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แนวปฏิบัติใช้ประกอบการก าหนดเงื่อนไขมาตรฐานใบรับเงินชั่วคราว (ส าหรับการรับประกันภัยรายใหม่) 

ค านิยาม 

วันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว หมายถึง วันที่บริษัทเริ่มให้ความคุ้มครองตามใบรับเงิน
ชั่วคราว โดยแบ่งวิธีการเริ่มให้ความคุ้มครองตามท่ีก าหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรฐานของใบรับเงินชั่วคราว 

วันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง วันที่บริษัทเริ่มให้ความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัย  โดยมีหลักการตามที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้ และสอดคล้องกับเงื่อนไขมาตรฐานของใบรับ
เงินชั่วคราว 

การยื่นค าเสนอใหม่ (Counter Offer) หมายถึง การยื่นค าเสนอการรับประกันภัยใหม่ของบริษัทซึ่ง
แตกต่างไปจากที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ยื่นใบค าขอเอาประกันชีวิตไว้ เช่น การเพ่ิมเบี้ยเนื่องจากสุขภาพ การขอเพ่ิม
หรือลดจ านวนเงินเอาประกันภัย การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันภัย การปฏิเสธการรับประกันสัญญาเพ่ิมเติม
บางสัญญา การแจ้งยกเว้นความคุ้มครองในบางกรณี เป็นต้น  

เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาตกลงยอมรับและลงลายมือชื่อในค าเสนอใหม่ของบริษัท ค าเสนอใหม่
ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น ค าสนองของผู้ขอเอาประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นภัยมาตรฐาน หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน ตามที่บริษัทได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้น าเสนอไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต ที่ไม่มีการเรียก
เบี้ยประกันภัยส าหรับภัยต่ ากว่ามาตรฐานเนื่องจากสุขภาพเพ่ิมเติม 

การก าหนดวันทีเ่ริ่มต้นให้ความคุ้มครอง 

การก าหนดวันที่เริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย และวันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองตาม 
ใบรับเงินชั่วคราว แบ่งเป็น ๓ กรณ ีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ การประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและเป็นภัยมาตรฐาน (NonMedical-Standard) 

กรณีที่ ๒ การประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่บริษัทต้องขอข้อมูล หรือต้องตรวจสุขภาพ 

            เพิ่มเติม (NonMedical-Memo) 
(ก) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นภัยมาตรฐาน (Standard) 

(NonMedical-Memo-Standard) 
(ข) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ แต่ต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย (NonMedical-Memo-Counter Offer) 

กรณีที่ ๓ การประกันภัยแบบต้องตรวจสุขภาพ (Medical) 
(ก) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นภัยมาตรฐาน (Medical-

Standard) 
(ข) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดยต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย (Medical- Counter Offer) 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่อาจรับประกันชีวิตได้ด้วยเหตุผลของการพิจารณารับประกันภัย หรือด้วยข้อจ ากัดของ
กฎหมาย จะไม่มีความคุ้มครองใดๆ ตามใบรับเงินชั่วคราว โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
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กรณีที่ ๑ การประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและเป็นภัยมาตรฐาน (NonMedical-Standard) 

  เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย ได้เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลงลายมือชื่อ และได้ช าระเบี้ยประกันภัย
ครบถ้วนตามใบรับเงินชั่วคราว โดยผู้ขอเอาประกันภัยได้แถลงรายละเอียดต่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในใบค าขอฯ ซึ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non-Med)  
และเม่ือบริษัทได้พิจารณาข้อมูลที่ได้แถลงไว้ตามใบค าขอฯ แล้ว บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดยคิดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เป็นภัยมาตรฐาน (standard) การก าหนดวันที่เริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เป็นดังนี้ 
 
ก าหนดให้   
วันที่เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลงลายมือชื่อ และช าระเบี้ยประกันภัย  : ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง      : ๑๐ ป ี
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วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นวันเดียวกับวันที่เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลง
ลายมือชื่อ และช าระเบี้ยประกันภัย  

ความคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรมป์ระกันภัย 
และจะได้รับความคุ้มครองไปจนถึง วันก่อนวันครบก าหนดสัญญา (ความคุ้มครองการเสียชีวิตจะต้องเต็มตาม
ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ก าหนด) และ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินครบก าหนดสัญญา หรือเงินผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่รอด บริษัทจะจ่ายเงินครบ
ก าหนดสัญญา (ถ้ามี) ให้ตั้งแต่วันครบก าหนดสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีเร่ิมต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันครบก าหนดสัญญา 
๒ มีนาคม ๒๕๖๙ 
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กรณีที่ ๒ การประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่บริษัทต้องขอข้อมูล หรือต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม 
(NonMedical-Memo) 

 เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย ได้เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลงลายมือชื่อ และได้ช าระเบี้ยประกันภัย
ครบถ้วนตามใบรับเงินชั่วคราว โดยผู้ขอเอาประกันภัยได้แถลงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบค าขอฯ ซึ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non-Med) 
เมื่อบริษัทได้พิจารณาข้อมูลที่ได้แถลงไว้ตามใบค าขอฯ แล้ว มีข้อสงสัยจึงได้เรียกข้อมูลเรื่องสุขภาพเพ่ิมเติม ด้วย
การออกหนังสือ (Memo) เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยมาตรวจสุขภาพ หรือขอข้อมูลหรือประวัติสุขภาพเพ่ิมเติม 
โดยผลการพิจารณารับประกันภัยที่ได้จะแบ่งออกเป็น   

(ก) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีเป็นภัยมาตรฐาน (Standard) 
(NonMedical-Memo-Standard) การก าหนดวันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เป็นดังนี้  
 
ก าหนดให้   
วันที่เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลงลายมือชื่อ และช าระเบี้ยประกันภัย  : ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง      : ๑๐ ป ี
หลังจากที่ผู้ขอเอาประกันภัยรับ Memo (ไม่ว่าจะได้รับ Memo ในเวลาใดก็ตาม แต่หากภายใน 30 วันนับแต่วันเขียน 
ใบค าขอฯและช าระเบี้ยฯ  ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากบริษัท ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยแล้ว) เพ่ือแจ้งให้ไปตรวจ 
สุขภาพเพ่ิม หรือขอข้อมูลหรือประวัติสุขภาพ 
- กรณีบริษัทเรียกให้ไปตรวจสุขภาพเพ่ิม         วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ไปตรวจสุขภาพ หรือ 
- กรณีผูข้อเอาประกันภัยมีข้อมูลสุขภาพ       วันที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับเอกสารตรวจสุขภาพ 
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 ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว 

ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว คือ ความคุ้มครองที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
มาตรฐานของใบรับเงินชั่วคราว ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแตว่ันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และอาจมี
ข้อจ ากัดท่ีไม่เท่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ 

วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (การก าหนดวันที่เริ่มต้นความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ฯ ส าหรับกรณีนี้ ใช้หลักการที่ว่า บริษัทจะพิจารณารับประกันภัยได้ต้องมี ๓ องค์ประกอบครบ 
ได้แก่ ใบค าขอเอาประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยที่ช าระครบถ้วน และข้อมูลสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย) 

ความคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรมป์ระกันภัย 
และจะได้รับความคุ้มครองไปจนถึง วันก่อนวันครบก าหนดสัญญา (ความคุ้มครองการเสียชีวิตจะต้องเต็มตาม
ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ก าหนด) และ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินครบก าหนดสัญญา หรือเงินผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่รอด บริษัทจะจ่ายเงินครบ
ก าหนดสัญญา (ถ้ามี) ให้ตั้งแต่วันครบก าหนดสัญญา 

วันท่ีเร่ิมต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย คือวันท่ี ผูข้อเอาประกันภัยไป
ตรวจสุขภาพ หรือ วันท่ีบริษัทหรือตัวแทน
ได้รับเอกสารข้อมูลสุขภาพ  
ตรงกับวันท่ี ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๙ 
 

วันท่ีเขียนใบค าขอฯ และ
ช าระเบี้ยฯครบถ้วน คือ
วันท่ีเร่ิมต้นความคุ้มครอง
ตามใบรับเงินช่ัวคราว  
วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

วันครบก าหนดสัญญา 
(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙) 
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(ข) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ แต่ต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย (NonMedical-Memo-Counter Offer) การก าหนดวันทีเ่ริ่มต้นความ
คุ้มครองของกรมธรรมป์ระกันภัย เป็นดังนี้ 

 
ก าหนดให้   
วันที่เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลงลายมือชื่อ และช าระเบี้ยประกันภัย  : ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง      : ๑๐ ป ี

หลังจากที่ผู้ขอเอาประกันภัยรับ Memo (ไม่ว่าจะได้รับ Memo ในเวลาใดก็ตาม แต่หากภายใน 30 วันนับแต่วันเขียน 
ใบค าขอฯและช าระเบี้ยฯ  ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากบริษัท ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยแล้ว) เพ่ือแจ้งให้ไปตรวจ 
สุขภาพเพ่ิม หรือขอข้อมูลหรือประวัติสุขภาพ 
- กรณีบริษัทเรียกให้ไปตรวจสุขภาพเพ่ิม         วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ไปตรวจสุขภาพ หรือ 
- กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลสุขภาพ       วันที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับเอกสารตรวจสุขภาพ 

เมื่อบริษัทพิจารณารับประกันภัยโดยส่งค าเสนอใหม ่(Counter Offer) ให้กับผู้ขอเอาประกันภัย  
และวนัที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับค าเสนอใหม่ของบริษัท คือ 
(การออกค าเสนอใหม่ (Counter Offer) เพ่ือแจ้งผู้ขอเอาประกันภัยให้ทราบว่า 
บริษัทจะรับประกันภัยได้โดยต้องขอเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ  
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย) 

เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาค าเสนอใหม่ของบริษัท แล้วตกลงยอมรับตามค าเสนอใหม่  
จึงได้ลงลายมือชื่อในค าเสนอใหม่ (ค าเสนอใหม่ของบริษัทจึงเปลี่ยนเป็น ค าสนองของ 
ผู้ขอเอาประกันภัย) และวันที่บริษัทหรือตัวแทนไดร้ับค าสนองจากผู้ขอเอาประกันภัย คือ 
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        ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว 

 

 
ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว คือ ความคุ้มครองที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
มาตรฐานของใบรับเงินชั่วคราว ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแตว่ันที่ ๒ มีนาคม ถึง ณ เวลาที่ได้รับค าเสนอใหม่จาก
บริษัท และอาจมีข้อจ ากัดท่ีไม่เท่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ 

ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราวสิ้นสุดลง ณ เวลาผู้ขอเอาประกันภัยได้รับค าเสนอใหม่จากบริษัท คือ 
ความคุ้มครองที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรฐานของใบรับเงินชั่วคราวได้สิ้นสุดลง  
ซ่ึงในที่นี้จะตรงกับวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ การสิ้นสุดดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้แจ้งผลการพิจารณารับ
ประกันภัยให้ผู้ขอเอาประกันภัยได้ทราบแล้วว่า บริษัทไม่สามารถรับประกันชีวิตตามท่ีได้ตกลงไว้ในใบค าขอเอา
ประกันชีวิต และบริษัทจะรับประกันชีวิตได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ขอเอาประกันภัยได้ตกลงยอมรับตามค าเสนอใหม่ 
(Counter Offer) ของบริษัทเท่านั้น  

ผู้ขอเอาประกนัภัยไดร้ับ 
ค าเสนอใหม่ 
(Counter Offer)  
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 
     

วันที่เริ่มตน้ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภัย คือวันทีบ่รษิัทหรอืตัวแทน ได้
รับค าสนองจากผู้ขอเอาประกันภัย 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

ไม่ได้รับความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว 

 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

วันที่ผู้ขอเอาประกนัภัยไปตรวจ
สุขภาพ หรอื วันทีบ่ริษัทหรือ
ตัวแทนได้รบัเอกสารข้อมูล
สุขภาพ ตรงกับ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วันที่เขียนใบค าขอฯ และ
ช าระเบี้ยฯครบถ้วน คอื
วันที่เริ่มตน้ความคุ้มครอง
ตามใบรบัเงนิชั่วคราว  
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันครบก าหนดสัญญา 
(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙) 
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วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย จึงเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับค าสนองจากผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งในทีน่ี้ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  

ความคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรมป์ระกันภัย 
และจะได้รับความคุ้มครองไปจนถึง วันก่อนวันครบก าหนดสัญญา (ความคุ้มครองการเสียชีวิตจะต้องเต็มตาม
ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ก าหนด) และ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินครบก าหนดสัญญา หรือเงินผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่รอด บริษัทจะจ่ายเงินครบ
ก าหนดสัญญา (ถ้ามี) ให้ตั้งแต่วันครบก าหนดสัญญา 
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กรณีที่ ๓ กรณีที่เป็นการประกันภัยแบบต้องตรวจสุขภาพ (Medical) 

เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย ได้เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิต พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนตามใบรับ
เงินชั่วคราว โดยผู้ขอเอาประกันภัยได้แถลงรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในใบค าขอฯ ซ่ึงการขอท าประกันชีวิต
ไม่เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติในการพิจารณารับประกันภัยโดยปกติของบริษัท เช่น การขอท าประกันชีวิตที่
จ านวนเงินเอาประกันภัยสูง อายุที่ขอท าประกันก าหนดให้ต้องตรวจสุขภาพ ฯลฯ ดังนั้น บริษัทหรือตัวแทนจึงมี
หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบตั้งแต่ต้น ว่าบริษัทจ าเป็นต้องขอข้อมูลเรื่องสุขภาพ (Medical) ของผู้ขอ
เอาประกันภัยเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย 

ในกรณีที่ ๓ นี้ใบรับเงินชั่วคราวเป็นเพียงหลักฐานการรับช าระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างการพิจารณารับ
ประกันภัยจะไม่มีความคุ้มครองใดๆ เกิดข้ึน แต่ความคุ้มครองจะเกิดข้ึนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้  
โดยไดแ้บ่งผลการพิจารณารับประกันภัยได ้ดังนี้ 

(ก) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีเป็นภัยมาตรฐาน (Medical-Standard) 
เมื่อบริษัทได้พิจารณาจากข้อมูลสุขภาพ (Medical) ของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว บริษัทสามารถรับประกัน

ชีวิตได้ โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นภัยมาตรฐาน (Standard) กล่าวคือบริษัทจะรับประกันชีวิตได้โดยคิดเบี้ย
ประกันภัยตามที่ได้เสนอไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต ไม่ได้ปรับเบี้ยประกันภัยเพ่ิมเนื่องจากสุขภาพ การก าหนด
วันทีเ่ริ่มต้นให้คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นดังนี้  

ก าหนดให้   
วันที่เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลงลายมือชื่อ และช าระเบี้ยประกันภัย  : ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง           : ๑๐ ป ี
ตัวแทนแจ้งผู้ขอเอาประกันภัยเพ่ือให้ไปตรวจสุขภาพ หรือขอข้อมูลสุขภาพเพ่ิมเติม : ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 - กรณีบริษัทเรียกให้ไปตรวจสุขภาพเพ่ิม         วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ไปตรวจสุขภาพ หรือ 
- กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลสุขภาพ       วันที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับเอกสารตรวจสุขภาพ 
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ไม่มีความคุ้มครองตามใบรบัเงินชัว่คราว 

ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว คือ ไม่มีความคุ้มครอง เนื่องจากตัวแทนได้แจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ
ว่า บริษัทจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัย ดังนั้น ณ วันที่ผู้ขอเอา
ประกันภัยไดเ้ขียนใบค าขอฯ พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย แต่บริษัทไม่ได้รับข้อมูลสุขภาพฯ บริษัทก็ไม่สามารถ
พิจารณารับประกันภัยได้ 

วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบริษัทพิจารณาจากข้อมูลสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย
แล้ว พบว่าสามารถรับประกันชีวิตไดโ้ดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นภัยมาตรฐาน ฉะนั้น ความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยจึงเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยไปตรวจสุขภาพ หรือวันที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับเอกสาร
ข้อมูลสุขภาพ ซ่ึงในที่นี้ คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (เหตุผลที่ก าหนดให้เป็นวันดังกล่าวเพราะเป็นวันที่
บริษัทได้ข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัยครบถ้วน)  

 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

วันที่เขียนใบค าขอฯ พรอ้มช าระเบี้ยฯครบถ้วน 
และ ตัวแทนได้แจ้งให้ทราบว่า ตอ้งตรวจ
สุขภาพ หรอืขอข้อมูลสุขภาพตามหลกัเกณฑ์
การพิจารณารบัประกนัภัยของบรษิัท 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันที่เริ่มตน้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย คือ
วันที่ผู้ขอเอาประกนัภัยไปตรวจสุขภาพ หรอื วันที่
บริษทัหรือตัวแทนไดร้ับเอกสารข้อมูลสุขภาพ ตรงกับ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วันครบก าหนดสัญญา 
(วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙) 

๒๕๖๙) 
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ความคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรมป์ระกันภัย 
และจะได้รับความคุ้มครองไปจนถึง วันก่อนวันครบก าหนดสัญญา (ความคุ้มครองการเสียชีวิตจะต้องเต็มตาม
ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ก าหนด) และ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินครบก าหนดสัญญา หรือเงินผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่รอด บริษัทจะจ่ายเงินครบ
ก าหนดสัญญา (ถ้ามี) ให้ตั้งแต่วันครบก าหนดสัญญา 
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(ข) บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดยต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการรับประกันภัย (Medical-Counter Offer)  

เมื่อบริษัทพิจารณาข้อมูลสุขภาพ (Medical) แล้วพบว่าบริษัทต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจาก
สุขภาพ หรือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจึงยื่นค าเสนอใหม่ (Counter Offer) ให้กับผู้ขอเอา
ประกันภัย การก าหนดวันทีเ่ริ่มต้นให้คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นดังนี้ 

ก าหนดให้   
วันที่เขียนใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมลงลายมือชื่อ และช าระเบี้ยประกันภัย  : ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง           : ๑๐ ป ี
ตัวแทนแจ้งผู้ขอเอาประกันภัยเพ่ือให้ไปตรวจสุขภาพ หรือขอข้อมูลสุขภาพเพ่ิมเติม : ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 - กรณีบริษัทเรียกให้ไปตรวจสุขภาพเพ่ิม         วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ไปตรวจสุขภาพ หรือ 
- กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลสุขภาพ       วันที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับเอกสารตรวจสุขภาพ 

เมื่อบริษัทพิจารณารับประกันภัยโดยส่งค าเสนอใหม ่(Counter Offer) ให้กับ 
ผู้ขอเอาประกันภัย และวันที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับค าเสนอใหม่ของบริษัท คือ 
(การออกค าเสนอใหม่ (Counter Offer) เพ่ือแจ้งผู้ขอเอาประกันภัยให้ทราบว่า 
บริษัทจะรับประกันภัยได้โดยต้องขอเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ  
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย) 

เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาค าเสนอใหม่ของบริษัท แล้วตกลงยอมรับตามค าเสนอใหม่  
จึงได้ลงลายมือชื่อในค าเสนอใหม่ (ค าเสนอใหม่ของบริษัทจึงเปลี่ยนเป็น ค าสนองของ 
ผู้ขอเอาประกันภัย) และวันที่บริษัทหรือตัวแทนไดร้ับค าสนองจากผู้ขอเอาประกันภัย คือ 
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          ไม่มีความคุ้มครองตามใบรบัเงินชั่วคราว 

 

ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว คือ ไม่มีความคุ้มครอง เนื่องจากตัวแทนได้แจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ
ว่า บริษัทจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัย ดังนั้น ณ วันที่ผู้ขอเอา
ประกันภัยได้เขียนใบค าขอฯ พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย แต่บริษัทไม่ได้รับข้อมูลสุขภาพฯ บริษัทก็ไม่สามารถ
พิจารณารับประกันภัยได้ 

วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบริษัทพิจารณาข้อมูลสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว 
พบว่าสามารถรับประกันชีวิตได้แต่ต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
รับประกันภัย บริษัทจึงยื่นค าเสนอใหม่ (Counter Offer) ให้กับผู้ขอเอาประกันภัย การก าหนดวันทีเ่ริ่มต้นให้คุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย จึงเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับค าสนองจากผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งในท่ีนี้ คือ 
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

วันที่เขียนใบค าขอฯ พรอ้มช าระ
เบี้ยฯครบถ้วน และ ตัวแทนได้
แจ้งให้ทราบว่า ตอ้งตรวจ
สุขภาพ หรอืขอข้อมูลสุขภาพ
ตามหลักเกณฑก์ารพิจารณารบั
ประกนัภัยของบรษิัท 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันที่ผู้ขอเอาประกนัภัยไป
ตรวจสุขภาพ หรือ วันทีบ่รษิัท
หรือตัวแทนได้รบัเอกสารข้อมูล
สุขภาพ ตรงกับวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

ผู้ขอเอาประกนัภัยไดร้ับ ค าเสนอใหม่ 
(Counter Offer)  
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     

วันที่เริ่มตน้ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภัย คือวันทีบ่รษิัทหรอืตัวแทนได้รบั 
ค าสนองจากผู้ขอเอาประกนัภัย 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วันครบก าหนดสัญญา 
(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙) 
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ความคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันทีเ่ริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรมป์ระกันภัย 
และจะได้รับความคุ้มครองไปจนถึง วันก่อนวันครบก าหนดสัญญา (ความคุ้มครองการเสียชีวิตจะต้องเต็มตาม
ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ก าหนด) และ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินครบก าหนดสัญญา หรือเงินผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่รอด บริษัทจะจ่ายเงินครบ
ก าหนดสัญญา (ถ้ามี) ให้ตั้งแต่วันครบก าหนดสัญญา 
 


