

9. การฆ่ าตัวตายหรื อถูกฆาตกรรม
บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า
1. ผูเ้ อาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่ งปี (1 ปี ) นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์
หรื อหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นบั ตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามการต่ออายุน้ นั หรื อวันเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ตามการกลับคืนสู่ สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้าย หรื อวันที่บริ ษทั อนุ มตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย
ทั้งนี้ เฉพาะในส่ วนของจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ เพิ่ ม ขึ้ นเท่ านั้น ความรั บ ผิดของบริ ษ ทั จะมี เพี ยงคื นเบี้ ย
ประกันภัยสาหรับการประกันชี วติ ที่ได้ชาระให้แก่บริ ษทั มาแล้วทั้งหมด หรื อเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกัน
ชี วิตเพื่อการต่ออายุกรมธรรม์ หรื อการกลับคืนสู่ สถานะเดิ มของกรมธรรม์ครั้งสุ ดท้ายแล้ว หรื อในส่ วนของ
จานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิม่ ขึ้นแล้วแต่กรณี
2. ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ดังนี้

2.1 ช่ วงก่อนรับเงินบานาญ
2.1.1 ถ้าผูเ้ อาประกันภัย ถู ก ผูร้ ั บ ประโยชน์ ฆ่าตายโดยเจตนา ความรั บ ผิดของบริ ษทั จะมี เพี ยงคื นเงิ นค่ า
เวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย ในกรณี ที่กรมธรรม์ยงั ไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริ ษทั จะ
อนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ ที่ได้รับการชาระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทผูเ้ อาประกันภัย
2.1.2 ในกรณี ที่มีผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน หากผูร้ ับประโยชน์คนใดไม่มีส่ วนร่ วมในการฆ่าผูเ้ อา
ประกันภัยโดยเจตนา บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิตให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่ วมในการฆ่าผู ้
เอาประกันภัยตามส่ วน เมื่อหักส่ วนของผูท้ ี่ฆ่าผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งไม่มีสิทธิ ได้รับออก โดยบริ ษทั จะไม่คืนเบี้ ย
ประกันภัยส่ วนนี้ท้ งั หมดด้วย
2.2 ช่ วงรับเงินบานาญ
2.2.1 ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์กรณี
เสี ยชีวติ ให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย
2.2.2 ในกรณี ที่มีผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน หากผูร้ ับประโยชน์คนใดไม่มีส่ วนร่ วมในการฆ่าผูเ้ อา
ประกันภัยโดยเจตนา บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิตให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่ วมในการฆ่าผู ้
เอาประกันภัยตามส่ วน และจ่ายผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิตเฉพาะส่ วนของผูท้ ี่ฆ่า ผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งไม่มีสิทธิ
ได้รับ ให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย
การคืนเบี้ยประกันภัย หรื อเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรื อผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิต กรณี ฆ่าตัวตายหรื อถู ก
ฆาตกรรม บริ ษทั มีสิทธิ หกั หนี้สินที่ผกู พันตามกรมธรรม์น้ ีออกได้

10. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงอายุหรื อเพศไว้ต่อบริ ษทั คลาดเคลื่ อนไม่ตรงตามความจริ งเป็ นเหตุ ให้บริ ษ ทั
กาหนดจานวนเบี้ ยประกันภัยไว้ต่ า จานวนเงิ นที่ บริ ษทั จะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์น้ ี จะต้องลดลงเท่าที่ เบี้ ย
ประกันภัยที่ได้มาจะซื้ อความคุม้ ครองได้ สาหรับในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตรา
ตามอายุหรื อเพศจริ ง บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยส่ วนที่เกินให้
ถ้าบริ ษทั พิสูจน์ได้วา่ ในขณะทาสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริ งอยูน่ อกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ทางการค้าปกติของบริ ษทั แล้ว สัญญาประกันภัยนี้ เป็ นโมฆียะ บริ ษทั มี สิทธิ บอกล้างสัญญาได้กรณี ที่บริ ษทั
บอกล้างสัญญา บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้ สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
แล้วแต่กรณี

11. การแจ้ งการตายและการพิสูจน์ ศพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตลง ผูร้ ับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในสิ บสี่ วนั (14 วัน) นับแต่วนั
เสี ยชี วติ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้ อาประกันภัย หรื อไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ใน

กรณี เช่นนี้ จะต้องแจ้งบริ ษทั ทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วนั ที่ทราบถึ งความตายหรื อวันที่ทราบว่ามีการ
ประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งมอบหลักฐานทางราชการซึ่ งแสดงว่าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วติ ให้แก่บริ ษทั และถ้า
บริ ษทั ร้องขอผูร้ ับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
เอง
ฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่ วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้ อาประกันภัยเมื่อบริ ษทั เห็ นว่ามี
ความจาเป็ นและไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อหลักศาสนา
บริ ษทั จะรับ ผิดชอบตามกรมธรรม์น้ ี ต่อเมื่ อผูร้ ับประโยชน์ หรื อฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยปฏิ บตั ิ ตามความใน
วรรคก่อนๆ ของข้อนี้เรี ยบร้อยแล้ว

12. สิ ทธิเกีย่ วกับเงินค้ างจ่ ายตามกรมธรรม์
เมื่อกรมธรรม์ครบกาหนดวันสิ้ นสุ ดตามสัญญาหรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ ในระหว่างที่กรมธรรม์ยงั มี
ผลบัง คับ อยู่ หากผู เ้ อาประกัน ภัย หรื อผู ร้ ับ ประโยชน์ต ามกรมธรรม์ย งั ไม่ไ ด้ม ารับ เงิ น ที่มีสิ ท ธิ ไ ด้รับ ตาม
กรมธรรม์ภ ายในกาหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับ แต่วนั ที่ก รมธรรม์ค รบกาหนดหรื อ วัน ที่ผูเ้ อา
ประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะให้ดอกเบี้ยสาหรับเงิ นดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
คานวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์น้ ี

13. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ ก ั บ บริ ษั ท และหากผู ้มี สิ ทธิ เรี ยกร้ อ งประสงค์ แ ละเห็ น ควรยุ ติ ข ้ อ พิ พ าทนั้ นโดยวิ ธี การ
อนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

หมวด 2 การประกันภัย
14. การชาระเบีย้ ประกันภัย
การชาระเบี้ ยประกันภัยต้องต้องชาระก่อนหรื อในวันถึ งกาหนดชาระโดยชาระเป็ นงวดรายปี รายงวด 6
เดื อน 3 เดือน หรื อรายเดือน ณ สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของบริ ษทั หรื อกับตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจเป็ น
หนังสื อจากบริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั จะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการชาระเบี้ ยประกันภัยเป็ นรายงวดน้อยกว่าหนึ่ งปี จานวนเบี้ ยประกันภัยที่
ชาระให้บริ ษทั ยังไม่เต็มปี นั้นเป็ นหนี้สินที่บริ ษทั จะต้องหักออกจากจานวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการชาระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องทาเป็ นหนังสื อขอเปลี่ยนแปลง
วิธีการชาระเบี้ยประกันภัยไปยังบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั อนุมตั ิ
การชาระเบี้ยประกันภัยให้ชาระเป็ นเงินสด การชาระเบี้ยประกันภัยด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ
วิธีอื่นใดจะถือว่าได้ชาระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรี ยกเก็บเงินสดได้แล้ว

15. ระยะเวลาผ่ อนผันชาระเบีย้ ประกันภัย
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะผ่อนผันให้เป็ น
เวลาสามสิ บเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์
ยังคงมีผลบังคับ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ ง
ชาระในรอบปี กรมธรรม์น้ นั ออกจากจานวนเงิน ซึ่ งบริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์น้ ีโดยไม่คิดดอกเบี้ย

16. การขาดอายุกรมธรรม์
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์น้ ี ยอ่ มขาดอายุ นับ
แต่วนั ถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณี ที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกาหนดอื่นในกรมธรรม์น้ ี

17. การต่ ออายุกรมธรรม์
ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี ) นับแต่วนั ที่ กรมธรรม์ขาดอายุ และยังมิ ได้รับ เงิ นค่าเวนคื นกรมธรรม์ ผูเ้ อา
ประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ชาระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชาระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน
การคานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
วิธี ที่ 2 เลื่ อ นวัน เริ่ ม ต้น แห่ ง สั ญ ญาประกัน ภัย ออกไปเท่ า กับ ระยะเวลาที่ ก รมธรรม์ข าดอายุ โดยผูเ้ อา
ประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผูเ้ อาประกันภัย ณ วันเริ่ มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย
ในการต่ออายุกรมธรรม์ผเู ้ อาประกันภัยต้องดาเนิ นการ ดังนี้
1) ยืน่ คาขอต่ออายุกรมธรรม์เป็ นหนังสื อตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยูใ่ นสภาพที่บริ ษทั รับประกันภัยได้ โดยผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
3) ชาระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยูต่ ามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
การต่ออายุกรมธรรม์ดงั กล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว

หมวด 3 การใช้ สิทธิเกีย่ วกับมูลค่ ากรมธรรม์
18. การนามูลค่ าเวนคืนมาชาระเบีย้ ประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ในกรณี ที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้ว เมื่อถึงกาหนดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาผ่อน
ผัน ช าระเบี้ ย ประกัน ภัย ถ้าผู ้เอาประกัน ภัย ยัง มิ ไ ด้ช าระเบี้ ย ประกัน ภัย และมิ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น ข้อ 20 เพื่ อ ให้
กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยูใ่ นขณะนั้นหลังหักด้วยหนี้สินที่ผูกพัน
ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี ) ช าระเบี้ ย ประกัน ภัย แทนให้ โดยอัตโนมัติในลัก ษณะของการกู้ยืม และบริ ษ ัท จะคิ ด
ดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสู งกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยอีก ร้อยละ 2 ต่อปี
ในกรณี ที่ เงิ นค่ าเวนคื น กรมธรรม์มี ไม่ เพี ย งพอที่ จะช าระเบี้ ย ประกัน ภัย ตามงวดที่ ก าหนด แต่ เพี ยงพอ
สาหรับการชาระเบี้ ยประกันภัยเป็ นราย 3 เดือน ให้ทาการเปลี่ ยนวิธีการชาระเบี้ยประกันภัยเป็ น ราย 3 เดือน
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในวันที่ถึงชาระเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอสาหรับการชาระเป็ นราย 3 เดือน บริ ษทั
จะเปลี่ยนกรมธรรม์น้ ีเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็ จ ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์น้ ี มีเงินค่าเวนคืน บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก

19. การเวนคืนกรมธรรม์ สาหรับช่ วงก่อนรับเงินบานาญ
หากมี การชาระเบี้ ยประกันภัยมาจนถึ งเวลาที่ มีเงิ นค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับผูเ้ อา
ประกันภัยย่อมมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจานวนที่
กาหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กบั ผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจานวนหนี้ สินใดๆ ที่
ค้างชาระอยู่ (ถ้ามี)

20. การเปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ ใช้ เงินสาเร็จสาหรับช่ วงก่ อนรับเงินบานาญ
หากมี การชาระเบี้ ยประกันภัยมาจนถึ งเวลาที่ มีเงิ นค่าเวนคื นกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงั มี ผลบังคับผูเ้ อา
ประกันภัยย่อมมีสิทธิ จะขอเปลี่ยนกรมธรรม์น้ นั เป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็ จ โดยผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งชาระเบี้ย
ประกันภัยอีกต่อไป การเปลี่ยนกรมธรรม์ บริ ษทั จะนาค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยูใ่ นขณะนั้นมาคานวณเป็ นเบี้ย
ประกันภัยชาระครั้งเดียว เพื่อซื้ อกรมธรรม์ใหม่เป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็ จ ซึ่ งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นไป
ตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ใช้เงิน
สาเร็ จ ซึ่ งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินสาเร็ จตามตารางมูลค่ากรมธรรม์และบริ ษทั จะจ่ายเงินจานวนนี้ ให้เมื่อผู ้
เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึ งวันครบกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรื อเมื่ อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย และหากมี เงิ นจ่ายคื นทันที ตามที่ ระบุ ไว้ในตารางมู ลค่ากรมธรรม์ บริ ษ ทั จะคื นเงิ น
ดังกล่าวให้ผเู ้ อาประกันภัย ณ เวลาที่ผเู ้ อาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็ จ

ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยมีหนี้ สินตามกรมธรรม์ บริ ษทั จะหักหนี้ สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนที่
จะนามาคานวณมูลค่าใช้เงินสาเร็ จ

21. การกลับคืนสู่ สถานะเดิมของกรมธรรม์
ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี ) นับแต่วนั ที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็ จ เวลาตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์น้ ี ผูเ้ อาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์กลับมามีผลบังคับตามแบบ
ประกันภัยเดิมและในจานวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม โดยดาเนินการดังนี้
1) ยืน่ คาขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์เป็ นหนังสื อตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยูใ่ นสภาพที่บริ ษทั รับประกันภัยได้ โดย ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
3) ชาระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยูต่ ามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้เพื่อการนี้
4) ชาระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชาระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสู งกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ย
ประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์น้ ี จะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว

หมวด 4 การกู้ยืมเงินสาหรับช่ วงก่ อนรับเงินบานาญ
22. การกู้ยืมเงินสาหรับช่ วงก่ อนรับเงินบานาญ
เมื่ อกรมธรรม์ยงั มี ผลบังคับ และมี เงิ นค่าเวนคื นกรมธรรม์เกิ ดขึ้นแล้ว หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ
เกี่ยวกับมูลค่าใช้เงินสาเร็ จตามข้อ 20 ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ขอกูเ้ งินจากบริ ษทั
โดยโอนผลประโยชน์แห่ งกรมธรรม์น้ ี เป็ นการประกันหนี้ สินกูย้ มื จานวนเงินที่ขอกูย้ ืมได้น้ นั จะ ไม่เกินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยูใ่ นขณะนั้น หักด้วยหนี้ สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์น้ ี โดยบริ ษทั จะคิดดอกเบี้ยทบ
ต้นในอัตราสู งกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
เมื่อใดเงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยที่คา้ งชาระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้ น
ผลบังคับทันที
หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์น้ ีมีเงินค่าเวนคืน บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงิน
ค่าเวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก

หมวด 5 สิ ทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์
23. สิ ทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์
หากผูเ้ อาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์น้ ี ด้วยเหตุ ผลใดก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่ งคื น
กรมธรรม์มายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับ กรมธรรม์จากบริ ษ ทั เว้นแต่บ ริ ษ ทั ได้ออกกรมธรรม์
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ และบริ ษทั จะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่เหลื อจากการหักค่าตรวจสุ ขภาพตามที่จ่ายจริ งและค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฉบับละ 500 บาท เว้นแต่
เป็ นการเสนอขายกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้ใช้สิ ท ธิ เรี ยกร้ องค่ าสิ น ไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่ มี สิ ท ธิ ยกเลิ ก
กรมธรรม์ฉบับนี้

หมวด 6 สิ ทธิในการขอรับเงินบานาญ
24. ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินบานาญได้ ดังนี้
-รับเป็ นเงินสด
-รับเป็ นเช็ค
-โอนผ่านบัญชีธนาคาร
- อื่น ๆ (ระบุ)
กรณี บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการจ่าย หรื อโอนเงินบานาญ บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินบานาญ
ได้

25. การพิสูจน์ การมีชีวติ ของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องพิสูจน์การมีชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยเอง

26. เงื่อนไขบังคับก่อนรับบานาญ
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยมีหนี้ สินผูกผันตามกรมธรรม์ในวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผเู ้ อาประกันภัยรับเงิน
บานาญงวดแรก บริ ษทั จะนาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยูใ่ นขณะนั้นหักด้วยหนี้ สินผูกผันตามกรมธรรม์ และ
นามาคานวณเพื่อจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญตามระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจานวนเงินบานาญจะลดลงตาม
ส่ วน
และในกรณี คานวณแล้วปรากฏว่าจานวนเงินบานาญที่ผเู ้ อาประกันภัยจะได้รับในแต่ละปี มีจานวนน้อยกว่า
ปี ละ 2,000 บาท บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจ่ายผลประโยชน์เงิ นบานาญ โดยบริ ษทั จะจ่ายมู ลค่าเงิ นเวนคื น
หลังจากหักหนี้สินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย และกรมธรรม์จะสิ้ นผลบังคับทันที
คาแนะนา
ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โปรดติดต่อ
บริ ษทั ทิพยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
63/2 อาคาร บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-118-5555 แฟกซ์ : 02-118-5601 www.dhipayalife.co.th
หรื อติดต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
โทร.สายด่วนประกันภัย 1186, 0-2515-3995-99
เพื่อให้คาแนะนาหรื อปรึ กษาหารื อ

