คูม อื ประกันชีวติ
ฉันคือกรมธรรมของทาน
ทานกับฉันตางก็มีเปาประสงค ซึง่ เมือ่ วิเคราะหดแู ลวคลายกันมากทีเดียว หนาที่ของทานคือการจัดหา
อาหาร เครื่องนุงหม ที่พักอาศัย การศึกษา ยารักษาโรค และอีกหลายอยางแกคนที่ทานรัก ทานทําอยางนี้ใน
ขณะที่ฉันนอนพักอยูเงียบๆ ฉันตองมีศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวทาน สวนหนึ่งของรายไดของทานจะถูกกันไว
เปนคาบํารุงรักษาฉัน ในชวงเวลานี้ ฉันเปนเหมือนอะไรบางอยางที่ดูไมมีคุณคาใดสําหรับทาน แตสักวันหนึ่ง
(ใครจะรูวาเมื่ อใด)ทานกับฉั นจะเปลี่ยนที่กัน เมื่อทานลมลง ฉันจะลุกขึ้น และทําหนาที่แ ทน ฉันจะจัดหา
อาหาร เสือ้ ผา ที่พักอาศัย การศึกษา ยารักษาโรคและสิ่งอื่นๆที่ยังคงจําเปนสําหรับครอบครัวของทาน อยางที่
ทานกําลังทําอยูตอนนี้ เมือ่ งานของทานสิน้ สุด งานของฉันเริ่มตน โดยผานฉัน ทานยังคงแบกรับภาระตอไป
ถาทานยังอยูและดูแลครอบครัวโดยปราศจากฉัน ฉันยังทํางานใหทานอยูดี เมือ่ ทานมาถึงวัยทองของ
การเกษียณอายุ ฉันจะเริ่มทํางานโดยจัดสรรเงินที่จําเปน ขณะที่ทานทํางานไมไดแลว เมื่อใดที่ทานรูสึกเปน
ภาระในการดูแลฉัน โปรดระลึกวาฉันจะทําเพื่อทานและครอบครัวมากกวาที่ทานเคยทําเพื่อฉัน ถาทานทํา
หนาที่ของทาน ฉันรับประกันวาจะทําหนาที่ของฉันอยางแนนอน
การประกันชีวติ คืออะไร
การประกันชีวิต คือการที่บุคคลผูหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ไดจายเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา
“เบี้ ยประกั น ภั ย” ตามจํ า นวนที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญา (กรมธรรม) ใหกั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย เพื่ อ ซื้ อ ความ
คุมครองตามที่ระบุเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม อาทิ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในเวลาที่กําหนดไวใน
กรมธรรม หรื อ มี อ ายุ ยืน ยาวจนครบกํ า หนดตามที่ ร ะบุ ไ ว บริ ษัท ประกั น ภั ย จะจ า ยเงิ น จํ า นวนหนึ่ ง เรี ย กว า
“จํานวนเงินเอาประกันภัย” ใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุมครอง
จะมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผูเอาประกันภัยเปนหลัก

การประกันชีวติ มีประโยชนอยางไร
ประโยชนของการประกันชีวิต คือ
1. ชวยสรางหลักประกันและความมั่นคงใหแกผูเอาประกันภัยและครอบครัว เชน หากผูนําครอบครัว
ประกันชีวิ ตไว แลวเกิดเสียชี วิ ตกอนวัยอันควร เงินประกันชี วิ ตที่ ไดรับจะชวยบรรเทาความเดือดรอนทาง
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การเงินของครอบครัวไดระยะหนึ่ง หรือหากทําประกันชีวิตเพื่อการศึกษาของลูกไว ลูกก็จะมีเงินใชจายเพื่อ
การศึกษาไดตอไป เปนตน
2. ชวยใหเกิดการออมทรัพยอยางมีวินัยและตอเนื่องเพราะการประกันชีวิตเปนสัญญาระยะยาวและผู
เอาประกันภัยตองจายเงินคาเบี้ยประกันภัยเปนรายงวด บางรูปแบบของการประกันชีวิตจะมีสวนของการออม
ทรัพ ยอยู ดวยแตจ ะไม เหมื อนกั บการฝากเงิ นไว กับธนาคาร เนื่ องจากการทํ าประกัน ชีวิตเปน การซื้อความ
คุมครองเปนหลัก ดังนั้นหากมีการยกเลิกกรมธรรมในปใดก็ตามระหวางอายุสัญญา เงินที่ผูเอาประกันภัย
ไดรับคืนมาจะไมเทากับจํานานเงินเบี้ยประกันภัยที่จายใหกับบริษัทเพราะสวนหนึ่งตองจายเปนคาซื้อความ
คุมครอง สวนดีก็คือ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมผูรับประโยชนจะ
ไดรบั เงินผลประโยชนตามจํานวนเงินเอาประกันภัย ซึง่ มากกวาจํานวนเบีย้ ประกันภัยทีจ่ า ยบริษทั ไปแลว
3. การประกั น ชี วิ ต เป น การระดมเงิ น ทุ น ในรู ป ของเบี้ยประกั น ชีวิ ต ซึ่ ง บริ ษัทสามารถนํ า ไปลงทุ น
ประกอบธุรกิจอื่นไดตามที่กฎหมายกําหนด ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงิน การจางงาน ฯลฯ และนํามาซึ่ง
การพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นผูเอาประกันภัยยังสามารถนําเงินคาเบี้ยประกันชีวิต สําหรับกรมธรรมที่มี
ระยะเวลาเอาประกันภัยไมต่ํากวา 10 ป ไปหักลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดไมเกิน 50,000 บาท

การประกันชีวติ แตกตางกับการฝากเงินไวกับธนาคารอยางไร
ขณะนี้ ก ารประกั นชี วิตไดรั บ ความสนใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้ น เนื่อ งจากประชาชนได
มองเห็นความสําคัญและประโยชนของการประกันชีวิต แตปรากฏวามีคนจํานวนไมนอยที่คิดวาการประกันชีวิต
เหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร ประกอบกับรูปแบบการเสนอขายในปจจุบันของตัวแทนประกันชีวิต
อาจจะมีการชี้แจงไมครบถวนและกอใหเกิดความเขาใจผิดได ซึ่งโดยลักษณะที่แทจริงแลวการประกันชีวิตและ
การฝากเงินไวกับธนาคารนั้นมีความแตกตางกันดังนี้
1. การฝากเงินไวกับธนาคาร ถาผูฝากเงินเสียชีวิตทายาทก็จะไดรับเงินฝากพรอมดอกเบี้ย สวนการทํา
ประกั น ชี วิ ต ถ า ผู ทํ า ประกั น ชี วิ ตเสี ยชี วิ ตภายใต เ งื่ อ นไข ถึ ง แม ชํ า ระเบี้ ย ประกั น มาเพี ย งงวดเดี ย ว ผูรั บ
ประโยชนก็จะไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาเบี้ยประกันที่ชําระไปแลว
ตัวอยาง เชน ถานาย ก ฝากเงินไวกับธนาคาร ปละ 10,000 บาท เปนเวลา 3 ป เมื่อนาย ก ถอนเงิน
คืนหรือนาย ก เสียชีวิต นาย ก หรือ ทายาทจะไดรับเงิน 30,000 บาท รวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น แตถาหาก
นาย ก ทําประกันชีวิต โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท จาย จายเบี้ยประกันภัยปละ 10,000
บาท เมื่อนาย ก เสียชีวติ ในปท่ี 3 ผูรับประโยชนของนาย ก จะไดรับเงิน 100,000 บาท แมวานาย ก จะจาย
เบี้ยประกันไปเพียง 30,000 บาท
2. การฝากเงินกับธนาคารจะฝากเมื่อใดก็ไดตามที่ทานตองการ แตการทําประกันชีวิตทาน
ตองชําระเบี้ยประกันภัยตามงวดการชําระเบี้ยประกันภัยที่กําหนดไวไมเชนนั้นกรมธรรมของทานจะสิ้นผล
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บังคับ เบี้ยประกันภัยที่ทานไดชําระไปแลวจะไมไดคืนกลับมาเลยในปแรกเพราะบริษัทไดคิดเปนคาความ
คุม ครองการเสียชีวติ และคาใชจา ยของทานแลว ขณะทีก่ รมธรรมมผี ลบังคับ
3. การฝากเงินกับธนาคารนัน้ ทานสามารถถอนเงินหรือปดบัญชีเมื่อใดก็ได ทานก็จะไดรับ
เงินตนคืนพรอมดวยดอกเบี้ย (ถามี) แตการทําประกันชีวิตเมื่อทานตองการยกเลิกสัญญาประกันชีวิตทานจะ
ไมไดรับเงินที่ทานชําระเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน โดยในปแรกถาทานยกเลิกสัญญาทานจะไมไดรับเงินคืน
เลย แตเมื่อกรมธรรมมีอายุครบ 2 ปขึ้นไป จึงจะมีเงินเหลือคืนให แตจํานวนเงินที่ไดคืนนี้จะนอยกวาเบี้ย
ประกันภัยที่ทานไดชําระไปแลว เมื่อปตอๆไปเงินจํานวนนี้จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกรมธรรมครบกําหนดก็
จะไดเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย

แบบของการประกันชีวติ มีกแ่ี บบ
กรมธรรมประกันชีวิตมีแบบที่ถือวาเปนแบบพื้นฐานอยู 4 แบบ ประกอบดวย
1. แบบสะสมทรัพย คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแก
ผูเอาประกันภัยใน 2 เงื่อนไขดวยกัน คือ (1) เมื่อผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกําหนดสัญญาหรือ (2)
เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยกอนวันครบกําหนดสัญญา
ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัยซื้อประกันชีวิตเมื่ออายุ 40 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท
กําหนดอายุสัญญา 20 ป (กรมธรรมสิ้นสุดเมื่อผูเอาประกันภัยอายุ 60 ป) ภายใตเงื่อนไขนี้ (1) หากผูเอา
ประกันภัยมีอายุครบ 60 ป บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ใหผูเอาประกันภัยหรือ
(2) หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในปใดปหนึ่งกอนอายุครบ 60 ป บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย
ใหผูรับประโยชนจํานวน 200,000 บาท
2. แบบตลอดชีพ คือสัญญาประกันชีวิตที่ใหความคุมครองผูเอาประกันภัยตลอดชีวิต โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือในกรณี
พิเศษที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ป บริษัทประกันชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย
ใหแกผูเอาประกันภัย
3. แบบชั่วระยะเวลา คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแก
ผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัยอายุ 40 ป
ทําประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา กําหนด 10 ป ตอมาปรากฏวาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่ออายุ 45 ป ซึง่ ยัง
อยูในอายุสัญญา บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน แตหากผูเอาประกันภัยมีอายุ
ครบกําหนดสัญญาแลว (อายุ 50 ป) ผูเอาประกันภัยจะไมไดรับเงินคืนจากบริษัท
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4. แบบเงิ นไดประจํ า คือสัญญาประกันชีวิ ตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงิน งวดเทาๆกันทุกเดือ น
ใหแ กผูเอาประกัน ภัยตลอดชี พ หรื อในระยะเวลาที่กํ าหนดไว เชน 10 ป หรือ 20 ป โดยเริ่มตั้งแตผูเอา
ประกันภัยเกษียณอายุ หรือตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย

เบี้ยประกันภัยคืออะไร
เบี้ยประกันภัย คือจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยตองจายใหกับบริษัทเพื่อซื้อความคุมครองที่จะไดรับ
จากการประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยเปรียบเทียบไดกับราคาสินคานั่นเอง ในการขายสินคาชนิดอื่นราคาขาย
ยอมเทากับราคาตนทุนบวกกําไร ในการประกันชีวิตก็เชนเดียวกัน จํานวนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเรียกเก็บจาก
ผูเอาประกันภัยจะตองมีจํานวนเพียงพอกับคาตนทุนในการประกอบการรับประกันชีวิตของบริษัท บวกกําไร
ของบริ ษั ท ซึ่ ง จะขึ้ น อยู กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานและผลตอบแทนจากการลงทุ น ของบริ ษั ท เบี้ ย
ประกันภัยที่บริษัทนําไปเสนอขายแกประชาชนนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเพื่อพิจารณา
ความถูกตองตามหลักการคํานวณดานคณิตศาสตรประกันภัย

เมือ่ ยกเลิกกรมธรรมประกันภัยจะไดรบั เงินคืนหรือไม อยางไร
ถาผูเอาประกันภัยยกเลิกการทําประกันชีวิตกอนที่กรมธรรมจะครบกําหนดสัญญา โดยเฉพาะถาเปน
การยกเลิกในปแรกของการทําประกันชีวิต ผูเอาประกันภัยจะไมไดรับเงินที่จายไปแลวคืน เนื่องจากบริษัทมี
คาใชจายในปแรกคอนขางสูง เชน คาออกกรมธรรม คาตรวจสุขภาพ คาบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต จาก
คาใชจายที่สูงนี้จึงทําให ไมมีเงินคืนใหแกผูเอาประกันภัย แตถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว
ไมนอ ยกวา 2 ป หรือกรมธรรมมีมูลคาเวนคืนเงินสดเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคืนตามมูลคาเวนคืน
เงินสด (ชองที่ 5) ที่ปรากฏในตารางมูลคากรมธรรมประกันภัย
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ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนเบี้ยประกันภัย คาใชจายและมูลคาเวนคืนเงินสดของแบบสะสมทรัพย
20/20 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท อายุ 35 ป เพศชาย
สิน้ ป
กรมธรรม
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จํานวนเบีย้
ประกันภัย
(2)
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525
4,525

คาใชจาย
(3)
5,473
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853

เงินสํารอง
ประกันภัย
(4)
0
3,100
6,500
10,000
13,600
17,500
21,600
25,900
30,400
35,200
40,200
45,500
51,000
56,900
63,100
69,600
76,500
83,900
91,700
100,000

มูลคาเวนคืน
เงินสด
(5)
0
1,600
4,800
8,500
12,300
16,700
21,600
25,900
30,400
35,200
40,200
45,500
51,000
56,900
63,100
69,600
76,500
83,900
91,700
100,000

√ คาใชจายคํานวณตามประกาศกรมการประกันภัย เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบอัตรา
เบี้ยประกันภัย
√ เงินสํารองประกั นภัย หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลั งจากหักคาใชจ ายตางๆที่บริษัทจั ดเก็บไวเพื่อจา ย
ใหแกผูเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม
√ มูลคาเวนคืนเงินสด หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับเมื่อขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย
จากตารางขางตน จะเห็นไดวาเบี้ยประกันภัยจํานวน 4,525 บาท ที่จายไปในปแรกนั้นมีจํานวนที่นอย
กวาคาใชจายในปแรก ซึง่ มีจาํ นวน 5,473 บาท เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในปแรกสูง คาใชจายดังกลาวนี้เปน
th
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คาใชจายที่คํานวณตาม ประกาศกรมการประกันภัย โดยคํานวณคาใชจายในแตละปของกรมธรรม ในขณะที่
คาใชจายตามตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2 เปนคาใชจา ยโดยเฉลีย่ ตลอดอายุกรมธรรม
นอกจากนี้จะสังเกตเห็นวา มูลคาเวนคืนเงินสดจะมีจํานวนนอยกวาเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระไป แตจะ
คอยๆเพิ่มสูงขึ้นจนมีจํานวนเทากันกับจํานวนเงินเอาประกันเมื่อกรมธรรมครบกําหนด การทําประกันชีวิตถาผู
เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเมื่อกรมธรรมมีอายุกรมธรรมนอยๆ ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับเงินคืนนอยเมื่อ
เทียบกับเบี้ยประกั นภัยที่ได ชําระไป ดังนั้ นผูเ อาประกั นภัยไมควรจะยกเลิกกรมธรรม กอนกรมธรรมครบ
กําหนด

ในการทําประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตเกี่ยวของอยางไร
ในการทํ าประกัน ชีวิต ผูเ อาประกันภั ยกับ บริษัทประกัน ชีวิ ตมัก จะไมได ติดต อกัน โดยตรง
ตัวแทนประกันชีวิตจะเปนคนกลางระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัยในการใหคําแนะนํา และชักชวนใหทํา
ประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนสื่อกลางที่จะอธิบายใหทานเขาใจในเงื่อนไขของ
ผลประโยชน ขอยกเวนและขอควร ปฏิบัติตางๆ ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองไดรับ
ใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันชีวติ จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย นอกจากนี้ตัวแทนประกัน
ชีวิตบางคนยังทําหนาที่เก็บเบี้ยประกันภัยอีกดวย ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตที่จะเก็บเบี้ยประกันภัยไดจะตองไดรับ
มอบอํ า นาจจากบริ ษัทให เ ก็บ เบี้ย ประกัน ภัย ดังนั้ นทันที ที่ทา นได ชําระเบี้ยประกันภั ยแล วขอให ทานเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากตัวแทนประกันชีวิตไวเปนหลักฐานยืนยันวา ทานไดชําระเบี้ยประกันภัยแลว
ตัวแทนประกันชีวิตเปนผูใกลชิดกับผูเอาประกันภัยมากที่สุด บริษัทจะทราบขอมูลตางๆ ของ
ผูเอาประกันภัยดวยขอมูลที่ไดรับจากตัวแทนประกันชีวิตฉะนั้นขอมูลตางๆที่ผูเอาประกันภัยใหแกตัวแทน
ประกันชี วิตจะตองเป นขอ มูลที่ถู กตองตามความเปน จริง ถ าหากมีการปกปดหรือ ใหขอมู ลอันเปนเท็จ ใน
สาระสําคัญ บริษัทอาจถือเปนเหตุในการยกเลิกสัญญาไดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 865 การปกปดขอเท็จจริงใดๆอาจจะเปนเหตุใหบริษัทประกันชีวิตไมจายค าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันชีวิตได
ดังนั้นในการที่ทานจะทําประกันชีวิตผานตัวแทนประกันชีวิตผูใด ขอใหพิจารณาวาตัวแทน
ประกันชีวิตผูนั้นเปนบุคคลที่มีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายรวมทั้งเปนบุคคลที่ทานสามารถเชื่อถือและ
ไววางใจไดวาจะเปนผูใหคําแนะนําที่ถูกตอง และเปนผูที่คํานึงถึงผลประโยชนที่ทานจะไดรับอยางยุติธรรม

รูปแบบการเสนอขายประกันชีวติ โดยสวนใหญเปนอยางไร
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ในขณะนี้ การเสนอขายประกันชี วิตของตั วแทนประกันชีวิ ต มีวิธีการที่แตกตางกั นออกไปหลายวิ ธี
วิธกี ารหนึง่ ทีน่ ยิ มใชกนั ก็คอื การทําเอกสารประกอบการนําเสนอขายของตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งบางครั้งทําให
ผูเอาประกันภัยเขาใจผิดและมีผูเอาประกันภัยจํานวนไมนอยที่ตัดสินใจทําประกันชีวิตโดยดูขอมูลจากเอกสาร
ประกอบการเสนอขายเพียงอยางเดียว เอกสารประกอบการเสนอขายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการขายสินคาชนิด
อื่นๆ ก็คือใบโฆษณาสินคานั่นเอง ขอมูลในใบโฆษณาดังกลาวบางสวนอาจไมถูกตองกับผลประโยชนที่แทจริง
ของการประกันชีวิตแบบนั้น หรือบางครั้งอาจจะมีการแสดงขอมูลทีเกินความเปนจริงหรือขอมูลที่คาดวาจะ
เปนไปไดเทานั้น
ผูที่จะทําประกันชีวิตควรขอดูขอมูลจากสําเนากรมธรรมประกันภัย โดยเฉพาะสวนที่เปน
หนาตารางกรมธรรม และขอกําหนดการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย (ตามตัวอยางที่ปรากฏในสวนทาย
ของหนังสือนี้) ของแบบการประกันชีวิตที่ทานเลือกประกอบการตัดสินใจเปนหลัก เนื่องจากขอมูลดังกลาว
นัน้ ไดผา นการใหความเห็นชอบจากกรมการประกันภัยเรียบรอยแลว

ทําอยางไรเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขาย
เมื่อตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขายประกันชีวิตขอใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ขอดูใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งออกโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
2. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกบการประกันชีวิตใหเขาใจ อยารีบตัดสินใจหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ
ควรตรวจดูวาเอกสารนั้นเปนเอกสารอะไร มีผลอยางไรกับทาน
3. ให ตัวแทนประกันชีวิ ตนําตัว อยางสําเนากรมธรรมป ระกัน ภัยมาอธิบายใหทา นฟง ซึ่งในสําเนา
กรมธรรมนั้นทานจะทราบแบบการประกันชีวิต ผลประโยชนที่ทานจะไดรับในอนาคต สิทธิหนาที่
ขอยกเวนตางๆโดยผลประโยชนทุกอยางที่จะไดรับจะตองระบุไวในกรมธรรม
4. ใหตัวแทนประกันชีวิตเขียนเปนลายลักษณอักษรและลงนามเปนหลักฐานวา ไดเสนอขายประกัน
ชีวิตแบบอะไรใหแกทาน ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัยเทาไร แนบมาพรอมสําเนากรมธรรมตามขอ 3
5. เก็บหลักฐานตามขอ 3 และขอ 4 ไวเพื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมที่ทานจะไดรับจริง เมื่อตัดสินใจ
ทําประกันชีวิต
ถากรมธรรมที่ทานรับนั้นไมถูกตองกับแบบที่ตัวแทนประกันชีวิตนํามาเสนอขาย ใหทานรีบแจงบริษัท
เพือ่ เปลีย่ นแปลงกรมธรรมในทันที
ถา ท า นปฏิ บั ติไ ดตามขั้ น ตอนข า งต น ท า นจะได รับ ความคุ มครองตามที่ ทา นต อ งการ ซึ่ ง หากท า น
ตัดสินใจทําประกันชีวิต ก็ขอใหพิจารณาขั้นตอนในการทําประกันชีวิตตอไป
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ขั้นตอนการทําประกันชีวิตอยางถูกวิธีทําอยางไร
การทําประกันชีวิตใหบรรลุเปาหมายและไดรับประโยชนสูงสุดนั้นควรทําอยางรอบคอบ เพราะการทํา
ประกันชีวิตเปนการสรางความมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัว โดยผูเอาประกันภัยมีหนาที่หลักในการชําระ
เบี้ยประกันภัยอยางสม่ําเสมอเปนระยะเวลานาน เชน 10 ป 20 ป หรือตลอดชีวติ
การทําประกันชีวิตควรจะเกิดขึ้นจากความตองการทําประกันชีวิต หรือเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการ
ทําประกันชีวิต แตบอยครั้งที่พบวาผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิตดวยความเกรงใจ หรือเกิดจากการชักชวน
ของตัวแทนประกันชีวิต มี ผูเอาประกันภัยไมน อยที่ทําประกันชี วิตโดยไม รูเงื่อ นไขสัญญาและลักษณะของ
กรมธรรมเปนอยางไร ดังนั้นเมื่อจะตัดสินใจทําประกันชีวิต ไมวาผูที่มาเสนอขายจะเปนญาติ
เพื่อนสนิทหรือใครก็ตาม สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือ
1. แบบการประกั นชี วิ ต ควรเลื อ กกรมธรรม ที่ ให ความคุ ม ครองและมี เ งื่ อ นไขการจ า ยเงิ น และ
ผลประโยชนตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุด เพราะการประกันชีวิตแตละแบบมีความคุมครองและ
ผลประโยชนที่แตกตางกัน
2. ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย ทานจะตองประมาณจํานวนเงินที่ทานพอที่จะชําระเบี้ย
ประกันภัยไดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เพราะหากไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยไดตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัยจะทําใหกรมธรรมขาดผลบังคับและสิ้นสุดความคุมครองทําใหเสียประโยชนอันพึงจะไดรับ
3. กรอกใบคําขอเอาประกันภัยตามความเปนจริงทุกประการดวยตนเอง หรือหากผูอื่นกรอกให
จะตองตรวจสอบความถูกตองกอนลงลายมือชือ่
4. เมื่ อ กรอกใบคํ า ขอเอาประกั น ภั ย เรี ย บร อ ยแล ว และชํ า ระเบี้ ย ประกั น งวดแรกแล ว ต อ งเรี ย ก
ใบเสร็จรับเงินชําระเบีย้ ประกันภัยชัว่ คราวจากตัวแทนประกันชีวติ เพือ่ เก็บไวเปนหลักฐานดวย
5. เมื่อไดรับกรมธรรมพรอมกับใบเสร็จรับเงินแลวใหตรวจสอบรายละเอียด โดยเฉพาะขอมูลที่ระบุไว
ในหนาตารางกรมธรรมวาถูกตองตรงกับความประสงคซึ่งแจงไวในคําขอเอาประกันภัยหรือไม หากพบความ
ผิดพลาดรีบแจงบริษัทเพื่อแกไข
6. อานกรมธรรมโดยละเอียด เพื่อศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรมทั้งหนาที่และสิทธิประโยชนที่พึงจะ
ไดรับ

จะชําระเบีย้ ประกันภัยอยางไรไมใหกรมธรรมประกันภัยขาดอายุ
กรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองหรือมีผลบังคับอยูได ดวยการที่ผูเอาประกัน ภัยชําระเบี้ ย
ประกันภัยใหตรงตามกําหนดเวลา ผูเอาประกันภัยจํานวนไมนอยมีปญหาในเรื่องการชําระเบี้ยประกันภัย เชน
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ตัวแทนประกันชีวิตไมมาเก็บเงินตามที่กําหนด ตัวแทนประกันชีวิตลาออก หรือตัวแทนประกันชีวิตบางราย
เก็บเงินแลวไมนําสงบริษัท
กรมการประกันภัย จึงขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยสอบถามวิธีการชําระเบี้ยประกันภัยตั้งแตครั้งแรก
ที่ทําประกันชีวิต เพราะผูเอาประกันภัยสามารถเลือกวิธีการชําระเบี้ยประกันภัยไดหลายวิธีแลวแตความสะดวก
ของผูเอาประกันภัยคือ
1. การชําระโดยการหักจากยอดเงินฝากจากบัญชีธนาคาร ทานสามารถขอแบบฟอรมจากบริษัท
ประกั น ชี วิ ต พร อ มกรอกรายละเอี ย ด และส ง ให บ ริ ษัท ดํ า เนิ น การต อ ไป ซึ่ ง วิ ธีก ารนี้ เ มื่ อ ถึ ง เวลาชํ า ระเบี้ ย
ประกันภัย ธนาคารจะเปนผูหักเบี้ยประกันภัยจากบัญ ชีธนาคารของทา น วิธีนี้ถือเปนวิธีการที่ดี และผูเอา
ประกันภัยไมตองกังวลเกี่ยวกับการชําระเบี้ยประกันภัย
2. การชําระผานที่ทําการของธนาคาร ทานจะตองนําใบแจงการชําระเบี้ยประกันภัยที่บริษัทสงมาให
ทุกๆครั้งที่ถึงกําหนดชําระเบี้ยประกันภัย ไปยังธนาคารที่กําหนด โดยธนาคารจะใหสวนหนึ่งของใบแจงการ
ชําระเบี้ยประกันภัยไวเปนหลักฐานการชําระเบี้ยประกันภัย
3. การชําระทางธนาณัติ โดยสั่งจายบริษัทหรือสาขาบริษัทประกันชีวิตที่ทานทําประกันชีวิตไว
4. การชําระดวยตนเองที่บริษัทหรือสาขาของบริษัท ที่ทานสะดวกในการติดตอ
5. การชําระผานทางตัวแทนประกันชีวติ วิธีการนี้เปนวิธีที่ใชกันอยูมากในขณะนี้ แตอาจจะมีผลเสีย
ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไมมารับเบี้ยประกันภัยตรงตามกําหนดเวลา จะทําใหกรมธรรมประกันภัยของ
ทานขาดผลบังคับได
จากวิ ธีก ารชํ า ระเบี้ ยประกั น ภั ย ดั ง กล า วข า งต น จะเลื อ กวิ ธี ใดก็ ขึ้ น อยู กั บ ความต อ งการของผู เ อา
ประกันภัยเอง แตไมวาทานจะชําระเบี้ยประกันภัยดวยวิธีใดก็ตาม อยาลืมเก็บหลักฐานการชําระเงินหรือ
ใบเสร็จรับเงิน เพราะหลักฐานการจายเงินและใบเสร็จรับเงินจะเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงวาไดชําระเบี้ย
ประกันภัยไปแลว

หากมีปญ
 หาดานการเงินเพื่อชําระเบีย้ ประกันภัยควรทําอยางไร
เมื่อผูเอาประกันภัยประสบปญหาทางดานการเงินในการชําระเบี้ยประกันภัยหลังจากที่ไดทําประกัน
ชีวิตไปแลว มีวิธีการแกปญหาดังตอไปนี้
1. การลดจํานวนเงินเอาประกันภัย จะชวยใหเบี้ยประกันภัยที่ตองชําระลดลง โดยผูเอาประกันภัย
จะตองไปติดตอที่บริษัทหรือสาขาของบริษัทที่ไดทําประกันชีวิตไว
2. การขอเปลี่ยนแบบการประกันชีวิต แบบการประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขการจ ายเงินผลประโยชน
มากๆ เบี้ยประกันภัยที่ตองชําระในแตละงวดจะมีจํานวนมากดวย การขอเปลี่ยนเปนแบบที่มีเงื่อนไขการจาย
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ผลประโยชนที่นอยลง จะทําใหเบี้ยประกันภัยที่ตองชําระในแตละงวดจะมีจํานวนนอยลง โดยผูเอาประกันภัย
จะตองไปติดตอบริษัทหรือสาขาของบริษัทที่ไดทําประกันชีวิตไว
3. การขอยกเลิกสัญญาเพิม่ เติมกรมธรรมประกันภัย เชน สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ เปน
ตน สัญญาเพิ่มเติมดังกลาวสวนมากจะมีระยะเวลาในการใหความคุมครองเพียงหนึ่งป การขอยกเลิกสัญญา
เพิ่มเติมออกไปจะลดจํานวนเบี้ยประกันภัยที่จะตองชําระในแตละงวดไดโดยแจงใหบริษัททราบและไมตอง
ชําระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นตอไป
4. การขอเปลีย่ นงวดการชําระเบีย้ ประกันภัย ถาการชําระเบี้ยประกันภัยของแบบของแบบการ
ประกันชีวิตที่ทําไวเปนรายป ก็สามารถขอเปลี่ยนงวดการชําระเบี้ยประกันภัยจากรายป เปนราย 6 เดือน หรือ
ราย 3 เดือน หรือรายเดือน เพื่อแบงจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ตองชําระในแตละครั้งใหนอยลง
5. การขอเปลี่ยนกรมธรรมเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จหรือขยายเวลา เมื่อชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวจนมีมูลคาเวนคืนเงินสดเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัยสามารถไปติดตอบริษัทที่ทําประกันชีวิตไว เพื่อแปลง
เปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จหรือขยายเวลา
5.1 กรมธรรมใชเงินสําเร็จ คือ การแปลงกรมธรรมที่ทําใหผูเอาประกันภัยยังคงไดรับความ
คุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรมเดิมหรือตามที่กําหนดไวในกรมธรรม โดยยังคงมีระยะเวลาความคุมครองเทา
เดิม แตจาํ นวนเงินเอาประกันภัยลดลง
5.2 กรมธรรมขยายเวลา คือ การแปลงกรมธรรมเดิมเปนกรมธรรมแบบชั่วระยะเวลาที่มี
จํานวนเงินเอาประกันภัยเทาเดิม แตระยะความคุมครองลดลง ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่
ขยายออกไป ผู รั บ ประโยชน ก็ จ ะได รั บ จํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย แต ถ า ผู เ อาประกั น ภั ยมี ชี วิ ตอยู จ นครบ
ระยะเวลาทีข่ ยายออกไป กรมธรรมก็จะสิ้นผลบังคับโดยที่จะไมไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย
6. การขอกูย มื เงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน เมื่อชําระเบี้ยประกันภัยมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 2 ป หรือกรมธรรมมีมูลคาเวนคืนเงินสดเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัยสามารถกูยืมเงินไดโดยจํานวนเงินที่
กูไดไมเกินมูลคาเวนคืนกรมธรรม

บริษทั ปฏิเสธการจายเงินจากการทําประกันชีวติ ในกรณีใดไดบา ง
บริษัทประกันชีวิตจะไมจายเงินเอาประกันภัยจากการประกันชีวิตตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
1. การปกปดขอความจริงและแถลงขอความเท็จ
การที่ผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริง ตลอดจนการแถลงขอความที่เปนเท็จในใบคําขอเอา
ประกั น ภั ย ซึ่ ง เป น สาระสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณารั บ ประกั น ชี วิ ต บริ ษัท มี สิท ธิ ป ฏิ เ สธการจ า ยจํ า นวนเงิ น เอา
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ประกันภัย โดยการบอกลางสัญญาภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาประกันภัย หรือวันตออายุสัญญาครั้ง
สุดทาย
2. การฆาตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ป
การฆาตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ป นับแตวันทําสัญญาหรือวันตออายุสัญญาครั้งสุดทายถือ
เปนขอยกเวนการจายจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหฆาตัวตาย เพื่อหวัง
จํานวนเงินเอาประกันภัย
3. ผูร ับประโยชนฆา ผูเ อาประกันภัยโดยเจตนา
ถือเปนขอยกเวนการจายเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย เพราะบุคคลจะรับประโยชนจากการ
ทําผิดของตนไมได แตถามีผูรับประโยชนมากวา 1 คน และไมมีสวนรวมในการฆาผูเอาประกันภัยแลวบริษัท
จะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนที่ไมมีสวนในการฆาผูเอาประกันภัยตามสวน
4. การเสียชีวิตโดยธรรมชาติในระยะเวลารอคอย
กรมธรรมประกันภัยบางประเภทที่ทําการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือนมีจํานวนเงินเอา
ประกันภัยต่ํา และการรับประกันชีวิตไมมีการตรวจสุขภาพผูขอเอาประกันภัย เงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย
จะมีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับแตวันทําสัญญา หรือวันตออายุสัญญาครั้งสุดทาย หากผูเอาประกันภัย
เสียชีวิตโดยธรรมชาติในระยะเวลารอคอย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระไปแลวคืนให แตถาเสียชีวิตโดย
อุบัติเหตุ บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให
5. การปกปดอายุจริงของผูเอาประกันภัย อยูนอกจํากัดอัตราการคาปกติของบริษัท
หากบริษัทพิสูจนไดวาในขณะที่ทําสัญญาประกันชีวิต อายุทถ่ี กู ตองแทจริงของผูเ อาประกันภัย
อยูนอกจํากัดอัตราการคาปกติแลว บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจายจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยการบอกลาง
สัญญาประกันภัยได

การขอรับเงินตามกรมธรรมประกันภัย ตองปฏิบตั อิ ยางไร
ผูเอาประกันภัยสามารถจะขอรับเงินตามกรมธรรมประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1. กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ใหรีบแจงบริษัทภายในเวลาที่กําหนดในสัญญา พรอมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานใหกับบริษัทดังนี้
1.1 กรมธรรมประกันภัยถาหายใหแจงความแลวนําสําเนารายงานประจําวันรับแจงเอกสาร
หายไปแสดงแทน
1.2 ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดทาย
1.3 ใบมรณะบัตรของผูเอาประกันภัย พรอมสําเนา
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1.4 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผูเอาประกันภัยพรอมสําเนา
1.5 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผูรับประโยชนทุกคนพรอมสําเนา
1.6 ทะเบียนบานฉบับจริงของผูเอาประกันภัยที่มีการคัดชื่อออกหรือจําหนายตายออกจาก
ทะเบียนบานแลว พรอมสําเนา
1.7 ทะเบียนบานฉบับจริงของผูรับประโยชนทุกคน พรอมสําเนา
1.8 ใบรับรองแพทยกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
หากผู เ อาประกั น ภั ย เสี ย ชี วิ ต โดยฆ า ตั ว ตาย ต อ งนํ า สํ า เนาบั น ทึ ก ประจํ า วั น รั บ แจ ง เหตุ ที่
เจาหนาที่ตํารวจเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง และใบชันสูตรพลิกศพที่เจาหนาที่ตํารวจเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
และหากเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุใหนําสําเนาบันทึกประจําวันหลังจากกลับจากสถานที่เกิดเหตุที่เจาหนาที่ตํารวจ
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
2. กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาล ทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะ ตองแจงใหบริษัททราบภายใน
30 วัน และยืน่ หลักฐานดังนี้
2.1 กรอกแบบฟอรมใบเรียกรองคาทดแทนของบริษัท
2.2 ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลที่ระบุวันเริ่มตน และวันสุดทายในการเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล
2.3 อื่นๆ เชน ฟลม เอ็กซเรย
2.4 ใบรับรองแพทย
3. กรณีกรมธรรมครบกําหนด
3.1 ถ า กรมธรรม ป ระกั น ภั ย หายให แ จ ง ความและนํ า สํ า เนาใบแจ ง ความไปแสดงแทน
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย
3.3 ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดทาย

หนาตารางกรมธรรมประกันภัยเปนอยางไร
หนาตารางกรมธรรมประกันภัย เปนตารางที่แสดงใหผูเอาประกันภัยไดทราบวา เมื่อบริษัทตกลงทํา
สัญญาประกันภัยแลว จะระบุรายละเอียดตางๆดังนี้ ชื่อ ที่อยูบริษัท ชื่อผูเอาประกันภัย อายุ ระยะเวลา
ประกันภัย วันเริ่มสัญญา วันครบกําหนดสัญญา แบบการประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมที่ตองการความ
คุมครองพรอมกับจํานวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยปะกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ และที่สําคัญตองการ
ลงลายมือชื่อกรรมการผูไดรับมอบอํานาจจากบริษัทพรอมประทับตราบริษัทไวดวย ดังตัวอยาง
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ตัวอยางหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
ชือ่ บริษทั
กรมธรรมเลขที.่ ...................
(ตราบริษทั สถานทีต่ ง้ั และหมายเลขโทรศัพท)
ซึ่งตอไปนีใ้ หเรียกวา “บริษทั ” ไดตกลงรับประกันชีวิต
ชื่อผูเอาประกัน............................................อายุ......................ป เพศ....................
แบบประกันชีวิต..........................................ระยะเวลาเอาประกันภัย....................... ป
วันเริ่มสัญญาประกันภัย................................วันครบกําหนดสัญญา..............................
ตารางแหงกรมธรรม
ผลประโยชนความคุม ครอง จํานวนเงินเอาประกันภัย/
เบี้ยประกันภัย (บาท)
ระยะเวลาชําระเบีย้
ผลประโยชน (บาท)
ประกันภัย (ป)
ประกันชีวิต
สัญญาเพิ่มเติม
กําหนดชําระเบีย้ ประกันภัยทุกวันที.่ ..........................เบี้ยประกันรวม........................................บาท
ชือ่ ผูร บั ผลประโยชน
ขอกําหนดการจายเงินของกรมธรรม เงื่อนไขทั่วไปซึ่งปรากฏอยูในหนาตอๆไป รวมทั้งสําเนาใบคําขอเอาประกัน
ชีวิต ใบแถลงสุขภาพ ขอแถลงเพิ่มเติม บันทึกเพิ่มเติม บันทึกสลักหลังตางๆ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้
เพื่อเปนหลักฐาน บริษัทโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทไดทําสัญญาประกันภัยและออกกรมธรรม พรอมทั้งลง
นามและประทับตราบริษัทไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนสําคัญ ณ สํานักงานใหญของบริษัท วันที่...เดือน...พ.ศ....
(ประทับตราบริษทั )
.........................
.........................
(
)
(
)
กรรมการ
กรรมการ
.........................
..........................
(
)
(
)
รับมอบอํานาจ
กรรมการ
ตัวแทน/นายหนา....................ใบอนุญาตเลขที่

ขอกําหนดการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยหมายถึงอะไร
หมายถึงประโยชนความคุมครองในแตละแบบการประกันชีวิตและผลประโยชนอื่นๆ (ถามี) ซึ่งตอง
ระบุไวอยางชัดเจน (ดังตัวอยาง) ขอกําหนดการจายเงินดังกลาว บริษัทจะสงใหพรอมกับกรมธรรมประกันภัย
สําหรับผลประโยชนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติมบริษัทจะระบุไวในสัญญาเพิ่มเติมแตละสัญญา
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ตัวอยางขอกําหนดการจายเงิน
ตามกรมธรรมประกันภัย
แบบ..................................
ภายใตเงือ่ นไขแหงกรมธรรมและบันทึกเพิ่มเติม (ถามี) บริษัทจะจายเงินดังนี้
1) ผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยูในวันครบกําหนดสัญญาและกรมธรรมมีผลบังคับ จายจํานวน
เงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
2) ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรมมีผลบังคับภายในระยะเวลาเอาประกันภัย จาย
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน
3) เงินปนผล
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูและกรมธรรมมีผลบังคับ บริษัทจะจายเงินปนผลตอจํานวน
เงินเอาประกันภัย 10,000 บาท ตามตารางตอไปนี้
สิน้ ปท่ี
จํานวนเงิน
ปนผล
สิน้ ปท่ี
จํานวนเงิน
ปนผล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

100
12

110
13

110
14

120
15

130
16

140
17

150
18

160
19

170
20

180

190

200

210

220

240

250

270

690

หากปใดเงินปนผลมากกวาที่ไดกําหนดไว บริษัทจะแจงใหทราบเมื่อถึงกําหนดทุกครั้ง

สิทธิเกี่ยวกับการขอรับเงินปนผล
ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยเปนชนิดมีเงินปนผล ผูเอาประกันมีสิทธิขอเลือกรับเงินปนผลในใบคํา
ขอเอาประกันภัยได 4 วิธี คือ
1. ขอรับเปนเงินสด
2. นําไปชําระเบี้ยประกันภัย
3. ฝากไวกับบริษัท โดยที่บริษัทจะจายดอกเบี้ยสําหรับเงินปนผลที่ฝากไวกับบริษัททุกปในอัตรา
ดอกเบี้ยทบตน ตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
4. ขอเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะมีสิทธิไดรับเมื่อกรมธรรมประกันภัยครบกําหนด หรือเมื่อผู
เอาประกันภัยเสียชีวิต
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สิทธิในการหักลดหยอนภาษี
เบีย้ ประกันชีวิตของกรมธรรมท่ีมีอายุสัญญาตั้งแต 10 ปขึ้นไป สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในอัตราปละไมเกิน 50,000 บาท โดยแสดงใบรับเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระในปภาษีนั้นตอ
กรมสรรพากร
ผูถือกรมธรรมประกันชีวิตที่มีเงินไดอยูในเกณฑตองเสียภาษี สามารถนําเบี้ยประกันภัยสวนที่ไมเกิน
50,000 บาท ไปหักลดจากรายไดสุทธิกอนคํานวณภาษี ทําใหเสียภาษีเงินไดนอยลงคิดเปนอัตราเทากับอัตรา
ของภาษีที่ตองจาย เชน นาย ก ชําระเบี้ยประกันชีวิตรายปปละ 50,000 บาท และเปนผูมีเงินไดในเกณฑที่
จะตองเสียภาษี 20% เมื่อนาย ก นําใบรับเบี้ยประกันภัยจํานวน 50,000 บาท ไปขอหักลดหยอนภาษี จะทํา
ใหนาย ก เสียภาษีนอ ยลง 20% คิดเปนเงิน 10,000 บาท
สิทธิในการหักลดหยอนภาษีนี้จะคงอยูตลอดเวลาที่มีการชําระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมขางตน
ปจจุบันในสวนการควบคุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตจึงตองอยูภายใตพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แตในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑของการทําสัญญาประกันชีวิตตองอยูภายใตบังคับ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 20 วาดวยการประกันชีวิต
ทีม่ า : กรมการประกันภัย

สามารถดาวนโหลดขอมูลไดท่ี www.easyinsurance4u.com อีซีอินชัวรรันสโฟรยูดอทคอม
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ความแตกตางระหวางประกันชีวิตกับประกันอื่นๆ
แมจะถือวาเปนการประกันชีวิตเปนการประกันภัยประเภทหนึ่ง แตก็มีขอแตกตางกับการประกันภัย
อื่นหลายประการ ดังนี้
ความมุง หมายของการประกันภัย
สัญญาประกันวินาศภัยมีความมุงหมายที่จะชดใช หรือทดแทนความวินาศภัย หรือความเสียหายดัน
เกิดแกเจาของทรัพยสินในกรณีที่เกิดวินาศภัย ทําใหทรัพยสินตองพินาศสูญหาย หรือบุบสลายเสื่อมราคา
สวนสัญญาประชีวิตมุงจะชวยเหลือผูรับประโยชนจากการประกันชีวิต มากกวาทดแทนความเสียหายแกเจาของ
ชีวิต หรือชวยใหผูเอาประกันไดออมทรัพยไวในกรณีการประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพ

การกําหนดจํานวนเงินเอาประกัน
การประกันวินาศภัยตองกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยไดไมเกินราคาแหงมูลประกันภัย เชน การ
ประกันวินาศภัยในการขนสงสินคาทางทะเล ซึ่งมีราคา 500,000 บาท ผูเอาประกันวินาศภัยในสินคา
ดังกลาวจะกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยไดไมเกินจํานวนเงิน 500,000 บาท สวนการประกันชีวิต ผูเอา
ประกันภัยจะกําหนดจํานวนเงินเอาประกันใหสูงเพียงใดก็ได ตราบเทาที่ผูรับประกันยอมรับ

สวนไดสวนเสียจากการประกันภัย
ในสัญญาประกันวินาศภัย หากความพินาศสูญหาย หรือการบุบสลายเสื่อมราคาไมเกิดขึ้นแกทรัพยสิน
ที่เอาประกัน นอกจากผูเอาประกันตองชําระเบี้ยประกันอันเปนการสูญเปลาแลว จะไมไดรับผลประโยชนใดๆ
ตอบแทนดวย สําหรับสัญญาประกันชีวิต ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะไดรับเงินตามจํานวนที่เอา
ประกันเสมอ ทั้งในแบบการประกันชีวิต โดยอาศัยความมรณะของบุคคลเปนหลัก หรือโดยอาศัยความทรงชีพ
เปนหลัก
แบบของการประกันภัย
สัญญาประกันวินาศภัยใหประโยชนตอบแทนแกผูเอาประกันภัยซึ่งเปนคูสัญญาโดยอาศัยวินาศภัยที่
เกิดแกทรัพ ยสิน สําหรับสัญ ญาประกันชี วิตใหประโยชน ใหประโยชนแก ผูเอาประกั นชีวิ ต ซึ่งเปนคู สัญญา
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ประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผูนั้น หรือผูรับประโยชนซึ่งมิใชคูสัญญาประกันชีวิต โดยอาศัยความ
ตายของผูเอาประกันภัย หรือผูซึ่งไดถูกเอาประกันชีวิต
การประเมินราคาสวนไดเสียของการประกันภัย
ในกรณีประกันชีวิต ถือวาชีวิตของคนนั้นไมอาจประเมินราคาเปนเงินได จึงไมมีการบัญญัติสวนได
สวนเสียของการประเมินชีวิตไวในกฎหมาย และไมถือวาราคาของสวนไดสวนเสียเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับความสามารถของผูเอาประกันชีวิตที่จะสงเบี้ยประกันภัยได สําหรับสัญญาประกันวินาศภัยกฎหมายบัญญัติ
ไวแนชัดวา ความเสียหายใดๆจะตองประมาณเปนเงินได (มาตรา 869)
บรรณานุกรม
คําอธิบาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ประกันภัย ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิมพครั้งที่ 2 หนา 373-374
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