บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เงื่อนไขทัว่ ไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสำมัญ

ข้อกำหนดทัว่ ไป
คำนิยำม

บริษทั หมายถึง บริษทั ผูร้ บั ประกันชีวติ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวติ
สัญญำประกันภัย หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวติ สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคาขอเอาประกันชีวิต
ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ลงลายมือชื่อไว้
ลงลำยมือชื่อ หมายความรวมถึง การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ตำรำงกรมธรรม์ หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ทอ่ี อกโดยบริษทั เพื่อเป็ นเอกสารประกอบกรมธรรม์ และ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย
ปี กรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่กรมธรรม์มผี ลบังคับ หรือนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ปีต่อๆไป
วันที่ได้รบั กรมธรรม์ หมายความรวมถึง วันที่ขอ้ มูลเข้าสู่ระบบของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งไว้ ในกรณี ท่ี
บริษทั ออกกรมธรรม์โดยใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกั
้
นภัยชาระมาระยะหนึ่งหลังจากหัก
ค่าคุม้ ครองและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นสิทธิของผูเ้ อาประกันภัยและสามารถใช้สทิ ธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้
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หมวด 1 สัญญำประกันภัย
1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
สัญญำประกันภัยนี้เกิดจำกกำรที่บริษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อำประกันภัย ในใบคำขอเอำประกันชีวิต ใบแถลงสุขภำพ
และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผูเ้ อำประกันภัยลงลำยมือชื่อไว้และได้มีกำรชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษทั จึงได้
ตกลงทำสัญญำและออกกรมธรรม์ให้ไว้
ในกรณี ที่ผูเ้ อำประกันภัยรูอ้ ยู่แล้วและแถลงข้อควำมอันเป็ นเท็จตำมวรรคหนึ่ งหรือรูอ้ ยู่แล้ว ในข้อควำมจริงใดแต่ไม่
เปิ ดเผยข้อควำมจริ ง นั้นให้บ ริ ษัท ทรำบ ซึ่งถ้ำบริ ษัททรำบข้อควำมจริงนั้น ๆ แล้วอำจจู งใจบริ ษัท ให้เรี ยกเก็บเบี้ ย
ประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท ำสัญญำ สัญญำประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
มำตรำ 865 ซึ่งบริษทั อำจบอกล้ำงสัญญำได้และไม่จ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
บริษทั จะไม่ปฏิเสธควำมรับผิด โดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนือจำกที่ผเู ้ อำประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสำรตำมวรรคหนึ่ง
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
บริษทั จะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มผี ลบังคับในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัย
มีชีวติ อยู่เป็ นเวลาตัง้ แต่สองปี (2 ปี ) ขึ้นไป นับตัง้ แต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์
ให้นบั ตัง้ แต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามการต่ออายุนนั้ หรือวันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
ครัง้ สุดท้าย หรือวันที่บริษ ทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัย ที่
เพิ่มขึ้นเท่านัน้ เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยมิได้มสี ่วนได้เสียในเหตุท่เี อาประกันภัยนัน้ หรือการแถลงอายุคลาดเคลือ่ นจนอายุ
จริงอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ในกรณีท่บี ริษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาได้ตามเงือ่ นไขข้อ 1 แต่มไิ ด้ใช้สทิ ธิบอกล้างสัญญาภายในกาหนดหนึ่ง
เดือน (1 เดือน) นับตัง้ แต่ทราบข้อมูลนัน้ บริษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีน้ไี ด้
3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์
สิทธิและการใช้สทิ ธิในกรมธรรม์น้ ี หากมิได้กาหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถอื ว่าเป็ นของผูเ้ อาประกันภัยแต่
ผูเ้ ดียวเท่านัน้
การกาหนดมอบสิทธิและการใช้สทิ ธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอืน่ จะต้องทาเป็ นหนังสือแจ้งบริษทั และได้รบั ความเห็นชอบจาก
บริษทั แล้ว
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4. กำรโอนประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย
ในระหว่างที่กรมธรรม์ย งั มีผ ลบังคับ แม้ผูเ้ อาประกันภัย มิได้เป็ นผูร้ บั ประโยชน์เอง ผูเ้ อาประกันภัย ก็มีสิทธิจ ะโอน
ประโยชน์ตามสัญ ญาประกันภัย นี้ให้แก่บุ คคลอีก คนหนึ่งที่ไม่ใช่ผูร้ บั ประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัย ส่ งมอบ
กรมธรรม์หรือ ส่ งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธี ก ารทางอิเล็ก ทรอนิก ส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผูร้ บั ประโยชน์แล้ว และผูร้ บั
ประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังบริษทั แล้วว่าตนจานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้
การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ จะไม่ผูกพันบริษทั จนกว่าผูเอาประกั
้
นภัย ได้แจ้งการโอนประโยชน์ดงั กล่าว
ให้บริษทั ทราบเป็ นหนังสือและบริษทั ได้บนั ทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว แต่บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของ
การโอนประโยชน์นนั้ และบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดถ้าได้จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูม้ ีสทิ ธิไป โดย
ไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดงั กล่าวก่อน
5. ผูร้ บั ประโยชน์ตำมกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผูร้ บั ประโยชน์ได้ เมื่อ ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้
ข้อกาหนดกรมธรรม์ให้แก่ผรู ้ บั ประโยชน์ตามที่ระบุนนั้ หากมิได้ระบุชื่อผูร้ บั ประโยชน์ บริษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่
กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณีท่ผี เู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูรั้ บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ บั ประโยชน์ได้เสียชีวติ ก่อนผูเ้ อาประกันภัยหรือพร้อม
กับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นหนังสือถึงการเปลีย่ นตัวผูร้ บั ประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัย
มิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษ ทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริษทั จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณีท่ผี ูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ บั ประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน และผูร้ บั ประโยชน์รายใดเสียชีวติ ก่อนผูเ้ อาประกันภัย ผู ้
เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นหนังสือถึงการเปลีย่ นตัวผูร้ บั ประโยชน์นนั้ หรือแจ้งเปลีย่ นแปลงการรับประโยชน์
ของผูร้ บั ประโยชน์ท่ีเหลือ อยู่ หากผูเ้ อาประกันภัย มิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริษ ทั ทราบถึงการเปลี่ย นตัวผูร้ บั
ประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ บั ประโยชน์รายที่เสียชีวติ
ให้แก่ผรู ้ บั ประโยชน์ท่เี หลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
6. กำรเปลี่ยนตัวผูร้ บั ประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัยจะเปลีย่ นตัวผูรั้ บประโยชน์ได้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์โดยใช้วธิ ีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผูร้ บั ประโยชน์แล้ว และผูร้ บั ประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังบริษทั แล้วว่า
ตนจานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานัน้
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ในกรณีท่ผี รู ้ บั ประโยชน์คนใหม่เป็ น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย การเปลีย่ นตัวผูร้ บั ประโยชน์จะมี
ผลบังคับนับ แต่ วนั ที่ผูเ้ อาประกันภัย แสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสือ เพื่อ บริ ษทั จะทาการบันทึก การ
เปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษทั จะไม่รบั ผิดถ้าได้จ่ายจานวนเงินอันจะพึง
ชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลีย่ นตัวผูร้ บั ประโยชน์
ในกรณีผรู ้ บั ประโยชน์คนใหม่มใิ ช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผูร้ บั ประโยชน์จะมี
ผลบังคับเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั แล้วและบริ ษทั ได้ทาการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออก
บันทึกสลักหลังให้
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์
การแก้ไขกรมธรรม์น้ ีจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั ตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษทั ได้บนั ทึกแก้ไขใน
กรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ อี านาจทาการแทนบริษทั
8. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม
บริษทั จะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า
1. ผูเ้ อาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1ปี ) นับตัง้ แต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์หรือหาก
มีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นบั ตัง้ แต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามการต่ออายุนนั้ หรือ วันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามการ
กลับ คืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครัง้ สุดท้าย หรือวันที่บริษ ทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทัง้ นี้
เฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านัน้ ความรับผิดของบริษทั จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัย
สาหรับการประกันชีวติ ที่ได้ชาระให้แก่บริษทั มาแล้วทัง้ หมด หรือเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวติ เพื่อการ
ต่ออายุก รมธรรม์ หรือ การกลับ คืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครัง้ สุดท้า ย หรือ ในส่วนของจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้น แล้วแต่กรณี
2. ถ้าผูเ้ อาประกันภัย ถูก ผูร้ บั ประโยชน์ฆ่า ตายโดยเจตนา ความรับผิด ของบริ ษ ทั จะมีเพีย งคืน เงินค่ าเวนคื น
กรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
2.1 ในกรณีท่กี รมธรรม์ยงั ไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษทั จะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิต
ที่ได้รบั ชาระมาแล้วทัง้ หมดให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย
2.2 ในกรณีท่มี ีผูร้ บั ประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผูร้ บั ประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้ อาประกันภัย
โดยเจตนา บริ ษ ัท จะจ่ ายจ านวนเงินเอาประกันภัย ให้แ ก่ผู ร้ บั ประโยชน์ท่ีไม่มีส่วนร่ วมในการฆ่ าผู เ้ อา
ประกันภัยตามส่วน เมื่อ หักส่วนของผูท้ ่ฆี ่าผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งไม่มีสิทธิได้รบั ออก โดยบริษทั จะไม่คืนเบี้ย
ประกันภัยส่วนนี้ทงั้ หมดด้วย
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การคืนเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์กรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษทั มีสิทธิหกั หนี้สินที่ผูกพันตาม
กรมธรรม์น้อี อกได้
9. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษทั คลาดเคลือ่ นไม่ตรงตามความจริง เป็ นเหตุให้บริษทั กาหนดจานวนเบี้ย
ประกันภัยไว้ตา่ จานวนเงินที่บริษทั จะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์น้ ี จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความ
คุม้ ครองได้ สาหรับในกรณีท่ผี ูเ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัย เกินกว่าอัตราตามอายุหรือเพศจริง บริษทั จะคืนเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่เกินให้
ถ้าบริษทั พิสูจน์ได้ว่าในขณะทาสัญญาประกันภัย อายุท่ถี ูกต้องแท้จริงอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ของบริษทั แล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็ นโมฆียะ บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาได้ กรณี ท่บี ริษทั บอกล้างสัญญา บริษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สนิ (ถ้ามี) ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์แล้วแต่กรณี
10. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ศพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ลง ผูร้ บั ประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบภายในสิบสี่วนั (14 วัน) นับแต่วนั เสียชีวิต เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้ อาประกันภัย หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้
บริษทั ทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วนั ที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย
ผูร้ บั ประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ให้แก่บริษทั และถ้าบริษทั ร้องขอผูร้ บั
ประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษทั โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ประโยชน์เอง
ฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้ อาประกันภัย เมื่อบริษทั เห็นว่ามีความจาเป็ น
และไม่ขดั ต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา
บริษทั จะรับผิดตามกรมธรรม์น้ ีต่อเมื่อผูร้ บั ประโยชน์ หรือฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิตามความในวรรคก่อนๆ ของข้อนี้
เรียบร้อยแล้ว
11. สิทธิเกี่ยวกับเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์
เมื่อกรมธรรม์ครบกาหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู เ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ในระหว่างที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับอยู่
หากผูเ้ อาประกันภัย หรือ ผูร้ บั ประโยชน์ต ามกรมธรรม์ย งั ไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิได้ร บั ตามกรมธรรม์ภายในกาหนด
ระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ครบกาหนดหรือวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั จะให้ดอกเบี้ย
สาหรับเงินดังกล่าวทัง้ หมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์น้ ี
12. กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุ ญำโตตุลำกำร
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ในกรณีท่มี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กบั
บริษทั และหากผูม้ ีสทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนัน้ โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทั ตกลงยินยอม
และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
หมวด 2 กำรประกันภัย
13. กำรชำระเบี้ยประกันภัย
การชาระเบี้ยประกันภัยต้องชาระก่อนหรือในวันถึงกาหนดชาระโดยชาระเป็ นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 เดือน หรือราย
เดือน ณ สานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษทั หรือกับตัวแทนที่ได้รบั มอบอานาจเป็ นหนังสือจากบริษทั ทัง้ นี้บริษทั จะออก
ใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีท่บี ริษทั ยินยอมให้มีการชาระเบี้ยประกันภัยเป็ นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จานวนเบี้ยประกันภัยที่ชาระให้บริษทั ยัง
ไม่เต็มปี นนั้ เป็ นหนี้สนิ ที่บริษทั จะต้องหักออกจากจานวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเปลีย่ นแปลงงวดการชาระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องทาเป็ นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชาระ
เบี้ยประกันภัยไปยังบริษทั และการเปลีย่ นแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษทั อนุมตั ิ
การชาระเบี้ยประกันภัยให้ชาระเป็ นเงินสด การชาระเบี้ยประกันภัยด้วยตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือวิธีอื่นใดจะถือ
ว่าได้ชาระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว
14. ระยะเวลำผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย บริษทั จะผ่อนผันให้เป็ นเวลาสามสิบเอ็ด
วัน (31 วัน) นับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยงั คงมีผลบังคับ ถ้าผูเ้ อา
ประกันภัยเสียชีวติ ลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระในรอบปี กรมธรรม์นนั้ ออกจาก
จานวนเงิน ซึ่งบริษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์น้ ี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
15. การขาดอายุของกรมธรรม์
ถ้าผูเ้ อาประกันภัย ไม่ชาระเบี้ย ประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อ นผันตามข้อ 14 กรมธรรม์น้ ีย่อ มขาดอายุ นับแต่วนั ถึง
กาหนดชาระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีท่กี รมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกาหนดอื่นในกรมธรรม์น้ ี
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16. กำรต่ออำยุกรมธรรม์
ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี ) นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ขาดอายุ และยังมิได้รบั เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ผเู ้ อาประกันภัยอาจขอ
ต่ออายุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้
วิธีท่ี 1

ชาระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชาระทัง้ หมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี

วิธีท่ี 2

เลือ่ นวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ชาระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผูเ้ อาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย

ในการต่ออายุกรมธรรม์ผเู ้ อาประกันภัยต้องดาเนินการดังนี้
1)

ยื่นคาขอต่ออายุกรมธรรม์เป็ นหนังสือตามแบบที่บริษทั กาหนด

2)

แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษทั รับประกันภัยได้ โดยผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)

3)

ชาระคืนหนี้สนิ ใด ๆ ที่มอี ยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์

การต่ออายุกรมธรรม์ดงั กล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษทั ได้อนุมตั ิแล้ว
หมวด 3 สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
17. สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ ีดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายัง
บริษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่งคืนกรมธรรม์ และบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่า
ตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษ ทั ฉบับละ 500 บาท เว้นแต่เป็ นการเสนอขายผ่านทางอิเล็ก ทรอนิก ส์
บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
ในกรณีท่ผี เู ้ อาประกันภัยได้ใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มสี ทิ ธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
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ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2111-0055 โทรสาร 0-2111-0056
หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2515-3996-9 โทรสาร 0-2515-3970
สายด่วนประกันภัย 1186
เพื่อให้คาแนะนาและปรึกษาหารือ
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