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Insurance Circle 
  ฉบบัพิเศษ
Insurance Circle 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบบัพิเศษ

“อยำกให้คนไทยมีประกันภัย 200”

กรมธรรม ์
ประกนัภยั 200 ส�ำหรบั
รำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย หรือเรียกสั้นๆ 
ว่าประกันภัย 200 เกิดขี้นจากความร่วมมือกันของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั  

(คปภ.) ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2557) สมาคมประกันชีวิต
ไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประกันภัย 200 เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่างพอเพียง 
แก่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต�่า และสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย  
ไม่ว่าจะซื้อผ่านช่องทางการจ�าหน่ายใด จากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย 
ประกันภัย 200 ให้ความคุ้มครองมาตรฐานเหมือนกันหมด

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสีย
อวยัวะ ประกนัภยั 200 จะจ่ายเงนิค่าทดแทนภายใน 15 วนั เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงนิ 
ของครัวเรือน นอกจากประชาชนทุกระดับสามารถซื้อประกันภัย 200 เพื่อคุ้มครองตนเองแล้ว 
ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสวสัดภิาพ คณุภาพชวีติ และความมัน่คงของสงัคมไทย ตลอดจนเป็นการ 
ส่งเสรมิให้ธรุกจิประกนัภยัเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น

ประจ�าปี 2556

 ประกันภัย 200 คืออะไร
กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า “ประกันภัย 200” เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคลส�าหรับรายย่อย ที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีการ
เสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิต
จากการเจ็บป่วย ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี และช�าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี จ�านวน 200 บาท

 คุณสมบัติผู้ท�ำประกันภัย
 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ท�าสัญญา
ประกันภัย

 หลักฐำนที่ใช้ในกำรท�ำประกันภัย
 • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 
(กรณีใช้บัตรข้าราชการ ให้ระบุวันเดือนปีเกิดด้วย)

ผูร้บัประโยชน์ หมายถงึ ผูท้ีถ่กูระบชุือ่เป็นผูร้บัประโยชน์ ซึง่ได้แก่ 
คู่สมรสตามกฎหมาย/ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา 
บุตร พีน้่องร่วมบดิามารดา

 ควำมคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง
จ�ำนวนเงิน 

เอำประกันภัย/เงินค่ำ
ทดแทน (บำท)

ข้อ 1.  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า  
การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ  
ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้าย
ร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

ข้อ 2.  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า  
การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม
ลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ 
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต์

50,000

ข้อ 3.  ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพกรณเีสยีชวีติจากการเจบ็ป่วย  
(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บ
ป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวัน
เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

10,000

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี

นำยประเวช องอำจสิทธิกุล  
เลขำธิกำร คปภ.



บัตรประชาชน

+ +
เบี้ยประกันภัย 

200 บาท

+ ฐานขอมูลกลางสำนักงาน คปภ.

ขอมูลตามใบรับรอง
การประกันภัย

อายุ 20 - 60 ปบริบูรณ

กระบวนการขาย “ประกันภัย 200”

บริษัทประกันภัย/
ชองทางการจำหนาย

ขอมูลการรับประกันภัย

ใบรับรองการประกันภัย ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ 2 กรมธรรม
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“อยำกให้คนไทยมีประกันภัย 200”

 ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ
 • ซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ หากมีการซื้อเกินจะได้รับความ
คุ้มครอง 2 กรมธรรม์แรก ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจ�านวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์

 • ผู้เอาประกันภัย/บริษัทประกันภัย ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

 ติดต่อท�ำประกันภัยได้ที่ไหนบ้ำง
 • บริษัทประกันภัย และสาขาบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ 
ทั่วประเทศ 

 • ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย
 • นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อาทิ
1) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่น
2) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส โบรกเกอร์ประกันภัยในห้างเทสโก้โลตัส
3) เคาน์เตอร์ เซ็นทรัล สมาร์ท อินชัวร์ ที่อยู่ในห้างเซ็นทรัล 

โรบินสัน และท๊อป
4) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
5) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
6) ธนาคาร

 • ช่องทางจ�าหน่ายอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างพิจารณาขยายเพิ่มเติม
ต่อไป อาทิ เครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น

 ติดต่อขอรับค่ำสินไหมทดแทนได้ที่ไหน
บริษัทหรือสาขาบริษัทที่รับประกันภัย หรือส่งเอกสารหลักฐานได้ที่
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด สายด่วน 1791

 ระยะเวลำรอคอย 120 วัน คืออะไร
กรณผีูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติจากการเจบ็ป่วย การท�าประกนัภยั 200  
มกีารก�าหนดระยะเวลารอคอยไว้ 120 วนั หมายความว่า 120 วนัแรก  
นบัตัง้แต่กรมธรรม์ประกนัภยัเริม่ความคุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ได้
รบัการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจดังานศพ 10,000 บาท และบรษิทัประกนัภยั 
จะคนืเงนิเบีย้ประกนัภยั จ�านวน 200 บาท ให้แก่ผูร้บัประโยชน์

ส�าหรบัในปีต่อไป หากผูเ้อาประกนัภยัต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยั
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุความคุม้ครอง จะได้รบัความคุม้ครอง
ค่าใช้จ่ายในการจดังานศพ โดยไม่ต้องเริม่นบั 120 วนัใหม่ แต่หาก 
ผูเ้อาประกนัภยัต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยัหลงัจาก 30 วนั นบัจากวนั
สิน้สดุความคุม้ครอง จะต้องเริม่นบัระยะเวลารอคอยใหม่อกี 120 วนั

 ใครเป็นผู้ได้รับเงินค่ำทดแทน
 • กรณผีูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ ผูร้บัประโยชน์ทีไ่ด้ระบไุว้ในใบรบัรอง
การประกนัภยั เป็นผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิค่าทดแทน

 • กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทน

  กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือ
ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงหมำยถึงอะไร

การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ 
ข้อมือ หรือข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงการ
สูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  
และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก
ตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และ
ไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถ
ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ�า และอาชีพอื่นๆ ได้โดย
สิ้นเชิงตลอดไป
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 บริษัทประกันภัยจะจ่ำยเงินค่ำทดแทนอย่ำงไร
การจ่ายเงินค่าทดแทนนั้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้โดยตรงในนาม 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 
บริษัทประกันภัยได้รับหลักฐานถูกต้อง และครบถ้วน

 เอกสำรทีใ่ช้ในกำรขอรบัเงนิค่ำทดแทนจำกบรษิทัฯ
 • กรณีเสียชีวิต ให้ส่งหลักฐานให้บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เสียชีวิต ดังนี้
 > ส�าเนาใบมรณบัตร
 > ส�าเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือส�าเนาใบรับรองการตายจาก 
โรงพยาบาล

 > ส�าเนาบันทึกประจ�าวันต�ารวจ
 > ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์

 • กรณีสูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐานให้บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือวันที่เกิดทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง ดังนี้
 > ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์
 > ส�าเนาบันทึกประจ�าวันต�ารวจ (ถ้ามี)
 > ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

 • กรณเีสยีชวีติจากการเจบ็ป่วย ให้ส่งหลกัฐานให้บรษิทัประกนัภยั
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต ดังนี้
 > ส�าเนาใบมรณบัตร
 > ส�าเนาใบรายงานแพทย์
 > ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์

 ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้ำง
 • การกระท�าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะทีอ่ยูภ่ายใต้ฤทธิส์รุา สารเสพตดิ  
หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ ค�าว่า “ขณะอยู่
ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือ
เกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท�าร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรค
กลัวน�้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ใช้ยกเว้น
เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น)

 • การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัย
จะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามข้อตกลง
คุ้มครองข้อ 1 หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้าย
ร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตาม
ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3 แล้วแต่กรณี

 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการ 
กระท�าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ 
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล 
การจลาจล การนัดหยุดงาน

 • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ
หลบหนกีารจบักมุในคดอีาญา ทีก่ระท�าโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบ 
ความผิด

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต�ารวจ หรือ  
อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

 • การก่อการร้าย

 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย
 • ส�านักงาน คปภ. สายด่วนประกันภัย 1186 ค�ำถำม&ค�ำตอบ

1. ท�ำไมต้องท�ำประกันภัย 200
ตอบ ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน  

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตให้กับสังคม  
ตลอดจนความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยและ
ครอบครัว การประกันภัยจึงมีประโยชน์อย่างมากในการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน กรมธรรม์ประกันภัย 200 ให้ความคุ้มครองทั้ง
การเสียชีวิต สูญเสียมือหรือเท้าหรือสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
จากการเจบ็ป่วย จงึเป็นแบบประกนัภยัทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างยิง่  
และเป็นความคุ้มครองพื้นฐานส�าหรับสาธารณชนในวงกว้าง

2. ประกันภัย 200 ต่ำงกับประกันภัยอุบัติเหตุอื่น ๆ อย่ำงไร
ตอบ กรมธรรม์ประกันภัย 200 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานขั้นต�่า

ส�าหรับประชาชน เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าใจง่าย และ 
ข้อยกเว้นน้อยกว่าประกันภัยอุบัติเหตุอื่นๆ เบี้ยประกันภัย 
ถูกเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ในวงกว้าง และเข้าถึงประชาชนทุกระดับ หากประชาชน
ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมก็สามารถซื้อกรมธรรม์ 
ประกันภัยอุบัติเหตุอื่นที่มีขายอยู่แล้วเพิ่มเติมได้

3. ประกันภัย 200 ซื้อได้ที่ไหน ให้ควำมคุ้มครองเหมือนกัน
หรือไม่

ตอบ ประกันภัย 200 เป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานกลาง
ที่ขายได้ทั้งบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย  
ให้ความคุ้มครองเหมือนกันทุกบริษัท มีเบี้ยประกันภัย  
200 บาทต่อปี ดังนั้นไม่ว่าจะซื้อที่ไหนกับใคร เช่น บริษัท
ประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 
ร้านสะดวกซื้อ เทสโก้ โลตัส เป็นต้น ก็จะได้รับความคุ้มครอง
เหมือนกันหมด
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4. ท�ำไมต้องมีระยะเวลำรอคอย 120 วัน
ตอบ กรมธรรม์ประกันภัย 200 ไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนท�า 

ประกนัภยั ดงันัน้ จงึมรีะยะเวลารอคอย คอื ถ้าผูเ้อาประกนัภยั 
เสยีชวีติด้วยโรคภยัไข้เจบ็ภายในระยะเวลา 120 วนั นบัตัง้แต่วนั
เริม่ต้นระยะเวลาประกนัภยั บรษิทัประกนัภยัจะไม่จ่ายจ�านวน
เงนิเอาประกนัภยัให้ แต่จะคนืเบีย้ประกนัภยั 200 บาทให้กบั 
ผูร้บัประโยชน์ เพือ่เป็นการป้องกนัผูเ้อาประกนัภยัทีเ่จบ็ป่วยอยู่
ก่อนแล้วมาท�าประกนัภยั

5. เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 200 แล้ว จะได้รับเอกสำร
อะไรบ้ำง

ตอบ เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 200 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
1) “ใบรับรองการประกันภัย” ที่ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย 

ผู้รับประโยชน์ วันเริ่มต้น - สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย 
และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ทั้งนี้ สามารถดูกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัสมบรูณ์ได้ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัทีซ่ือ้ประกนัภยั  
หรือส�านักงาน คปภ. www.oic.or.th

2) “เอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท”

6. กรณีเกิดปัญหำ บริษัทปฏิเสธกำรขำย หรือปฏิเสธกำร
จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนจะต้องด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ หากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการปฏิเสธการขายหรือการจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทน สามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่
ส�านักงาน คปภ.ส่วนกลาง ส�านกังาน คปภ.เขต และส�านกังาน 
คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง
อนิเตอร์เนต็ www.oic.or.th หรอืสายด่วนประกนัภยั 1186

7. นำยแดงซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 200 จ�ำนวน 4 ฉบับ 
ต่อมำนำยแดงลื่นล้มเสียชีวิต นำยแดงจะได้รับควำม
คุ้มครองเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำไหร่

ตอบ ผูร้บัประโยชน์จะได้รบัเงนิ ผลประโยชน์จากการเสยีชวีติ จ�านวน 
200,000 บาท จากบรษิทัประกนัภยัทีซ่ือ้ 2 กรมธรรม์แรก และ
รบัคนืเบีย้ประกนัภยัจากบรษิทัประกนัภยัทีซ่ือ้ 2 กรมธรรม์หลงั  
จ�านวน 400 บาท

8. นำยแดงซือ้กรมธรรม์ประกนัภยั 200 และเขยีนให้นำงส้ม 
เป็นผู้รับผลประโยชน์ ต่อมำทั้งนำยแดง และนำงส้ม  
ขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ำย
เงินให้กับใคร จ่ำยในวงเงินเท่ำไหร่

ตอบ บริษัทจะต้องจ่ายเงิน ผลประโยชน์จ�านวน 50,000 บาท  
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

9. นำยแดงซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 200 ภำยหลังต้องกำร
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ต้องท�ำอย่ำงไร

ตอบ นายแดงต้องแจ้งการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์กับบริษัทที่ 
รับประกันภัยทราบเป็นหนังสือ

10. นำยแดงซือ้กรมธรรม์ประกนัภยั 200 เมือ่วนัที ่3 มนีำคม 
ต่อมำวนัที ่31 พฤษภำคม นำยแดงเป็นปอดบวมเสยีชวีติ  
นำยแดงจะได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่

ตอบ นายแดงเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลารอคอย 
120 วัน จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่บริษัทประกันภัยจะคืน
ค่าเบี้ยประกันภัย 200 บาทเต็มจ�านวนให้แก่ผู้รับประโยชน์

11. กรมธรรม์ประกันภัย 200 ของนำยแดงหมดควำม
คุ้มครองลงในวันที่ 2 มีนำคม นำยแดงซื้อกรมธรรม์
ประกันภัย 200 เมื่อวันที่ 10 เมษำยน ต่อมำวันที่  
30 เมษำยน นำยแดงเป็นปอดบวมเสียชีวิต นำยแดง 
จะได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่

ตอบ นายแดงจะไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ต่ออายุ
กรมธรรม์ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง จะ
ต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอย 120 วันใหม่ แต่บริษัทจะคืนค่า
เบี้ยประกันภัย 200 บาทเต็มจ�านวนให้แก่ผู้รับประโยชน์

12. นำยแดงท�ำงำนที่โรงงำน ถูกเครื่องจักรตัดมือซ้ำยขำด 
นำยแดงจะได้รับควำมคุ้มครองเท่ำไหร่

ตอบ นายแดงจะได้รับเงิน ผลประโยชน์จากการสูญเสียมือ จ�านวน 
100,000 บาท

13. นำยแดงท�ำใบรับรองกำรประกันภัยหำย ต้องท�ำเช่นไร
ตอบ นายแดงต้องรีบแจ้งให้บริษัทที่รับประกันภัยทราบ เพื่อให้

บริษัทส่งส�าเนาใบรับรองการประกันภัยให้

14. นำยแดงโดนลกูหลงจำกเดก็ตกีนั ท�ำให้นำยแดงตำบอดสนทิ 
นำยแดงจะได้รบัควำมคุม้ครองเท่ำไหร่

ตอบ นายแดงจะได้รับเงิน ผลประโยชน์จากการสูญเสียสายตา 
จ�านวน 100,000 บาท

15. นำยแดงซื้อประกันภัย 200 ต่อมำอยำกยกเลิก 
สำมำรถท�ำได้หรือไม่

ตอบ ผู้เอาประกันภัย/บริษัทประกันภัยต่างไม่มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย 200


