รูปแบบกรมธรรมประกันภัยรายยอย (ไมโคร อินชัวรันส) ของบริษัทประกันชีวติ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว
ประเภทการประกันภัย

บริษัทประกันชีวิต

1. กรมธรรมประกันชีวติ บริษัท เมืองไทย
แบบสะสมทรัพย
ประกันชีวติ ฯ

2. กรมธรรมประกันชีวติ
แบบชัว่ ระยะเวลา
2.1 บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวติ จํากัด

2.2 บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวติ ฯ

2.3 บริษัท อยุธยา
อลิอันซ ซี.พี.
ประกันชีวิต จํากัด
3. กรมธรรมประกันภัย
อุบัติเหตุรายยอย
(ไมโคร อินชัวรันส)

บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวติ

จํานวนเงินเอาประกันภัย
/เบี้ยประกันภัย
1) จํานวนเงินเอาประกันภัย
ความคุมครอง
กรณีเสียชีวติ และมีชีวติ อยูร อดจนครบ สูงสุด 100,000 บาท
2) เบี้ยประกันภัยตามอายุ
กําหนดสัญญา
1.1 แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มมั่งมี แตไมเกิน 500 บาท/เดือน
(ไมโคร อินชัวรันส)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 15 ป
1.2 แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มมั่นใจ
ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ป
ระยะเวชาชําระเบี้ยประกันภัย 15 ป
1) จํานวนเงินเอาประกันภัย
ความคุมครอง
สูงสุด 100,000 บาท
กรณีเสียชีวติ ภายในระยะเวลาเอา
2) เบี้ยประกันภัยตามอายุ
ประกันภัย
แตไมเกิน 1,000 บาท/ป
2.1 แบบประกันภัย เมืองไทย
ยิ้มมั่นคง (ไมโครอิน ชัวรันส)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 5 ป
2.2 แบบประกันภัยไมโครอินชัวรันส
กรุงเทพประกันชีวิต
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 1 ป
2.3 แบบอยุธยาเฉพาะกาล 5/5
(ไมโครอินชัวรันส)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ป
ระยเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 5 ป
ความคุมครอง

ความคุมครอง
3.1การเสียชีวติ และทุพพลภาพถาวร เบี้ยประกันภัยรวม 450 บาท
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
3.2 ผลประโยชนการชดเชยรายรายได
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บริษัทประกันชีวิต

ความคุมครอง

ระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุ 200 บาท/วัน (20 วัน)
3.3 ผลประโยชนคาใชจายในการ
จัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตเนื่องจาก
การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ 10,000 บาท
4. กรมธรรมประกันภัย บริษัท ไทยประกันชีวติ ความคุมครอง
อุบัติเหตุสวนบุคคล พี. จํากัด
4.1 การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร
เอ ไมโคร ฮอสพิทอล
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000บาท
แคร (ไมโคร อินชัวรันส)
200,000 บาท และ 300,000 บาท
4.2 ผลประโยชนการชดเชยรายรายได
ระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (20 วัน) วันละ 200 บาท 400
บาท และ 600 บาท
4.3 ผลประโยชนคาใชจายในการ
จัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตเนื่องจาก
การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ 20,000 บาท
40,000 บาท และ 60,000 บาท
5. กรมธรรมประกันภัย บริษัท ไทยสมุทร
ความคุมครอง
รายยอย(ไมโครอินชัว ประกันชีวติ จํากัด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป
รันส) แบบคุมสุด 365
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 1 ป
และแบบคุมสุด 500
แบบคุมสุด 365
ประเภทอุตสาหกรรม
- เสียชีวติ ทุกกรณีภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย บริษัทจะจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัยใหแกผูรับประโยชน แตทั้งนี้
หากเสียชีวติ เนื่องจากการเจ็บปวย
ภายใน 180 วัน นับแตวันทําสัญญา
บริษัทจะคืนเพียงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับ
ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชน
แบบคุมสุด 500
- เสียชีวติ ทุกกรณีภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย บริษัทจะจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัยใหแกผูรับประโยชน แตทั้งนี้

จํานวนเงินเอาประกันภัย
/เบี้ยประกันภัย

กําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามขอ 4.1-4.3
และเบีย้ ประกันภัย 500 บาท
1,000 บาท และ 1,500 บาท
เปนแผนความคุมครอง
(3 แผน) ตามลําดับ

เบี้ยประกันภัย 365 บาท/
จํานวนเงินเอาประกันภัย
ตามอายุและเพศ

เบี้ยประกันภัย 500 บาท/
จํานวนเงินเอาประกันภัย
ตามอายุและเพศเชน ผูเอา
ประกันภัยอายุ 20
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จํานวนเงินเอาประกันภัย
/เบี้ยประกันภัย
หากเสียชีวติ เนื่องจากการเจ็บปวย
- เพศชาย ใหความคุมครอง
ภายใน 180 วัน นับแตวันทําสัญญา
ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัย
บริษัทจะคืนเพียงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับ 101,570 บาท
ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชน
-เพศหญิง ใหความคุมครอง
- เสียชีวติ จากอุบัติเหตุภายในระยะเวลา ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัย
เอาประกันภัย บริษัทจะจายเพิ่มเติมอีก 162,820 บาท
ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย
ความคุมครอง

