ท่านถามเราตอบเกี่ยวกับกองทุนประกันวิ นาศภัย

พ.ร.บ. ประกันวิ นาศภัย และกองทุนประกันวิ นาศภัย
1. กองทุนประกันวินาศภัยจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ใด
กองทุ นประกัน วิ นาศภัย จัด ตัง้ ขึ้นตาม พ.ร.บ. ประกัน วิ นาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มีผลใช้บงั คับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล กองทุนไม่เป็ นส่วน
ราชการหรือรัฐวิ สาหกิ จตามกฎหมายว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร
กองทุนจัดตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ คุ้มครองเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิ ได้รบั ชาระหนี้ ที่เกิ ดจากการ
เอาประกันภัย ในกรณี ที่บริ ษัทล้มละลายหรือถูกเพิ กถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิ จประกันวิ นาศภัย
และเพื่อพัฒนาธุรกิ จประกันวิ นาศภัยให้มีความมันคงและเสถี
่
ยรภาพ
3. กองทุนประกันวินาศภัยตัง้ อยูท่ ไ่ี หน
กองทุนประกันวิ นาศภัย ตัง้ อยู่ที่ 22/79 อาคารสานักงานสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) ชัน้ 5 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2515-3999 ต่อ 5007
4. บริษทั ประกันวินาศภัยในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองจากกองทุนประกันวินาศภัยมีจานวนเท่าใด
บริ ษัทประกันวิ นาศภัย ในประเทศไทยซึ่ ง ขณะนี้ มีจานวน 67 บริ ษัท ทุ กบริ ษัท ได้ รบั ความ
คุ้ม ครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกัน วิ น าศภัย ยกเว้ น บริ ษัท ไทยรับ ประกัน ภัย ต่ อ จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่รบั ประกันภัยเฉพาะการรับประกันภัยต่อเท่านัน้
5. วงเงินคุม้ ครองต่อรายของกองทุนประกันวินาศภัยเท่าไร
กองทุนประกันวิ นาศภัยให้ ความคุ้มครองต่ อเจ้าหนี้ ผ้มู ีสิทธิ ได้ รบั ชาระหนี้ ที่เกิ ดจากการเอา
ประกันภัย ไม่เกิ นมูลหนี้ ที่เกิ ดจากการเอาประกันภัย จานวนเงิ นที่ เจ้าหนี้ แต่ ละรายมีสิทธิ ได้รบั ชาระ
หนี้ จากกองทุน เมื่อรวมกับจานวนเงิ นที่ ได้รบั ชาระหนี้ ตามกระบวนการกฎหมายว่าด้ วยล้มละลาย
แล้ ว ไม่เกิ นมูลหนี้ ที่ เกิ ดจากการเอาประกันภัย หากมูลหนี้ ที่เกิ ดจากการเอาประกันภัยทุ กสัญญา
รวมกันมีจานวนเกิ น 1 ล้านบาท ก็มีสิทธิ ได้รบั ชาระหนี้ เพียง 1 ล้านบาท

6. กองทุนประกันวินาศภัยมีประโยชน์ต่อผูเ้ อาประกันภัยอย่างไร
เป็ นหน่ วยงานที่ สร้างหลักประกันที่ ให้ ความมันใจกั
่
บประชาชนผู้เอาประกันวิ นาศภัย เพราะ
หากบริ ษัท ประกันวิ นาศภัย ล้ มละลายหรื อถูกเพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิ จประกันวิ นาศภัย
และทรัพ ย์สิ น ของบริ ษั ท ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะจ่ า ยให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ผ้ มู ี สิ ท ธิ ไ ด้ ร บั ช าระหนี้ ที่ เ กิ ด จากการ
เอาประกันภัย
7. ในกรณีท่ีบริษัท ประกัน วิน าศภัย ไม่จ่า ยเงิน ให้ผู้เ อาประกันและยัง ไม่ถู กเพิก ถอนใบอนุ ญ าต กองทุ น
จะจ่ายเงินแทนได้หรือไม่
กองทุนไม่สามารถจ่ายได้
กองทุนจะจ่ ายเงิ นเฉพาะกรณี ที่บริ ษัทล้ มละลายหรือถูกเพิ กถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิ จ
ประกันวิ นาศภัยแล้วเท่านัน้
หลักการทัวไปเกี
่
่ยวกับการคุ้มครองของกองทุนประกันวิ นาศภัย
1. ผูเ้ อาประกันต้องสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้รบั ความคุม้ ครองหรือไม่
ผู้เอาประกันจะได้รบั ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ประกันวิ นาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่ มเติ ม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) โดยไม่ต้องสมัครสมาชิ ก
2. กองทุนประกันวินาศภัยให้ความคุม้ ครองแก่ผเู้ อาประกันอย่างไร
ผูเ้ อาประกันจะได้รบั ความคุ้มครองจากกองทุนประกันวิ นาศภัยกรณี ที่บริ ษทั ประกันวิ นาศภัย
ล้มละลายหรือถูกเพิ กถอนใบอนุญาต เจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิ ได้ รบั ชาระหนี้ จากกองทุนประกันวิ นาศภัยได้
ต้ องเป็ นเจ้าหนี้ ในมูลหนี้ ที่เกิ ดจากการเอาประกันภัยที่ ทาไว้กบั บริ ษัทเท่ านัน้ โดยยกเว้นหนี้ ที่เกิ ด
จากการประกันภัยต่อ หนี้ ที่เกี่ยวกับดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายที่เกิ ดจากการที่บริ ษทั ชาระหนี้ ล่าช้า
3. ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั ความคุม้ ครองเท่าไร
ผู้เอาประกันภัยจะได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายในวงเงิ นไม่เกิ น 1 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.
ประกันวิ นาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) ทัง้ นี้ ต้อ งผ่านกระบวนการตาม
กฎหมาย ว่าด้วยล้มละลายเรียบร้อยแล้ว
4. ผูเ้ อาประกันภัยจะทราบจากกองทุนประกันวินาศภัยให้ยน่ื ขอรับชาระหนี้ได้อย่างไร
กองทุ น ประกัน วิ น าศภัย จะออกประกาศภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว นั ที่ บ ริ ษัท นั ้น ถูก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหนี้ มายื่นขอรับชาระหนี้ จากกองทุน
5. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องทาอย่างไรกรณีบริษทั ประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ผู้เอาประกันภัยซึ่ ง เป็ นเจ้ าหนี้ ที่มีสิทธิ ขอรับชาระหนี้ จากกองทุนต้ องยื่ นคาขอรับชาระหนี้
ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่กองทุนประกาศกาหนดให้ มายื่นคาขอรับชาระหนี้ พร้อมหลักฐานแห่งหนี้

อื่น ๆ
1. บริษทั ประกันวินาศภัยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองมีหน้าทีอ่ ะไรบ้าง
บริ ษัท ประกัน วิ น าศภัย ที่ ไ ด้ ร บั ความคุ้ม ครองต้ อ งน าส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ประกัน วิ น าศภัย
เพื่ อสะสมไว้เป็ นกองทุ น ส าหรับให้ ความคุ้มครองเจ้ าหนี้ ที่ มีสิท ธิ ได้ รบั ช าระหนี้ ที่ เกิ ดจากการเอา
ประกันภัย ในกรณี บริ ษทั ล้มละลายหรือถูกเพิ กถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิ จประกันวิ นาศภัย
2. บริษทั ประกันวินาศภัยนาส่งเงินอย่างไร
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวิ นาศภัย กาหนดให้ บริ ษทั ประกันวิ นาศภัยนาส่งเงิ นเข้ากองทุน
ตามอัตราที่ คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) ประกาศกาหนด
ซึ่ งในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัท ประกันวิ นาศภัย ต้ อ งนาส่ งเงิ นเข้ ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.25 ของเบี้ย
ประกันภัยที่บริ ษทั ประกันวิ นาศภัยได้รบั
3. บริษทั ประกันวินาศภัยไม่นาส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัยได้หรือไม่
บริ ษัทประกันวิ นาศภัยต้ องนาส่ งเงิ นเข้ ากองทุนประกันวิ นาศภัยตามกฎหมาย หากบริ ษัท
ประกัน วิ น าศภัย ไม่ น าส่ ง เงิ น บริ ษัท ประกันวิ นาศภัย นั น้ ต้ อ งเสี ย ค่ าปรับ และอาจถูกเพิ ก ถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จประกันวิ นาศภัยเนื่ องจากฝ่ าฝื นกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวิ นาศภัย
รายละเอียดสามารถดูได้จาก พ.ร.บ. ประกันวิ นาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. หลักเกณฑ์ในการบริหารเงินเป็นอย่างไร
กองทุนเน้ นการลงทุนโดยคานึ งถึงความมันคง
่ สภาพคล่อง และผลประโยชน์ ตอบแทนของ
การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงในการบริ หารจัดการเป็ นสาคัญ และลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ใน
ระเบียบกองทุนประกันวิ นาศภัย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ. 2553
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