
ชื่อบริษัท 
ที่อยู 

 
ตารางกรมธรรม 
ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมได ภายใน  15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับกรมธรรม 
 
การประกันชีวิตใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ……ตอป ในการคํานวณเบี้ยประกันภัย 
 
แบบประกันภัย จํานวนเงินเอา

ประกันภัย/ 
ผลประโยชน

(บาท) 

จํานวนเงิน
บํานาญตอ ....
(เดือน/ป)(บาท) 

เบ้ียประกันภัย 
(บาท) 

ระยะเวลาชําระเบี้ย
ประกันภัย(ป) 

ประกันชีวิต………. 
 

………………….. …………………. ………………….. ………………….. 

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ 
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 
สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ(ถา
มี) 

………………….. …………………. ………………….. ………………….. 

ยอดรวม     
  

  
 ขอกําหนดการจายเงินของกรมธรรม เงื่อนไขทั่วไปซึ่งปรากฏในหนาตอ ๆ ไป รวมทั้งสําเนา ใบคํา

ขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ ขอแถลงเพิ่มเติม บันทึกเพิ่มเติม บันทึกสลักหลังตาง ๆ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ
กรมธรรมประกันภัยนี้ เพื่อเปนหลักฐาน บริษัทโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทไดทําสัญญาประกันภัย
และออกกรมธรรมพรอมทั้งลงนามและประทับตราบริษัทไวในกรมธรรมฉบับนี้เปนสําคัญ ณ สํานักงานใหญหรือ
สํานักงานสาขาของบริษัท วันที่……………เดือน………………………………………พ.ศ.…………… 

วันทําสัญญา…………………………………วันออกกรมธรรม…………………………………………… 
 
 
  ลงชื่อ…………………………  ลงชื่อ………………………… 
     กรรมการ      กรรมการ 
 
หมายเหตุ ในหนานี้ ใหบริษัทพิมพตามทางธุรกิจ แตอยางนอยตองมีขอความตามที่ระบุไวน้ี 

* หากเปนสํานักงานสาขาของบริษัทก็ใหเปลี่ยนจากคําวา “สํานักงานใหญของบริษัท” เปนสํานักงาน
สาขา และคําวา “กรรมการ” ก็ใหเปลี่ยนเปนผูจัดการสาขาแทน 

 
 
 
 
 



 
ชื่อบริษัท 
ที่อยู 

สรุปสาระสําคัญโดยยอ 
 

1. ผลประโยชน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
2.เง่ือนไขที่สําคัญ 

 2.1  สําหรับชวงกอนรับเงินบํานาญผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิเวนคืน
กรมธรรม หรือกูเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

 2.2 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ผูรับผลประโยชนจะตองรีบแจงใหบริษัท
ทราบภายใน 14 วันนับแตวันที่เสียชีวิต 

                           2.3  กรณีที่บริษัทจะไมคุมครอง 
2.3.1 กรณีไมเปดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความเท็จ บริษัทจะ

บอกลางสัญญาภายใน 2 ปนับตั้งแตวันทําสัญญา  
2.3.2 ฆาตัวตายภายใน 1 ป หรือถูกผูรับประโยชนฆาตาย 

    2.4 ผูเอาประกันภัยตองพิสูจนการมีชีวิต  
ชวงรับเงินบํานาญ ผูเอาประกันภัยตองพิสูจนการมีชีวติ โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง 
   2.5 สิทธิในการขอรับเงินบํานาญ 
ผูเอาประกันภัยสามารถรับเงินบํานาญได ดังน้ี 
   1)   รับเปนเงินสด  

 2)  รับเปนเช็ค 
 3)  โอนผานบัญชีธนาคาร 
บริษัทจะหักคาใชจาย (ถามี) โดยหักจากเงินบํานาญที่จายใหแกผูเอาประกันภัยในแตละงวด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของแตละขอดูไดจากขอกําหนดการจายผลประโยชน และเงือ่นไขทั่วไปแหงกรมธรรม 

 
 
 



 
 

       ขอกําหนดการจายผลประโยชน 
        แบบ………ชื่อแบบ ...... (บํานาญ) 

ประเภทสามญั 
ระยะเวลาเอาประกันภัย………………ป 
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

 
ขอกําหนดการจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ในขณะที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 
 
1. ผลประโยชนบํานาญ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ผลประโยชนอ่ืน (เสียชีวิต/อยูรอด) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  เงินปนผล (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ขอกําหนดการจายผลประโยชนใหพิมพตามผลประโยชนของแตละแบบ 



 
 

แบบมาตรฐาน 
เงื่อนไขทั่วไปแหงกรมธรรมประกันชวีิต 

ประเภทสามญั 
……….(ชื่อแบบ)…………  (บํานาญ) 

ชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
 

ขอกําหนดทั่วไป 
คํานิยาม 

 
บริษัท หมายถึง บริษัทผูรับประกันชีวิต ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม 
กรมธรรม หมายถึง กรมธรรมประกันชีวิต  
สัญญาประกันภัย หมายถึง กรมธรรมประกันชีวิต สัญญาเพ่ิมเติม เอกสารแนบทาย บันทึกสลักหลัง 
ใบคําขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลงอ่ืนใดที่ผูเอาประกันภัยไดลงนามไว 
ตารางกรมธรรม  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมที่ออกโดยบริษัท เพ่ือเปน
เอกสารประกอบกรมธรรม และถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัย 
ปกรมธรรม หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมมีผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบป
กรมธรรมปตอ ๆ ไป 
เงินคาเวนคืนกรมธรรม หมายถึง มูลคาสวนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเม่ือผูเอาประกันภัย
ชําระมาระยะหนึ่งหลังจากหักคาคุมครองและคาใชจายในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนสิทธิของผูเอา
ประกันภัยและสามารถใชสิทธิไดตามที่กรมธรรมระบุไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หมวด 1 สัญญาประกันภัย 

1. ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีเกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัย ในใบคําขอเอา

ประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพและขอแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อไวและได
มีการชําระเบี้ยประกันภัยแลว บริษัทจึงไดตกลงทําสัญญาและออกกรมธรรมใหไว 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลวและแถลงขอความอันเปนเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรูอยูแลว
ในขอความจริงใดแตไมเปดเผยขอความจริงน้ันใหบริษัททราบ ซ่ึงถาบริษัททราบขอความจริง
น้ัน ๆ แลว อาจจูงใจบริษัทใหเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไมยอมทําสัญญา สัญญา
ประกันภัยน้ี จะตกเปนโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 ซ่ึงบริษัทอาจ
บอกลางสัญญาไดแตไมจายเงินตามกรมธรรม 

บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลง
ไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

 
 

2. การไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัย 
บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยน้ี เม่ือกรมธรรมมีผลบังคับ

ในขณะที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูเปนเวลาตั้งแตสองป (2 ป) ขึ้นไป นับตั้งแตวันทําสัญญาประกันภัย 
เวนแตผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดสวนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยน้ัน หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อน
จนอายุจริงอยูนอกจํากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางคาปกติ 

ในกรณีที่บริษัทไดทราบขอมูลอันจะบอกลางสัญญาไดตามเงื่อนไขขอ 1 แตมิไดใชสิทธิบอกลาง
สัญญาภายในกําหนด 1 เดือน นับแตทราบขอมูลน้ัน บริษัทไมอาจบอกลางความสมบูรณของสัญญา
ในกรณีน้ีได 
 
3. สิทธิและการใชสิทธิในกรมธรรม 

สิทธิและการใชสิทธิในกรมธรรมน้ี หากมิไดกําหนดมอบใหบุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแลวใหถือวา
เปนของผูเอาประกันภัยแตผูเดียวเทานั้น 

การกําหนดมอบสิทธิและการใชสิทธิในกรมธรรมใหบุคคลอื่น จะตองทําเปนหนังสือแจงบริษัท
และไดรับความเห็นชอบจากบริษัทแลว 

 
4. การโอนประโยชนแหงสัญญาประกันภัย 

ในระหวางที่กรมธรรมยั ง มีผลบังคับ  แมผู เอาประกันภัยมิได เปนผู รับประโยชน เอง  
ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิจะโอนประโยชนตามสัญญาประกันภัยน้ีใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งที่ไมใชผูรับ
ประโยชนก็ได เวนแตจะไดสงมอบกรมธรรมใหแกผูรับประโยชนไปแลว และผูรับประโยชนไดบอก
กลาวเปนหนังสือไปยังบริษัทแลววา ตนจํานงจะถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยน้ี 

การโอนประโยชนตามสัญญาประกันภัยฉบับน้ี จะไมผูกพันบริษัท จนกวาผูเอาประกันภัยไดแจง
การโอนประโยชนดังกลาวใหบริษัททราบเปนหนังสือและบริษัทไดบันทึกสลักหลังกรมธรรมแลว แต
บริษัทไมตองรับผิดชอบตอความสมบูรณของการโอนประโยชนน้ันและบริษัทไมตองรับผิดถาไดจาย



จํานวนเงินอันพึงชดใชตามสัญญาประกันภัยใหกับผูมีสิทธิไป โดยไมทราบถึงการโอนประโยชน
ดังกลาวกอน 

 
5. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม 

ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงิน
ผลประโยชนใด ๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรมใหแกผูรับผลประโยชนตามที่ระบุน้ัน หากมิไดระบุชื่อ
ผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอน
ผูเอาประกันภัยหรือพรอมผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขางตน เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับผลประโยชนรายใด
เสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรถึงการ
เปลี่ยนตัวผูรับประโยชนน้ัน หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู หากผู
เอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาว
ขางตน เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่
เสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทา ๆ กัน 
 
6. การเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน 

ผูเอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนได เวนแตจะไดสงมอบกรมธรรมใหผูรับ
ประโยชนไปแลว และผูรับประโยชนไดบอกกลาวเปนหนังสือไปยังบริษัทแลววาตนจํานงจะถือเอา
ประโยชนตามสัญญานั้น 

ในกรณีที่ผูรับประโยชนคนใหมเปน บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเอาประกันภัยการ
เปลี่ยนตัวผูรับประโยชนจะมีผลบังคับนับแตวันที่ผูเอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจงใหบริษัททราบ
เปนหนังสือ เพ่ือบริษัทจะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรมหรือออกบันทึกสลักหลังให แต
อยางไรก็ตามบริษัทจะไมรับผิดถาไดจายจํานวนเงินอันพึงชดใชตามสัญญาประกันภัยใหกับผูรับ
ประโยชนคนเดิมไปโดยไมทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน 

ในกรณีที่ผูรับประโยชนคนใหมมิใช บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเอาประกันภัยการ
เปลี่ยนตัวผูรับประโยชนจะมีผลบังคับเม่ือไดรับความเห็นชอบจากบริษัทแลวและบริษัทไดทําการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในกรมธรรม หรือออกบันทึกสลักหลังให 

 
7. การแกไขกรมธรรม 

การแกไขกรมธรรมน้ีจะมีผลสมบูรณตอเม่ือบริษัทตกลงรับการแกไข และจะมีผลบังคับตอเม่ือ
บริษัทไดบันทึกแกไขในกรมธรรมหรือออกบันทึกสลักหลงัใหแลว โดยผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท 

 
8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม  

ผูเอาประกันภัยอาจทําเปนหนังสือขอใหบริษัทเปลี่ยนแบบประกันภัยเปนแบบอ่ืนตามที่บริษัทได
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขไวก็ได แตทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และหากเบี้ย
ประกันภัยหรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมของแบบการประกันภัยใหมนอยกวาแบบการประกันภัยเดิม  



 
 
บริษัทจะคืนสวนตางของเงินดังกลาวหลังหักดวยหนี้สินผูกพันตามกรมธรรม (ถามี) แลวแตกรณี หรือ
หากเบี้ยประกันภัยหรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมของแบบประกันภัยใหมมากกวาแบบประกันภัยเดิม 
บริษัทจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยหรือเงินคาเวนคืนสวนเพิ่มขึ้นแลวแตกรณี 

 
9. การฆาตัวตายหรือถูกฆาตรกรรม 

บริษัทจะไมจายเงินตามกรมธรรมเม่ือปรากฏวา 
1.   ผูเอาประกันภัยฆาตัวตาย ดวยใจสมัครภายในหนึ่งป (1 ป) นับแตวันทําสัญญา ความรับผิด

ของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ไดชําระใหแกบริษัทมาแลวทั้งหมด  
2. ในกรณีที่ผูรับผลประโยชนคนเดียว ถาผูเอาประกันภัยถูกผูรับผลประโยชนฆาตายโดยเจตนา 

ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเงินคาเวนคืนกรมธรรมใหแกทายาทของผูเอาประกันภัย 
3. ในกรณีที่ผูรับผลประโยชนมากกวาหนึ่งคน  บริษัทจะจายผลประโยชน ดังน้ี 
 3.1  ในกรณีที่กรมธรรมมีเงินคาเวนคืนกรมธรรม ต่ํากวาจํานวนเงินเอาประกันภัย หากผูรับ

ประโยชนคนใดไมมีสวนรวมในการฆาผูเอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัยใหแกผูรับประโยชนที่ไมมีสวนรวมในการฆาผูเอาประกันภัยตามสวน โดยหักสวนของผูที่
ฆาผูเอาประกันภัยซ่ึงไมมีสิทธิไดรับออก และจายเงินคาเวนคืนกรมธรรมเฉพาะสวนของผูที่ฆาผูเอา
ประกันภัยใหแกทายาทของผูเอาประกันภัย 

3.2  ในกรณีที่กรมธรรมมีเงินคาเวนคืนกรมธรรมสูงกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย หากผูรับ
ประโยชนคนใดไมมีสวนรวมในการฆาผูเอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจายเงินคาเวนคืนกรมธรรม
ใหแกผูรับประโยชนที่ไมมีสวนรวมในการฆาผูเอาประกันภัยตามสวน โดยหักสวนของผูที่ฆาผูเอา
ประกันภัยซ่ึงไมมีสิทธิไดรับออก และจายเงินคาเวนคืนกรมธรรมเฉพาะสวนของผูที่ฆาผูเอาประกันภัย
ใหแกทายาทของผูเอาประกันภัย 

การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมกรณีฆาตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทมี
สิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรมน้ีออกได 
 
10. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน 

ถาผู เอาประกันภัยไดแถลงอายุหรือเพศไวตอบริษัทคลาดเคลื่อนไมตรงตามความจริง 
เปนเหตุใหบริษัทกําหนดจํานวนเบี้ยประกันภัยไวต่ําอัตราตามอายุ หรือเพศจริง จํานวนเงินที่บริษัทจะ
พึงตองจายตามกรมธรรมน้ีจะตองลดลงเทาที่เบี้ยประกันภัยที่ไดมาจะซื้อความคุมครองได สําหรับใน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเกินกวาอัตราตามอายุ หรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนที่เกินให 

ถาบริษัทพิสูจนไดวาในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจํากัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยตามทางคาปกติของบริษัทแลว สัญญาประกันภัยน้ีเปนโมฆียะ บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญา
ได กรณีที่บริษัทบอกลางสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถามี)และเงินบํานาญ
รายงวดที่ไดรับทั้งหมด ใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี 
 
 
 



 
11. การแจงการตายและการพิสูจนศพ (กรณีมีผลประโยชนการเสียชีวิต) 

ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) 
นับแตวันเสียชีวิต เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมทราบถึงความตายของผูเอาประกันภัย หรือไมทราบวามี
การประกันภัย ในกรณีเชนน้ีจะตองแจงใหบริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแตวันที่ทราบถึงความ
ตายหรือวันที่ทราบวามีการประกันภัย 

ผูรับประโยชนจะตองสงมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงวาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตใหแก
บริษัท และถาบริษัทรองขอผูรับประโยชนจะตองจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหแกบริษัทโดย
คาใชจายของผูรับประโยชนเอง 

ฝายผูเอาประกันภัยจะตองยินยอมและใหความรวมมือในการพิสูจนศพผูเอาประกันภัย เม่ือ
บริษัทเห็นวามีความจําเปนและไมขัดตอกฎหมายหรือหลักศาสนา 

บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรมน้ีตอเม่ือผูรับประโยชน หรือฝายผูเอาประกันภัยปฏิบัติตามความ
ในวรรคกอน ๆ ของขอน้ีเรียบรอยแลว 
 
12. สิทธิเก่ียวกับเงินคางจายตามกรมธรรม 

เม่ือกรมธรรมครบกําหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหวางที่
กรมธรรมยังมีผลบังคับอยู หากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมยังไมไดมารับเงินที่มี
สิทธิไดรับตามกรมธรรมภายในกําหนดระยะเวลาสามเดือน นับแตวันที่กรมธรรมครบกําหนด หรือ
วันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะใหดอกเบี้ยสําหรับเงินดังกลาวทั้งหมดในอัตราเทากับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมน้ี 
 
13. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมฉบับน้ีระหวางผูมีสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรมกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ 
 

หมวด 2 การประกันภัย 
14. การชําระเบี้ยประกันภัย 

การชําระเบี้ยประกันภัยตองชําระ ณ สํานักงานใหญ หรือสาขาของบริษัท หรือกับตัวแทนที่
ไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท ทั้งน้ีบริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยใหไวเปนหลักฐาน 

การชําระเบี้ยประกันภัยใหชําระเปนเงินสด การชําระเบี้ยประกันภัยดวยตั๋วสัญญาใชเงิน เช็ค 
ดราฟท หรือวิธีอ่ืนใดจะถือวาไดชําระเบี้ยประกันภัยตอเม่ือเรียกเก็บเงินสดไดแลว 

 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด 3 การใชสิทธิเก่ียวกับมูลคากรมธรรม 
15. การเวนคืนกรมธรรม สําหรับชวงกอนรับเงินบํานาญ 

เม่ือกรมธรรมมีผลบังคับผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาไดโดยขอเวนคืนกรมธรรม
และรับเงินคาเวนคืนกรมธรรมตามจํานวนที่กําหนดไวในตารางมูลคากรมธรรมกับผลประโยชนอ่ืนๆ 
อันพึงจะไดรับ (ถามี) หักดวยจํานวนหนี้สินใด ๆ ที่คางชําระอยู (ถามี) 
หมายเหตุ 

บริษัทตองกําหนดใหมีเงินคาเวนคืนกรมธรรมตั้งแตวันเริ่มสัญญาประกันภัย (สิ้นปที่ 0)  
 

หมวด 4 การกูยืมเงิน 
16. การกูยืมเงินสําหรับชวงกอนรับเงินบํานาญ 

เม่ือกรมธรรมยังมีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอกูเงินจากบริษัท โดยโอนผลประโยชนแหง
กรมธรรมน้ีเปนการประกันหนี้สินกูยืม จํานวนเงินที่ขอกูยืมไดน้ันจะไมเกินเงินคาเวนคืนกรมธรรมที่มี
อยูในขณะนั้น หักดวยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรมน้ี โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบตนในอัตราสูง
กวาอัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณเบี้ยประกันภัยอีกรอยละ 2 ตอป 

เม่ือใดเงินกูยืมและดอกเบี้ยที่คางชําระมีมูลคามากกวาเงินคาเวนคืนกรมธรรมในขณะนั้น 
กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับทันที 

หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบทายกรมธรรมน้ีมีเงินคาเวนคืน บริษัทจะนําเงินคาเวนคืนดังกลาวไป
รวมกับเงินคาเวนคืนกรมธรรมในวรรคแรก 
 

หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม 
17. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม 

หากผูเอาประกันภัย ประสงคจะยกเลิกกรมธรรมน้ีดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูเอาประกันภัยสามารถ
สงคืนกรมธรรมมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่เหลือหลังจากหักตรวจคาสุขภาพตามที่จายจริงและคาใชจายของบริษัทฉบับละ 500 บาท 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรมฉบับน้ี 

 
หมวด 6 สิทธิในการขอรับเงินบํานาญ 

18. ผูเอาประกันภัยสามารถรับเงินบํานาญได ดังน้ี 
   - รับเปนเงินสด  

- รับเปนเช็ค 
- โอนผานบัญชีธนาคาร 
- อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 กรณีบริษัทมีคาใชจายในการจาย หรือโอนเงินบํานาญ บริษัทสามารถหักคาใชจายดังกลาว

จากเงินบํานาญได  
 
 



 
     19. การพิสูจนการมีชีวิตของผูเอาประกันภัย 

ผูเอาประกันภัยตองพิสูจนการมีชีวิต โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัยเอง 
 

 
คําแนะนํา 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย 
ถาทานมีปญหาใด ๆ เกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยฉบบัน้ี โปรดติดตอ 

(ชื่อที่อยูและเบอรโทร fax ของบริษัท) 
หรือติดตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร 0-2515-3999 หรือสายดวนประกันภัย 1186 
เพ่ือใหคําแนะนําหรือปรึกษาหารือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางมูลคากรมธรรมประกนัภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 

กรมธรรมประกันภัยแบบ…………….(บํานาญ) 
อายุ……ป  เพศ………. 

 
สิ้นป

กรมธรรม
ที่ 

เงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย 

0 
1 
2 
3 
. 
. 
. 

 

หมายเหตุ 1. มูลคากรมธรรมประกันภัยขางตนเปนมูลคากอนหักหนี้สินใด ๆ  
     2. เงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยที่แสดงไวในตารางเปนจํานวนเงินที่หักเงินจายคืน 
(ถามี) ออกแลว 
 
 


