แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ประเด็นพิจำรณำ
แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย
เหตุผล
ลำดับที่
ขอให้ทุกบริษัท ควรมีระบบตรวจสอบกำรสิ้นสุดของกำรได้รับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย และแบบและข้อควำม จำกนำยทะเบียน
- กรณีที่ได้รับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยฯ หรือแบบและข้อควำมเป็นแบบช่วงเวลำ หรือ
- กรณีที่อัตรำเบี้ยประกันภัย หรือแบบและข้อควำมต้องสิ้นสุดลงตำมประกำศ /คำสั่ง ของนำยทะเบียน หรือสำนักงำน คปภ.
เพื่อให้กำรออกกรมธรรม์ประกันชีวิต กำรใช้แบบและข้อควำม รวมทั้งอัตรำเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิตเป็นไปตำม มำตร 29 และ มำตรำ 30 แห่งพรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551)
อัตรำเบี้ยประกันภัย
1

กรณีคำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัย
โดยมีกำรอ้ำงอิงสถิติต่ำง ๆ

1. ต้องอ้ำงอิงแหล่งที่มำให้ชัดเจนและต้องเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้
2. ต้องมีคำอธิบำยรำยละเอียดลักษณะของข้อมูลที่เพียงพอที่จะเข้ำใจได้ว่ำสัมพันธ์กับเงื่อนไขกำรจ่ำยผลประโยชน์
อย่ำงไร
3. เป็นสถิติล่ำสุด
4. ถ้ำอ้ำงอิงเป็นตัวเลขอัตรำเบี้ยประกันภัย ต้องแสดงและอธิบำยที่มำของตัวเลขที่นั้นๆ ได้ด้วย

2

เงื่อนไขควำมคุ้มครองกรมธรรม์
ประกันชีวิต แบบบำนำญ

1. หำกบริษัทต้องกำรให้มีกำรกำรันตีผลประโยชน์ในช่วงรับเงินบำนำญ กำรกำรันตีผลประโยชน์ในช่วงรับเงิน
บำนำญ จะต้องไม่เกิน 15 ปี
2. ห้ำมกำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจำกสุขภำพ

3

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขอรับควำม หำกดอกเบี้ยที่ใช้ในกำรคำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัยมีจำนวนมำกว่ำอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนของบริษัท บริษัท
เห็นชอบแบบอัตโนมัติ
ต้องส่งหนังสือชี้แจงแผนกำรลงทุนเพิ่มเติม
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กำรประกันชีวิตแบบบำนำญ เน้นกำรทรงชีพ
เป็นหลัก ไม่ใช่สะสมทรัพย์ ในควำมเป็นจริง
จึงไม่ควรกำหนดให้มีกำรกำรันตีผลประโยชน์
ในช่วงรับเงินบำนำญ

แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่

ประเด็นพิจำรณำ

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย

4

กรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอำยุ ที่มี
ลักษณะไม่ต้องแถลงสุขภำพในใบ
คำขอ ไม่ตรวจสุขภำพ และกำหนด
ผลประโยชน์กำรคืนเบี้ย 2 ปีแรก

5

กำรกำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิต

1. อำยุขั้นต่ำในกำรรับประกันภัย คือ 50 ปี
2. ให้วงเล็บท้ำยชื่อแบบประกันชีวิตว่ำ แบบประกันผู้สูงอำยุ เช่น
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบซีเนียร์ (แบบประกันผู้สูงอำยุ)
3. รำยละเอียดในสมุดอัตรำเบี้ยประกันภัย ให้ระบุวิธีกำรพิจำรณำรับประกันภัยในหัวข้อวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้รับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภำพและใช้ใบคำขอเอำประกันชีวิตที่ไม่มีคำถำมสุขภำพ เป็นต้น
4. หลักเกณฑ์กำรโฆษณำกำรประกันชีวิตแบบผู้สูงอำยุ : กำรโฆษณำผ่ำนสื่อทุกช่องทำง บริษัทต้องมีคำพูด และ/
หรือข้อควำมที่บังคับในกำรโฆษณำว่ำ "ไม่ต้องตรวจสุขภำพ" และ "ไม่ต้องตอบคำถำมสุขภำพ" และให้ปรับถ้อยคำ
กำรพูดเรื่องผลประโยชน์ใน 2 ปีแรกในกำรโฆษณำว่ำ "กรณีเสียชีวิตภำยใน 2 ปีแรก บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
พร้อมเงินเพิ่ม 2-5%" ขึ้นกับแบบและข้อควำมที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องแก้ไขแบบและข้อควำม (ที่กำหนด
ว่ำ 102% หรือ 105% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย) ให้ตรงกับคำพูดในโฆษณำ เพรำะผลประโยชน์ที่กำหนดใน
แบบและข้อควำมมีค่ำเท่ำกับคำพูดในโฆษณำ แต่ที่ต้องกำหนดคำพูดเพื่อสื่อสำร กับประชำชนให้เข้ำใจตรงกันทั้ง
ธุรกิจ
5. ไม่ให้ขำยสัญญำเพิ่มเติมสุขภำพแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบผู้สูงอำยุ นอกจำกเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบผู้สูงอำยุที่กำหนดผลประโยชน์กำรประกันสุขภำพรวมไว้ในกรมธรรม์หลัก (package) และต้องเป็นกำรประกัน
สุขภำพที่มีกำรจ่ำยผลประโยชน์ง่ำยๆไม่ซับซ้อน และมีระบบกำรพิจำรณำรับประกันภัยในลักษณะเดียวกันกับ
กรมธรรม์หลักเช่น ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยได้จำกกำรเข้ำพักรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยำบำล
6. สำหรับแบบประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอำยุ ให้บริษัทต้องจัดให้มีระบบโทรยืนยัน (Confirmation Call) เพื่อยืนยัน
กำรขอทำประกันชีวิตแบบอำวุโสกับผู้เอำประกันภัยทุกรำย
ต้องมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรมกับ ผู้เอำประกันภัย เช่น แบบสะสมทรัพย์ ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ว่ำกรณีเสียชีวิต
หรือ อยู่ครบกำหนดสัญญำ ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับผลประโยชน์ดังกล่ำวมำกกว่ำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว
ทั้งหมด เป็นต้น

6

ผลประโยชน์ค่ำปลงศพที่แนบกับ หำกบริษัทยื่นขอรับควำมเห็นชอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และมีผลประโยชน์กรณีค่ำปลงศพ ให้
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กำหนดผลประโยชน์ดังกล่ำวไม่เกินกรมธรรม์ละ 50,000 บำท
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เหตุผล

แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่

ประเด็นพิจำรณำ

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย

7

กำรกำหนดผลประโยชน์มรณกรรม ให้กำหนดผลประโยชน์กรณีมรณกรรมไม่น้อยกว่ำ 105% ของเบี้ยประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว

8

กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ ระยะเวลำเอำประกันภัย 1 ปี
และระยะเวลำชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี

9

ประกำศของสำนักงำน ปปง. เรื่อง ในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย ให้บริษัทรับรองกำรดำเนินกำรตำมประกำศ ปปง. โดยกำหนด
แนวทำงในกำรกำหนดมำตรกำร
เพิ่มไว้ในหัวข้อ "มำตรฐกำรบรรเทำควำมเสี่ยงตำมข้อกำหนดของสำนักงำน ปปง." ต่อจำกหัวข้อช่องทำงกำร
บรรเทำควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน จำหน่ำยของเอกสำรสมุดอัตรำเบี้ยประกันภัย
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำยที่อำจเกิดขึ้นก่อน
กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บริกำร
ใหม่หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่

1) ให้กำหนดผลประโยชน์กรณีมรณกรรมไม่น้อยกว่ำ 105% ของเบี้ยประกันภัย และกำหนดจำนวนเงินเอำ
ประกันภัยสูงสุดของผู้เอำประกันภัยแต่ละรำยต้องไม่เกินรำยละ 5 ล้ำนบำท รวมทั้งต้องเป็นกำรเสนอขำยกับบุคคล
ทั่วไป โดยไม่เป็นกำรขำยเฉพำะกลุ่มบุคคล
2) ให้ส่งแผนกำรลงทุนของกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่ำว พร้อมกับกำรขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย
3) ให้ระบุช่วงเวลำในกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิต
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เหตุผล

แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่

ประเด็นพิจำรณำ

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย

เหตุผล

10

กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบอัตรำ
เบี้ยประกันภัยที่ระบุว่ำเป็นแบบ
ประกันที่ "หักลดหย่อนภำษีได้"

ในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบุว่ำ "หักลดหย่อนภำษีได้"
ขอให้บริษัทพิจำรณำหลักเกณฑ์ หรือองค์ประกอบที่มีผลกระทบกับอัตรำเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ลดหย่อนภำษีได้
อย่ำงรอบคอบ เช่น อำยุ / เพศ/ ส่วนลด /จำนวนเงินคืนระหว่ำงสัญญำต่อเบี้ยประกันภัย /กำรแยกเบี้ยฯในส่วน
ควำมคุ้มครองที่ไม่สำมำรถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภำษีได้ เป็นต้น โดยให้บริษัทระบุคำรับรองว่ำเป็นไป
ตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฯ ฉบับที่ 172 และฉบับที่ 194 ไว้ในสมุดอัตรำเบีย้ ประกันภัยที่ยี่นขอรับควำม
เห็นชอบ โดยกำหนดเพิม่ ไว้ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์กำรนำอัตรำเบีย้ ประกันภัยไปหักลดหย่อนภำษี" (ก่อนหัวข้อ
มำตรฐกำรบรรเทำควำมเสี่ยงตำมข้อกำหนดของสำนักงำน ปปง.) หำกบริษัทพิจำรณำแล้วพบว่ำอัตรำเบี้ย
ประกันภัยที่กำหนดมีทั้งกรณีที่หักลดหย่อนภำษีได้ และกรณีหักลดหย่อนภำษีไม่ได้ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อพิจำรณำ
ดังกล่ำวโดยละเอียดครบถ้วน ทั้งนีข้ อให้บริษัทตรวจสอบ ใบรับเงินเบีย้ ประกันภัย /หลักฐำนกำรนำเบีย้ ประกันภัย
ไปหักลดหย่อนภำษีได้ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรนำอัตรำเบีย้ ประกันภัยไปหักลดหย่อนภำษีได้

ด้วยสำนักงำน คปภ. พบว่ำมีกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ระบุว่ำ "หักลดหย่อนภำษีได้"
ทั้งแบบที่ยื่นขอรับควำมเห็นชอบทั้งแบบ
ปกติและแบบอัตโนมัติ มีบำงกรณีที่อัตรำ
เบี้ยฯ ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรหักลดหย่อน
ภำษีได้ตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฯ
ฉบับที่ 172 และฉบับที่ 194 เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลำดจำกกำรนำอัตรำเบี้ยประกันภัย
ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภำษี จึงขอให้เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์อัตรำเบี้ยประกันภัยที่หัก
ลดหย่อนภำษีได้

11

กำรกำหนดจำนวนผลประโยชน์
ควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตขั้นต่ำ
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต

ตำมที่ฝ่ำยกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ได้ขอหำรือคณะกรรมกำรกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงำน คปภ.ครั้งที่ 1
/2558 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2558 กรณีที่บริษัทประกันชีวิต ได้ยื่นขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย โดย
กำหนดแผนรับประกันชีวิต ที่มีจำนวนผลประโยชน์ควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตไว้ค่อนข้ำงน้อย เมื่อเทียบกับควำม
คุ้มครองเรื่องกำรประกันสุขภำพ หรือโรคร้ำยแรง ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เนื่องจำกบริษัทประกันชีวิต
ดำเนินกำรรับประกันชีวิต ตำมใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เสนอขำยจึงต้อง
สอดคล้องกับใบอนุญำตฯ และต้องมีรูปแบบของกำรกำหนดจำนวนผลประโยชน์กำรเสียชีวิตที่เหมำะสม จึงมีมติให้
กำหนดจำนวนผลประโยชน์ควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตขั้นต่ำ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตว่ำ ต้องกำหนดไว้ไม่
ต่ำกว่ำ 50,000 บำท (อ้ำงอิงจำก หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ำปลงศพที่กำหนดใช้กับกรมธรรม์เอื้ออำทร ที่กำหนดไว้ที่
50,000 บำท)

เพื่อให้ทุกบริษัทมีแนวทำงปฏิบัติ เรื่องกำร
กำหนดจำนวนผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง
กำรเสียชีวิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่
เป็นแนวทำงเดียวกัน
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แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่
12

ประเด็นพิจำรณำ
หลักเกณฑ์กำรใช้ตำรำงมรณะไทย
ประเภทอุตสำหกรรม

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย
กำรใช้ตำรำงมรณะไทย ประเภทอุตสำหกรรม ในกำรคำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยดังกล่ำวจะต้องมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. กำรพิจำรณำรับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภำพ และใช้ใบคำขอเอำประกันภัยชนิดมีคำถำมสุขภำพอย่ำงสั้น (มี
คำถำมสุขภำพได้เพียง 1 ข้อและมีคำถำมย่อยไม่เกิน 3 คำถำม และไม่ต้องระบุชื่อโรค)
2. กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้มีรำยได้น้อย
3. อัตรำเบี้ยประกันภัยรวม (ทุกควำมคุ้มครอง) ไม่เกิน 1,000 บำทต่อเดือน

เหตุผล
เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้
ตำรำงมรณะไทยในกำรคำนวณอัตรำเบี้ย
ประกันภัย

แบบและข้อควำม
1

กำรขยำยควำมคุ้มครองในกรณีต่ำงๆ 1. กำรขยำยควำมคุ้มครองที่ไม่ได้คำนวณในอัตรำเบี้ยประกันภัย เช่น ในสัญญำเพิ่มเติมประกันสุขภำพกลุ่ม บริษัท
จะต้องยื่นขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัยดังกล่ำวด้วย
2. กำรขยำยควำมคุ้มครองในกำรประกันอุบัติเหตุ
นำยทะเบียนจะไม่ให้เห็นชอบกำรขยำยควำมคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
1. กำรก่ออำชญำกรรม
2. เมำสุรำ
3. ทะเลำะวิวำท

2

ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันชีวิต เพิ่มข้อควำมในข้อยกเว้น "คำสั่งนำยทะเบียนที่ 31/2554 เรื่อง กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์
ประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ ชำระเบี้ยครั้งเดียว ฉบับมำตรฐำน" แก้หน้ำ 4 และหน้ำ 8
ชำระเบี้ยครั้งเดียว
(ข้อยกเว้นกรณีทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง)
- ข้อ 2 เพิ่มคำว่ำ "กำรบำดเจ็บ" ขณะที่สมำชิกผู้เอำประกันภัยแก่อำชญำกรรม…….
- ข้อ 5 เพิ่มคำว่ำ "กำรบำดเจ็บ" ขณะที่สมำชิกผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที.่ ......
- ข้อ 6 เพิ่มคำว่ำ "กำรบำดเจ็บ" ขณะที่สมำชิกผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำที่เป็นทหำร.........

3

กรมธรรม์ภำษำอังกฤษ

แนวปฏิบัติกำรใช้กรมธรรม์ภำษำอังกฤษเป็นเพียงกำรแปลภำษำอังกฤษจำกกรมธรรม์ภำษำไทยที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียน เพื่อทำควำมเข้ำใจกับลูกค้ำเท่ำนั้น ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องยื่นขอรับควำมเห็นชอบกำรแปล
เป็นภำษำอังกฤษกับนำยทะเบียน
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เนื่องจำกขัดกฎหมำยและศีลธรรม

แก้ให้สอดคล้องกับแบบและข้อควำมสุขภำพ
มำตรฐำน เนื่องจำกกรณีทุพพลภำพถำวร
สิ้นเชิงจะต้องให้ควำมคุ้มครองทั้งกรณี
บำดเจ็บและเจ็บป่วย

แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่

ประเด็นพิจำรณำ

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย

4

กำรขอรับควำมเห็นชอบเปลี่ยนชื่อ หำกบริษัทต้องกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบเปลี่ยนชื่อแบบประกันภัย ให้ทำหนังสือนำส่ง และแจ้งชื่อแบบประกันภัย
แบบประกันภัย
เดิมพร้อมวันที่แบบประกันภัยได้รับควำมเห็นชอบ รวมถึงชำระค่ำธรรมเนียม 200 บำท/แบบ

5

กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบ
1. กรณีบริษัทเคยได้รับควำมเห็นชอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองสินเชื่อ แบบมีกำรแบ่งจ่ำยผลประโยชน์
กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครอง ทุพพลภำพฯ 2 งวด ๆ ละ 50% ของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ลดลง
สินเชื่อ กรณีมีกำรจ่ำย
1.1 ขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย แบบอัตโนมัติ
ผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวร
1.2 ขอรับควำมเห็นชอบข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ แบบปกติ
สิ้นเชิงถำวร 100 % ของจำนวนเงิน
1.3 ให้ใช้เงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองสินเชื่อ เงื่อนไขเดียวกับกรมธรรม์แบบที่มีกำร
เอำประกันภัยที่ลดลง
จ่ำยผลประโยชน์ทุพพลภำพฯ 2 งวดๆ ละ 50% ของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ลดลง โดยไม่ต้องยื่นขอรับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียน
1.4 ให้ใช้ชื่อแบบประกันภัยต่ำงจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองสินเชื่อที่มีกำรจ่ำยผลประโยชน์ทุพพล
ภำพฯ 2 งวดๆ ละ 50% ของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ลดลง
2. กรณีบริษัทไม่เคยยื่นขอรับควำมเห็นชอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองสินเชื่อมำก่อน
2.1 ขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย แบบอัตโนมัติ
2.2 ขอรับควำมเห็นชอบเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองสินเชื่อ แบบอัตโนมัติ
2.3 ขอรับควำมเห็นชอบข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ แบบปกติ

6

กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบบันทึก
สลักหลัง

1. สำหรับกรมธรรม์ที่ออกให้ผู้เอำประกันภัยไปแล้ว หำกมีแก้ไขเงื่อนไขในสัญญำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอำประกันภัย
สำมำรถออกเป็นบันทึกสลักหลังได้ (ทั้งนี้ กำรแก้ไขเงื่อนไขในแบบและข้อควำมกรมธรรม์ กรณีผู้เอำประกันภัยรำย
ใหม่ ต้องแก้ไขในแบบและข้อควำมของกรมธรรม์หรือสัญญำ)
2. กรณีขยำยควำมคุ้มครองของสัญญำเพิ่มเติม สำมำรถออกเป็นบันทึกสลักหลังได้
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เหตุผล

แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่
7

ประเด็นพิจำรณำ

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย

กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบ สัญญำ 1. ผู้รับประโยชน์รอง ให้หมำยถึง นิติบุคคลที่เป็นสมำชิกผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น
ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองสินเชื่อ 2. สิทธิกำรขอเวนคืนกรมธรรม์ ให้เป็นสิทธิของสมำชิกผู้เอำประกันภัยหรือผู้ถูกเอำประกันภัย ทั้งนี้ สมำชิกผู้เอำ
สำหรับนิติบุคคล
ประกันภัยเท่ำนั้นที่มีสิทธิที่ได้รับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์

เหตุผล
เนื่องจำก กรมธรรม์ที่เกี่ยวกับนิติบุคคลมอง
ว่ำผลประโยชน์ควรเป็นของนิติบุคคลเท่ำนั้น
เนื่องจำกใบเสร็จออกให้ในนำมนิติบุคคลซึ่ง
สำมำรถนำไปเป็นรำยจ่ำยของบริษัทได้ จึงไม่
เหมำะที่จะขยำยควำมคุ้มครองอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์ของบุคคลหรือโอนสิทธิ
ผลประโยชน์ต่ำงๆตำมกรมธรรม์ให้บุคคลที่
ไม่ใช่นิติบุคคล

เรื่องทั่วไป
1

กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน เสียค่ำธรรมเนียม 200 บำท/แบบ
แบบที่เคยได้รับควำมเห็นชอบไป
แล้ว เช่น เพิ่มช่องทำงจำหน่ำยทำง
โทรศัพท์

2

กำรขยำยควำมคุ้มครองกรมธรรม์
อุบัติหตุส่วนบุคคล

เนื่องจำกบริษัทเคยเสียค่ำธรรมเนียมเป็น
รำยแบบไปแล้วและเป็นแนวทำงที่ปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมำ

บริษัทสำมำรถขยำยควำมคุ้มครองตำมควำมคุ้มครองมำตรฐำนเท่ำนั้น
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แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่

ประเด็นพิจำรณำ

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย

3

กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบคุ้มครองสินเชื่อ/กำรแนบท้ำย
สัญญำเพิ่มเติมกับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ

ขั้นตอนกำรเสนอขำยควรมีกำรพิจำรณำและคำนึงถึงควำมเหมำะสมของผู้เอำประกันภัย โดยไม่ควรขำยเกินควำม
จำเป็นและเกินภำระหนี้สินของผู้เอำประกันภัย เช่น ถ้ำเป็นแบบนิติบุคคล (ที่ผู้รับประโยชน์รอง คือ นิติบุคคล) กำร
เสนอขำยก็ไม่ควรเสนอขำยสัญญำเพิ่มเติมประกันภัยสุขภำพ หรือ ชดเชยรำยได้ เป็นต้น เนื่องจำกกรมธรรม์ที่
เกี่ยวกับนิติบุคคล มองว่ำ ผลประโยชน์ควรเป็นของนิติบุคคลเท่ำนั้น จึงไม่เหมำะที่จะขยำยควำมคุ้มครองอื่นใดที่
เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือโอนสิทธิผลประโยชน์ต่ำงๆตำมกรมธรรม์ให้บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

4

กำรเปลี่ยนชื่อบริษัท/โลโก้/ที่อยู่

บริษัทสำมำรถเปลี่ยนชื่อบริษัท / โลโก้ / ที่อยู่ ได้นับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำยลงทุน โดยไม่ต้องยื่นแก้ไข
อัตรำเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อควำม
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เหตุผล
ให้ปฏิบัติตำมคำสั่งนำยทะเบียนที่ 72/2561
เรื่อง ให้ใช้เงื่อนไขสิทธิในกำรขอยกเลิกกำร
ประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย และ
หนังสือรับรองกำรประกันชีวิต แบบคุ้มครอง
สินเชื่อ ประเภทกลุ่ม และให้ใช้เอกสำร
“ข้อมูลสำคัญก่อนตัดสินใจทำกรมธรรม์
ประกันภัย แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภท
กลุ่ม กรณีจำนวนเงินเอำประกันภัยไม่
สอดคล้องกับหนี้สินคงค้ำง”

แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบสัญญำประกันชีวิต
ลำดับที่
5

ประเด็นพิจำรณำ

แนวปฏิบัติ/คำอธิบำย

เหตุผล

กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบ
หนังสือรับรองกำรดำเนินกำรของบริษัท ต้องระบุ ในเรื่องดังต่อไปนี้ แนบประกอบกำรขอรับควำมเห็นชอบทุกครั้ง หนังสือเวียนเลขที่ 4231/ ว.400 ลงวันที่ 6
กรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ 1. มีกำรแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงผลประโยชน์/ควำมคุ้มครอง พร้อมทั้งข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว กุมภำพันธ์ 2562
มีอำยุรับประกันภัยตั้งแต่ 66 ปีขึ้นไป 2. มีกำรแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงเงื่อนไขที่สำคัญต่ำงๆของกรมธรรม์ประกันภัย
3. มีกำรเตือนให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำ ผู้เอำประกันภัยต้องมีควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัยได้ตรงตำม
กำหนดทุกงวด ตลอดระยะเวลำชำระเบี้ยประกันภัย
4. มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ถึงควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอำประกันภัย
5. มีกำรแจ้งว่ำ กำรทำประกันชีวิตไม่ใช่กำรฝำกเงินและมีข้อจำกัดในกำรเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอำจทำให้ผู้เอำ
ประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่ำเบี้ยประกันภัยที่ชำระมำแล้ว และมีกำรระบุไว้ในโบชัวร์หรือเอกสำรอื่นๆที่ใช้ในกำร
เสนอขำยให้ผู้เอำประกันภัยทรำบด้วย
6. มีขั้นตอนกำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียนจำกผู้เอำประกันภัย
7. มีกำรทำ Confirmation Call
8. มีกำรกำหนด Surrender Charge ที่เหมำะสม
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