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ค�าน�า

 (นายสาระ ล�่าซ�า)

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

เมษายน 2557 

 การจัดท�าหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ 

ได้รบัรู้ถงึความหมาย และประโยชน์ของการประกนัชวีติกลุม่ ซึง่ปัจจบุนัการประกนั

ชีวิตกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น 

สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงกลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น

 ในปีนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือคู่มือฉบับที่แล้ว 

ในรปูแบบการใช้ภาษาทีง่่ายต่อความเข้าใจ โดยเนือ้หาครอบคลมุตัง้แต่ความรูพ้ืน้

ฐานของการประกันชีวิตกลุ่ม เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆที่เป็นมาตราฐาน รวมถึง

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

 สมาคมประกนัชวีติไทย ขอขอบคณุคณะท�างานจดัท�าหนงัสือคู่มือประกนัชีวติกลุ่ม 

และคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม

ในการผลักดันท�าให้หนังสือเล่มนี้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

 และหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กร

ที่มีความสนใจ หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไป
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คูมื่อการประกนัชวีติกลุม่

 การประกันชีวิตกลุ่ม หมายถึง การรับประกันชีวิตบุคคลหลายคน

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคล

ในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หน้าที่การงานหรือจ�านวน

เงินเอาประกันภัย ซึ่งค�านวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว เพื่อใช้

กับบุคคลทุกคนในกลุ่มนั้น ๆ

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินการลดลงจึงมีผลโดยตรงท�าให้

เบี้ยประกันภัยต�่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล 

1. ความหมายของการประกันชีวิตกลุ่ม

 โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็น

การคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ซึง่ผู้ถอืกรมธรรม์

ประกันภัยสามารถต่ออายุสัญญาปีต่อปีได้ 

ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะเหมาะสมส�าหรับ

องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริษทั 

ห้างร้าน สถาบนัการศกึษา ธนาคาร สหกรณ์ 

เป็นต้น โดยผู้ช�าระเบี้ยประกันภัยจะเป็น

นายจ้าง หรือ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 

สมาชิกผู ้ เอาประกันภัยก็ได้ โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะเป ็นผู ้ค�านวณอัตราเบี้ย

ประกันภัย
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2. ประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่ม

เพื่อเป็นการ 
สร้างขวัญและ 
ก�าลังใจให้ 
กับพนักงาน  
หรือสมาชิก

เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ขององค์กรด้านสวัสดิการ  
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

และเงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของ
พนักงาน หรือสมาชิกขององค์กร

เบี้ยประกันภัยที่ 
จ่ายไปนั้น องค์กรและ
หน่วยงานสามารถน�าไป
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ลดหย่อนภาษีได้

พนักงานได้รับการยกระดับ
สวัสดิการด้านการรักษา
พยาบาลและได้รับความ
คุ้มครองจากการประกัน

ชีวิตกลุ่ม

แหม... 
จ่ายถูกกว่า
ตั้งเยอะ

ได้ใจ
ไปเต็มๆ

ส�าหรับนายจ้างหรือองค์กร ส�าหรับลูกจ้าง

 เป็นการโอนความเสี่ยงภัย
ขององค์กรไปยังบริษัท

ประกันชีวิตรับผิดชอบแทน

 พนักงานสามารถท�า
ประกันภัยด้วยเบี้ยประกัน
ภัยที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
การประกันชีวิตรายบุคคล
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เย้  ผ่านฉลุย

มีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว

การประกันชีวิตกลุ่มเป็นการประกันภัยที่มีผู้เอาประกันภัยหลายคนใน

องค์กรต่าง ๆ หรือเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้ช�าระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงาน ซ่ึงอาจ

จะช่วยจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  ดังนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะออกให้กับ

องค์กรนั้น ๆ เพียงฉบับเดียว พร้อมแนบรายชื่อพนักงาน หรือสมาชิกที่ได้รับความ

คุ้มครองไว้เป็นหลักฐาน

มีเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราเดียวกันส�าหรับทุกคนในกลุ่ม

เนื่องจากเป็นการประกันชีวิตกลุ่ม  บริษัทจะพิจารณาจากจ�านวนเงิน 

เอาประกันภัย อายุ เพศ หน้าที่การงานของบุคคลในกลุ่ม โดยจะค�านวณเฉลี่ยออกมา

เป็นเบ้ียประกันภัยเพียงอัตราเดียว และอัตราเบี้ยประกันภัยกลุ่มดังกล่าวจะมี 

การพิจารณาใหม่ทุก ๆ รอบปีกรมธรรม์

3.2

3. ลักษณะพิเศษของการประกันชีวิตกลุ่ม

3.1

การประกันชีวิตกลุ่มมีลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างจากการ
ประกันชีวิตรายบุคคลนะ

ไม่มีการตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่ม

ไม่มกีารตรวจสขุภาพ เนือ่งจากจ�านวนเงิน

เอาประกันภัยไม่สูง และอยู่ในเกณฑ์ที่

บริษัทผู้รับประกันภัยก�าหนด 

3.3
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กรณีมีเงินคืนตามประสบการณ์ (Experience Refund) 

ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถท�าประกันชีวิตกลุ่มในลักษณะมีเงินคืนตาม

ประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทผู้รับประกันภัย โดยอัตรา

เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าแบบปกติทั่วไป ในกรณีที่องค์กรนั้นๆ มีประวัติการเรียก

ร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

บรษิทัประกนัภยัจะคนืเงินบางส่วนให้แก่ผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั หรือน�าไปหกัจาก

เบี้ยประกันภัยในปีต่อไป  โดยเงื่อนไขจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท

ผู้รับประกันภัยเดิม

3.5

3.4 การก�าหนดจ�านวนเงินเอาประกันภัย มีหลายลักษณะ เช่น

เท่ากัน
ทุกคน

แบ่งตาม
ระดับ

ต�าแหน่ง

แบ่งตาม
ระดับ

เงินเดือน

แบ่งตาม
อายุงาน

เป็นจ�านวนเท่า
ของจ�านวน
เงินเดือน

การกำ หนดจำ นวนเงินเอา
ประกันภัยน่ะ พนักงานหรือสมาชิก
ในกลุ่มไม่สามารถเลือกจำ นวนเงิน

เอาประกันภัยตามใจชอบ
ได้นะคะ

อยากได้
สัก 1 ล้าน

ได้มะ
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4. หลักเกณฑ์การรับประกันชีวิตกลุ่ม

ประเภทกลุ่ม
โดยทั่วไปต้องเป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น

 1. บรษิทัหรอืห้างร้านจะมกีารประกนัภัยให้กบันายจ้าง และลกูจ้าง ซึง่ในความ
หมายของลกูจ้างยงัรวมถงึผูท้ีเ่ป็นกรรมการ หรอืหุน้ส่วนทีป่ฎบิตังิานเตม็เวลา และรับ
เงินเดือนในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ โดยนายจ้างเป็นผู้ถือ

กรมธรรม์ประกนัภยั และลกูจ้างเป็นผูไ้ด้รบัความคุม้ครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั

 2. สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น 
โดยสหกรณ์เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ได้รับความ

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

 3. สหภาพแรงงาน โดยสหภาพแรงงานเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ

สมาชิกของสหภาพเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

 4. ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทขายสินค้าผ่อนส่ง หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มี
สภาพเป็นเจ้าหนีโ้ดยเจ้าหนีเ้ป็นผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั และลกูหนีเ้ป็นผูไ้ด้รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย  วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตกลุ่มประเภทนี้ 

เพื่อช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตก่อนสิ้นสุดภาระหนี้สินผูกพัน

4.1

 นอกจากกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว  
ยังมีองค์กรอีกหลายประเภทที่สามารถ 
ท�าประกันภัยกลุ่มได้ เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สมาคมครู สมาคม 

ผู้ประกอบการอิสระ สโมสร เป็นต้น  
กลุ่มประเภทนี้จะมีองค์กรเป็นผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยและสมาชิกขององค์กรนั้น เป็นผูไ้ด้

รับความคุ้มครอง 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย



?

คนน้อยไป
น่าเสียดายจริง

มีแค่ 2 คน
ทำ ได้

หรือเปล่านะ

พนักงาน
ต้องเข้าร่วม

ท�าประกันชีวิต

พนักงานต้อง
เข้าร่วม

ท�าประกันชีวิต

พนักงานต้อง
เข้าร่วม

ท�าประกันชีวิต

พนักงานเป็น
ผู้ช�าระเบี้ยฝ่ายเดียว

100% 75% 75%

4.2.1 จ�ำนวนขั้นต�่ำ 

 โดยทั่วไปจะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน 

ขนาดกลุ่ม 
โดยลักษณะของการประกันชีวิตกลุ่มจะให้ความ

คุ้มครองแก่บุคคลหลายๆ คนทีท่�าประกนัภยัในนามองค์กร

ใดองค์กรหนึ่งภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว  และ

มเีบีย้ประกนัภัยทีต่�า่กว่าเบีย้ประกนัภยัประเภทรายบคุคล  

ดังนั้นขนาดของกลุ่มจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญที่จะต้อง

ก�าหนดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายขององค์กร

4.2

4.2.2  จ�ำนวนสมำชิกเข้ำร่วมควำมคุ้มครอง 
 จะพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วมในการช�าระเบี้ยประกันภัย ดังน้ี 

องค์กรและพนักงาน 
ร่วมกันเป็นช�าระเบี้ย

องค์กรเป็น
ผู้ช�าระเบี้ยฝ่ายเดียว

11
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S

S

ต�าแหน่ง  จ�านวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

ระดับพนักงาน  100,000

ระดับหัวหน้างาน  300,000

ระดับผู้จัดการ  500,000

ระดับผู้บริหาร  1,000,000

อายุงาน  จ�านวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

ต�่ากว่า 2 ปี  100,000

2-5 ปี     300,000

5-10 ปี   500,000

มากกว่า 10 ปี  1,000,000

ระดับเงินเดือน(บาท) จ�านวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

น้อยกว่า 5,000  100,000

5,000-10,000  200,000

10,001-20,000  500,000

20,001-30,000  700,000

30,001-50,000  1,000,000

50,001 ขึ้นไป  2,000,000

พยายาม
เข้าล่ะ

อยู่นาน
ดี

อย่างนี้เอง

ครับ

S

S

ต�าแหน่ง  จ�านวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

ระดับพนักงาน  100,000

ระดับหัวหน้างาน  300,000

ระดับผู้จัดการ  500,000

ระดับผู้บริหาร  1,000,000

อายุงาน  จ�านวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

ต�่ากว่า 2 ปี  100,000

2-5 ปี     300,000

5-10 ปี   500,000

มากกว่า 10 ปี  1,000,000

ระดับเงินเดือน(บาท) จ�านวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

น้อยกว่า 5,000  100,000

5,000-10,000  200,000

10,001-20,000  500,000

20,001-30,000  700,000

30,001-50,000  1,000,000

50,001 ขึ้นไป  2,000,000

พยายาม
เข้าล่ะ

อยู่นาน
ดี

อย่างนี้เอง

ครับ

S

S

ต�าแหน่ง  จ�านวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ระดับพนักงาน  100,000

ระดับหัวหน้างาน  300,000

ระดับผู้จัดการ  500,000

ระดับผู้บริหาร             1,000,000

อายุงาน  จ�านวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

ต�่ากว่า 2 ปี  100,000

2-5 ปี     300,000

5-10 ปี   500,000

มากกว่า 10 ปี             1,000,000

ระดับเงินเดือน (บาท) จ�านวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

น้อยกว่า  5,000                   100,000

  5,000-10,000               200,000

10,001-20,000               500,000

20,001-30,000               700,000

30,001-50,000             1,000,000

    50,001 ขึ้นไป            2,000,000

พยายาม
เข้าล่ะ

อยู่มานาน
ดีอย่างนี้เอง

ครับ

4.3 จ�านวนผลประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่ม 
 โดยทั่วไปจะมีการก�าหนดผลประโยชน์ 5 วิธี ดังนี้

 (1) ผลประโยชน์เท่ากันทุกคน เช่น 

  จ�านวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท

 (2) ผลประโยชน์ก�าหนดตามระดับต�าแหน่งของพนักงาน เช่น

 (3) ผลประโยชน์ก�าหนดเป็นจ�านวนเท่าของเงินเดือน เช่น 

  จ�านวน 24 เท่า 36 เท่า หรือ 48 เท่าของเงินเดือน เป็นต้น

 (4) ผลประโยชน์ก�าหนดตามระดับเงินเดือนของพนักงาน เช่น

 (5) ผลประโยชน์ก�าหนดตามอายุงานของพนักงาน เช่น

4.3
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5. ความคุม้ครองและผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั

5.1 การประกันชีวิตกลุ่ม

 ความคุ้มครอง : คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง 
ทั้งในและนอกเวลาท�างาน 

 ผลประโยชน์ : บรษิทัประกนัภยัจะจ่ายจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัตาม
ที่ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ทันทีที่การเสียชีวิตของ

ผู้เอาประกันภัยได้มีการพิสูจน์ทราบ

5.2  การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

 ความคุ้มครอง : คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือ

สูญเสียอวัยวะต่างๆ รวมถึงการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจนไม่สามารถประกอบอาชีพ

ใดๆ ได้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกดิอุบัติเหตุ บริษัทประกนัภัยจะจ่ายค่าชดเชยตาม

จ�านวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• ส�าหรับการเสียชีวิต

• ส�าหรับการสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้าง

 ตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง

• ส�าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้าง

 ตั้งแต่ข้อเท้า

• ส�าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง

• ส�าหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง

100% 
ของจ�านวนเงิน
เอาประกันภัย
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หะ 
มีประกันกลุม!

อยาไปกลัวลูกพี่ !!!
เสียมือสองขาง ประกันจาย

100%

แตตูเจ็บ...

• ส�าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ

• ส�าหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

• ส�าหรับการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
60%

ของจ�านวนเงิน
เอาประกันภัย

25%
ของจ�านวนเงิน
เอาประกันภัย

• ส�าหรับการสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน

เย้ !
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5.3  การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม
 ความคุม้ครอง : คุม้ครองกรณผีูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบคุคลทพุพลภาพ
สิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถึงขนาดไม่สามารถ
ประกอบหน้าที่การงานใดๆได้ในอาชีพประจ�าและอาชีพอื่นๆได้โดยส้ินเชิง
ตลอดไป และการทุพพลภาพนั้น จะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ

5.4  การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
 ความคุม้ครอง : คุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล ทีเ่กดิข้ึนจากสาเหตกุารเจบ็
ป่วยหรือการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ท�าให้ต้องเข้ารับการรักษา ณ 
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดๆ

 ผลประโยชน์ : กรณเีข้ารับการรักษา ณ ในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 
จะต้องมีการรกัษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในของโรงพยาบาลตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัยและค�าแนะน�าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ี ซ่ึง
เป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรับการรักษาการ

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ

ลองดูตัวอย่างตาราง
ผลประโยชน์การ

ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
ในหน้าถัดไปนะครับ

ถ้ายังไม่เข้าใจ
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ตัวอย่างผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

1 ค่าห้องและอาหาร
(สูงสุด 30 วัน) 

วันละ 1,000 บาท

4 ค่าดูแลโดยแพทย์
(สูงสุด 30 วัน) 

วันละ 500 บาท

6 การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณี

อุบัติเหตุ
1,800 บาท

3 ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 
(ตามตารางอัตราค่า
ธรรมเนียมการผ่าตัด) 

15,000 บาท

5 ค่าที่ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง (รวมอยู่ในข้อ 1.2 หรือ 

1.3 แล้วแต่กรณี)

1,500 บาท

2 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 
12,000 บาท
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หมายเหตุ   อัตราดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขป อัตราที่แน่นอนจะ 
    เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละบริษัทประกันภัย

 ให้ความคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้จากการเจบ็ป่วย หรอืบาดเจบ็

ที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยเง่ือนไขความ

คุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละบริษัทฯ

ลักษณะการผ่าตัด                                         สูงสุดร้อยละ 
                                             ของค่าผ่าตัด

 ช่องท้อง  การผ่าตัดไส้ติ่ง        50%

 ทวาร  ริดสีดวงทั้งภายในหรือภายนอก รวมถึง        20%

 การตัด  การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้าแต่ละนิ้ว       7.5%

 ทางเดินรังไข่ การตัดมดลูกพร้อมท่อรังไข่     62.5%
 ปัสสาวะ  การตัดเนื้องอกหรือก้อนนิ่วในไต     62.5%

 เต้านม  การตัดลึกเข้าไปถึงต้นเหตุในรักแร้ และการตัด 

 หน้าอก  การเปิดอก       100% 

 กระดูกหักหรือแตก กระดูกต้นขา          37.5% 

 ตา    ต้อกระจก         50% 

     การผ่าตัดล�าไส้        75%

     ล�าไส้ปลิ้นออก รวมการตัดทั้งหมด 

     การตัดนิ้วแขน/ขา หรือต้นขา     37.5%

     เต้านมออกข้างเดียวหรือสองข้าง        75%

     การผ่าตัดกระเพาะอาหาร        75%

     หรือฉีดยารักษาครบชุด 

     ต้อเนื้อ         15%

ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยนอก (กรณีซื้อเพิ่มเติม)

ตัวอย่างตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด
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ข้อยกเว้น

 6. การแท้งลูก

 7. การรักษาฟันหรือการรักษา

รากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้น

ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

 8. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม 

การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

 9. อาหารเป็นพิษ

 10.การปวดหลั ง  อันมีสา เหตุ

มาจาก หมอนรองกระดูกสันหลัง

เคลื่ อนทับ เส ้ นประสาท  (D i sc 

herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน 

(Spondylolisthesis) หมอนรอง

กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative  

disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม 

(Spondylosis) และภาวะทีม่รีอยแตก 

(Defect) หรอืพยาธสิภาพทีก่ระดกูสนั

หลังส ่วน Pars interarticularis 

(Spondylolysis) เว้นแต่มกีารแตกหกั 

(Fracture) หรือเคลือ่น (Dislocation) 

ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุ

 11. สงคราม การรกุราน การกระท�า

ที่มุ ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการ 

กระท�าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า

จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่

กต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ข้อ 

การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน 

 ความสูญเสีย หรือความเสียหาย

ใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก

สาเหตดุงัต่อไปนี้

 1. การกระท�าของผู้เอาประกันภัย

ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด 

หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้ ค�าว่า “ขณะอยู่ภายใต้

ฤทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ

เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์

ใน เลื อด ต้ั งแต ่  150  มิ ลลิ ก รั ม

เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

 2. การถูกฆ ่า  หรือถูกท� าร ้ าย

ร่างกายโดยเจตนา

 3. การฆ่าตัวตาย หรือการท�าร้าย

ร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท�า

เช่นว่านั้นในขณะที่รู้สึกผิด ชอบ หรือ

วิกลจริตหรือไม่ก็ตาม

 4. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่

การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือ

โรคกลัวน�้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้

รับมาจากอุบัติเหตุ

 5. การรักษาทางเวชกรรมหรือ

ศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ�าเป็นจะต้อง

กระท�า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้

รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

ประกันภัยนี้ และได้กระท�าภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเพิ่ม

เติมนี้

 1. การประกนัชวีติกลุม่ผูเ้อาประกนัภยั

ฆ่าตวัตาย  (กระท�าอตัวนิบิาตกรรม)  

ด้วยใจสมคัรภายใน 1 ปี นบัตัง้แต่วนั

ท่ีเข้าร่วมการประกนัภยั  ทัง้นี ้ความรบั

ผดิของบรษิทัจะมเีพยีงคนืเบีย้ประกนั

ภยัท่ีได้ช�าระแล้วเฉพาะส่วนของผูเ้อา

ประกันภัยคนน้ันเท่าน้ันข้อความ          

ดงักล่าวข้างต้นจะไม่น�ามาใช้ถ้าผูเ้อา

ประกันภัยที่ฆ่าตัวตายมีการประกัน

ชีวิตกลุ ่มกับบริษัทอื่นมาแล้วและ

เป็นการต่อเน่ืองกับการประกันภัยนี้

เกนิกว่า 1 ปีนบัตัง้แต่วนัทีฆ่่าตวัตาย

        2. ผูเ้อาประกนัภยัถกูผูร้บัประโยชน์

ฆ่าตายโดยเจตนา ทั้งนี้ ความรับผิด

ของบรษิทัจะมเีพยีงคนืเบีย้ประกนัภยั

ท่ีได้ช�าระแล้วของปีกรมธรรม์นัน้เฉพาะ

ส่วนของผูเ้อาประกนัภยัคนนัน้เท่านัน้

 ในกรณีท่ีมีผู้รับประโยชน์มากกว่า

หน่ึงคนข้ึนไป หากผูร้บัประโยชน์คนใด

ไม่มส่ีวนร่วมในการฆ่าผูเ้อาประกนัภยั

โดยเจตนา  บริษัทจะจ่ายจ�านวนเงิน

เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่

ไม่มส่ีวนร่วมในการฆ่าผูเ้อาประกนัภยั

ตามส่วนเมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอา

ประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดย

บรษิทัจะไม่คนืเบีย้ประกนัภยัในส่วนนี้

ทัง้หมดด้วย

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม 
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ไม่ได้หรือนี่!!ไม่ได้หรือนี่!!ไมไ่ด้หรือนี่!!

ก็ใช่น่ะสิก็ใช่น่ะสิก็ใช่น่ะสิ

สรุปว่า
การตั้งใจให้ตัวเองบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิต เพื่อเอาเงินประกัน
ภัยนั้น ใชไ้มไ่ด้นะครับ

   13. การแผ่รังสี หรือการแพร่

กั ม มั น ต ภ า พ รั ง สี จ า ก เ ช้ื อ เ พ ลิ ง

นิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ 

อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อ

เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ 

แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง

ด�าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

        14. การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสี 

หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือ

วัตถุอันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการ

ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

     15. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถ

หรอืแข่งเรอืทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทีกุ

ชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต  

ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือ

รกัษาชวีติ) ขณะก�าลงัขึน้หรอืก�าลังลง

หรือโดยสารอยู ่ ในบอลลูน หรือ 

เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด�าน�้าที่ต้อง

ใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้

น�้า

      16. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก�าลัง

ขึ้นหรือก�าลังลง หรือโดยสารอยู่ใน

อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ

บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบ

การโดยสายการบินพาณิชย์

     17. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอื

ปฏิบัติหน้าที่ เป ็นพนักงานประจ�า

อากาศยานใด

     18. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วม

ทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิด

การทะเลาะวิวาท

   19. ขณะที่ผู ้ เอาประกันภัยก่อ

อาชญากรรม หรอืขณะถกูจบักมุ หรือ

หลบหนีการจับกุม

     20. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติ

หน้าที่เป็น ทหาร ต�ารวจ หรืออาสา-

สมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม 

หรอื เยีย่งสงคราม หรอืปราบปราม แต่

หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน 

บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัตัง้แต่ระยะ

เวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือ

เยี่ยงสงคราม หรือปราบปรามนั้น 

จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการ

การก ่อความวุ ่นวาย การปฏิวัติ 

การรัฐประหาร การประกาศกฎ

อัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะ

เป็นเหตใุห้มกีารประกาศหรอืคงไว้ซึง่

กฎอัยการศึก

     12. การก่อการร้าย
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 6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การ

ร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ

ร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการ

พักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ให้พักอยู ่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์

เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม ่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการเข ้ ารักษาในโรง

พยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม 

หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความ

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษา

หรอืตรวจวเิคราะห์เพือ่สาเหตซุึง่ไม่ใช่

ความจ�าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่

เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่า

บริการเฝ้าไข้พิเศษ

 7. การตรวจรักษาความผิดปกติ

เกี่ยวกับสายตา การท�าเลสิค ค่าใช้

จ่ายส�าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ

มองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติ

ของการมองเห็น

 8.การตรวจรกัษา หรอืผ่าตดั เกีย่วกบั

ฟัน หรือเหงือก การท�าฟันปลอม 

การครอบฟัน การรักษารากฟัน อดุฟัน 

การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่

รากฟันเทยีม ยกเว้นในกรณีจ�าเป็นอนั

เนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ 

ทัง้นีไ้ม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบ

ฟันและการรักษารากฟันหรือใส ่

รากฟันเทียม

 9.การรักษาหรือการบ�าบัดการติด

ยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสาร

ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 10.การตรวจรกัษา อาการ หรอืโรค

ที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรค

ทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือ

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึง

สภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด 

ความผิดปกติของการกิน หรือความ

วิตกกังวล

 11.การตรวจรักษาที่ยังอยู่ระหว่าง

ทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรค

หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการ

ตรวจหรอืการรกัษาความผดิปกตขิอง

การนอนหลับ การนอนกรน

 12.การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรค ยกเว้น การฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการ

ถูกสัตว์ท�าร้าย และวัคซีนป้องกัน

บาดทะยกั ภายหลงัการได้รบับาดเจบ็

 13.การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผน

ปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

 14.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ

รักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่ง

เป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่า

ใช ้จ ่ายที่ เกิดจากการตรวจรักษา

พยาบาลจากแพทย์ ผู ้ซึ่งเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอา

ประกันภัย

 15.การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่า

ตวัตาย การท�าร้ายร่างกายตนเอง หรอื

การพยายามท�าร้ายร่างกายตนเอง ไม่

ว่าจะเป็นการกระท�าโดยตนเอง หรือ

ยินยอมให้ผู้อื่นกระท�า ไม่ว่าจะอยู่ใน

ระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้

รวมถงึอุบตัเิหตจุากการทีผู่เ้อาประกนั

ภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษ

เข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าทีแ่พทย์

สั่ง

 16.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการ  

กระท�าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่

 การประกันภยัตามสัญญาเพ่ิมเตมิ

นีไ้ม่คุม้ครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษา

พยาบาลหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจาก

การบาดเจบ็หรอืเจ็บป่วย (รวมทัง้โรค

แทรกซ้อน) อาการ หรอืภาวะความผดิ

ปกตทิีเ่กดิจาก

 1.โรคเรื้อรังการเจ็บป่วยหรือการ

บาดเจบ็ทีย่งัมิได้รกัษาให้หายก่อนวนั

ท�าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา

ภาวะทีเ่ป็นมาแต่ก�าเนดิ (Congenital) 

หรอืปัญหาด้านพฒันาการ หรอืโรคทาง

พนัธกุรรม

 2.การตรวจรกัษาหรอืการผ่าตดัเพือ่

เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิว

พรรณ สวิ ฝ้า กระ รงัแค ผมร่วง หรอื

การควบคมุน�า้หนกัตัว หรือการผ่าตัด

อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการ

ตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง

 3.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท�าแท้ง 

การคลอดบตุร โรคแทรกซ้อนจากการ

ตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตร

ยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการ

รักษา) การท�าหมันหรือการคุมก�าเนิด

 4.โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 5. การตรวจรกัษา หรอื การป้องกนั 

การใช้ยา หรอืสารต่างๆ เพือ่การชะลอ

เสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมน

ทดแทนในวัยใกล้หมด หรือหมดระดู 

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง 

หรือชาย การรักษาความผิดปกติทาง

เพศ และการแปลงเพศ

การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 



21

ข้าวยาก

เงินหนู

อยูไ่หน?

หมากแพง

ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยา

เสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ

ได้ ค�าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” 

นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือ

เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป    

 17.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะที่ผู้

เอาประกันภัย เข้าร่วมทะเลาะวิวาท

หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ

วิวาท

 18.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะที่ผู้

เอาประกันภัย 

ก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถาน

หนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี

การจับกุม

 19.การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะที่ผู้

เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุก

ชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง

เจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม 

(เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) 

ขณะก� าลั งขึ้ นหรื อก� า ลั งลงหรื อ

 การพิจารณาไม่จ่ายค่าสินไหม

ทดแทนการประกันภัยทุพพลภาพสิ้น

เชิงถาวรกลุ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 

ของแต่ละบรษิทัรบัประกนัภยั ซึง่อาจ

จะมรีายละเอียดแตกต่างกนั

การประกันภัยทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวรกลุ่ม

โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

เล ่นบันจี้จั๊มพ ์  ด�าน�้าที่ต ้องใช ้ถัง

อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น�า้

 20.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้

เอาประกันภัยก�าลังขึ้นหรือก�าลังลง 

หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่

มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์

 21.การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อา

ประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น

พนกังานประจ�าในอากาศยานใด ๆ

 22.ความบาดเจ็บที่เกิดข้ึนขณะ     

ผูเ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทหาร 

ต�ารวจ หรอือาสาสมคัร และเข้าปฏบิตัิ

การในสงคราม หรือปราบปราม

 23.สงคราม การรกุราน การกระท�า

ที่มุ ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ  หรือการ 

กระท�าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า

จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่

ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ 

การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การ

รฐัประหาร การประกาศกฎอัยการศกึ 

หรือเหตุการณ์ใดๆ   ซึง่จะเป็นเหตุให้มี

การประกาศหรือคงไว้ซึง่กฎอัยการศึก

 24.การก่อการร้าย

 25.การแผ ่รั งสี  หรือการแพร ่

กั ม มั น ต ภ า พ รั ง สี จ า ก เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

นิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใด ๆ 

อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อ

เพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใด ๆ แห่ง

การแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ์ซึ่ง

ด�าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง

 26.การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสี 

หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือ

วัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการ

ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
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ต้องกรอกอะไร
บ้างนะ??

ตัวอย่างเอกสารประกอบใบค�าขอเอาประกันภัยกลุ่ม

6. การกรอกใบค�าขอเอาประกนัภยั

มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้

บริษัทประกันภัย ไม่คุ้มครอง

ตามสัญญาประกันภัย

 ผูถ้อืกรมธรรม์ และ ผูข้อเอาประกนัภยัต้อง

ตอบค�าถาม ทีร่ะบุในใบค�าขอเอาประกนัภยัตาม

ความเป็นจริงทุกข้อ พร้อมทั้งลงลายมือรับรอง

เอกสารในใบค�าขอเอาประกันภัยกลุ่มด้วย

ตนเอง 
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7.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  บริษัทจะด�าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามผลประโยชน์ที่คุ้มครองให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน มีรายละเอียดดังนี้

   7.1  กรณีเสียชีวิต (โรคภัยไข้เจ็บ)
    1 ใบมรณบัตร
    2 บัตรประจ�าตัวประชาชน สูติบัตร (กรณีเด็ก) 
       ของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน
     3 ทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน
     4 ทะเบียนสมรสของผู้ตาย (ถ้ามี)
    5 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต
    6 เอกสารอื่นๆ ที่จ�าเป็นตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอ

   7.2   กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
    1 บันทึกประจ�าเกี่ยวกับคดี (ปจว.)
    2 ใบชันสูตรพลิกศพ
    3 ใบแจ้งตาย
    4 หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)

  7.3  กรณีค่ารักษาพยาบาล
    1 ใบเสร็จรับเงิน
    2 ใบรับรองแพทย์
    3 แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันชีวิต

  7.4  กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
     1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต
    2 บันทึกแจ้งจากแพทย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการพิจารณา

แค่นี้เล็กน้อย
เตรียมพร้อม

ไว้แล้ว
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8. วิธีการใช้สิทธิรักษาพยาบาลร่วม

เหตุฉุกเฉินให้รีบเข้า
โรงพยาบาลที่ใกล้

ที่สุดก่อน

เมียโมโหที่ไหน
ก็เข้าโรงพยาบาลแถวนั้น 

ผมโดนประจำ 

 กรณีมีสวัสดิการของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือมีประกันภัยส่วนบุคคล 

ท่านสามารถใช้สิทธิต่างๆ ที่มีอยู่ร่วมกัน โดยสามารถเลือกใช้สิทธิตามวิธีการดังนี้

การใช้สิทธิร่วมกันในสถานพยาบาลคู่สัญญา

1. มีประกันภัยส่วนบุคคล ควรแจ้งโรงพยาบาลให้มีการส่งค่า
ใช้จ่าย แยกแต่ละบริษัทฯ โดยให้ส่งประกันภัยส่วนบุคคลก่อน

2. ใชส้ทิธกิองทนุตา่งๆ ร่วมกบับตัรประกนัสขุภาพกลุม่ 
เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ ควรแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบก่อนว่ามีความประสงค์จะ
ใช้สิทธิร่วม เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละที่มีเงื่อนไขการใช้
บตัรประกนัสขุภาพกลุม่รว่มกบัสทิธกิองทนุตา่งๆ ทีแ่ตกตา่ง
กันตามนโยบายของโรงพยาบาล (สามารถสอบถามจากโรง
พยาบาลที่ท่านเลือกใช้บริการได้)
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รู้จักผสมสวัสดิการต่างๆ
รับรองเงินเหลือเต็มกระเป๋า

ประกัน
สังคม ประกัน

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
กลุ่ม

การใช้สิทธิร่วมกันกับสถานพยาบาลนอกคู่สัญญา

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

 นอกคู่สัญญาจะต้องส�ารองจ่ายก่อน แล้วจึงใช้สิทธิการเบิก ดังนี้

 1. ใช้สวัสดิการประกันกลุ่มก่อนการใช้สิทธิสวัสดิการอื่นๆ 
  1.1 ส่งใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ เอกสารฉบับจริง มาเบิกที่ 

บริษัทฯ โดยส่งผ่านฝ่ายบุคคลขององค์กร
  1.2 หากบริษัทฯ จ่ายไม่ครบตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัย

สามารถขอเอกสารฉบับจริงคืนได้ เพ่ือไปด�าเนินการเรียกร้องตาม
สิทธิอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ต่อไป (เพ่ือผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง 
กรุณาแนบบันทึกการขอเอกสารคืน)

 2. ใช้สิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ก่อนการใช้สวัสดิการประกันกลุ่ม 
  2.1 ส่งส�าเนาใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ (ซ่ึงรับรองโดยหน่วยงาน

ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ) ส�าเนารายการพิจารณาจ่ายจากหนว่ย
งานราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ มาเบกิกบับรษิทัฯ โดยส่งผ่านฝ่าย
บุคคลขององค์กร

  2.2 บรษิทัฯ จะพิจารณาจา่ยตามสทิธปิระโยชนก์ารประกนักลุม่โดย

หักส่วนที่ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาจ่ายไปแล้ว



26

ผู้ช่วยเหลือด้านข้อมูล
บางหน่วยงานให้บริการ 
24 ชม. หรือ ให้บริการ

เป็นเวลา

สิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ
ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของ

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วย
งานโหลด

ตกบันได

กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อันมิใช่จากการท�างาน

 ผู้เอาประกันภัยมี กองทุนประกันสังคม เพื่อการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย  

หรือ บาดเจ็บ อันไม่ใช่เกิดจากการท�างาน กองทุนประกันสังคม สามารถเข้ารับการรักษา 

ไม่จ�ากัดวงเงิน อนึ่ง กองทุนประกันสังคมมีการจ�ากัด ค่าห้อง ยา หรือเวชภัณฑ์  

บางประเภทเอาไว้

 ดงันัน้ เพือ่ผลประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั ควรสอบถามหลกัการพจิารณา จา่ยคา่

รักษาพยาบาลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานประกันสังคม โทร 1506

กรณีการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน

 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน คร้ังละไม่เกิน 

45,000 บาท กรณีค่าใช้จ่ายเกินสามารถเบิกเพ่ิมได้อีกตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงิน

ทดแทนก�าหนด ไม่เกิน 65,000 บาท กรณีไม่สามารถท�างานได้ มีเงินทดแทนรายเดือน 

(เป็นไปตามข้อก�าหนดของกองทุนเงินทดแทน) ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่

เติมได้ที่ www.sso.go.th โทร 0 2956 2725-7

กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ

 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจาก กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

ค่าเสียหายเบือ้งตน้ 15,000 บาท สว่นเกนิจากค่าเสยีหายเบือ้งตน้รวมแลว้ไมเ่กนิ 100,000 

บาท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rvp.co.th 

โทร 0 2100 9191

สิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อการรักษาพยาบาล
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แต่หลักเกณฑ์การพิจารณา
รับประกันภัย และเง่ือนไขความคุ้มครอง 

เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
แต่ละบริษัท

ตอนนี้ก็เข้าใจแล้ว

เรามาลองดูรายช่ือบริษัท
ประกันชีวิตกันดีกว่า

รายชื่อบริษัทสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย 

บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต 
36/39-42, 36/59-62 อาคารพีเอส ทาวเวอร์  
ชั้น 13, 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2645-8500  โทรสาร 0-2645-8585 
www.thaicardif.com 

บมจ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต 
2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระ 2 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10320   
โทร. 0-2308-2245-52  โทรสาร 0-2308-2269
www.thaisamsung.co.th

บมจ. ไทยประกันชีวิต  
123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2247-0247-8  โทรสาร 0-2246-9946-7 
www.thailife.com 

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 
1060 ถนน เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2655-4000  โทรสาร 0-2256-1666 
www.scblife.com 

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต   
48/23-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0-2660-6111  โทรสาร 0-2660-6100 
www.thaire.co.th 

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว 
ถนน พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0-2777-8888   โทรสาร 0-2777-8899 
www.bla.co.th

บมจ. กรงุไทย -แอกซ่า ประกนัชีวติ  
2034/136,138-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์  
ชั้น 27, 32-33 ถนนเพชรบุรตัีดใหม่  
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรงุเทพฯ  10320 
โทร. 0-2723-4000  โทรสาร 0-2723-4032 
www.krungthai-axa.co.th

บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) 
ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 
อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั่น เพลส 87/2   
ถนนวิทยุ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทร. 0-2685-3828  โทรสาร 0-2685-3829 
www.generalithailand.com

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรงุเทพฯ 10120   
โทร. 0-2670-1400  โทรสาร  0-2670-1401-8 
www.tokiomarinelife.co.th

บมจ. ทิพยประกันชีวิต  
75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 
สุขุมวิท19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ   
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2260-5536-43  โทรสาร  0-2260-5561 
www.dhipayalife.co.th
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หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ
สมาคมประกันชีวิตไทย
โทรศัพท์ 0 2679 8080
อีเมล์ : tlaa@tlaa.org
หรือสายด่วน คปภ. 1186

บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1        
ถนน รชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110   
โทร.0-2261-2300 โทรสาร 0-2261-3344 
www.ocean.co.th  

บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต 
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย2  
ชั้น 8 ถนน สุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
โทร. 0-2634-7323  โทรสาร 0-2634-7331
www.builife.com

บมจ. ประกนัชีวตินครหลวงไทย 
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 9-11  
ถนนราชด�าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ  10330   
โทร. 0-2252-5070  โทรสาร 0-2252-7155 
www.scilife.co.th

บมจ. พรเูดน็เชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย)  
9/9 อาคารแอทสาทร  ชั้น 21-27  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร   
กรุงเทพฯ 10120                                                                                                           
โทร. 0-2352-8000  โทรสาร 0-2352-8899 
www.prudential.co.th

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต         
2032  อาคารฟินันซ่าประกันชีวิต 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
โทร. 0-2632-5000  โทรสาร 0-2632-5500 
      
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
250 ถนนรชัดาภิเษก ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10320 
โทร. 0-2276-1025-7 โทรสาร 0-2276-1997-8 
www.muangthai.co.th 

บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  
364/30 ถนนศรีอยุธยา ใกล้สี่แยกมักกะสันเขต
ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2246-7650  โทรสาร 0-2248-5391 
www.manulife.co.th 

บมจ. สหประกันชีวิต  
411 อาคาร ยู ทาวเวอร์   
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2731-7799 โทรสาร  0-2731-7727-28
www.sahalife.co.th

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 
ถนน เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2305-7000  โทรสาร 0-2263-0313-4       
www.azay.co.th 

บจ. เอไอเอ 
181 อาคารเอไอทาวเวอร์ 2 ถนนสุรวงศ์ บางรัก 
กทม. 10500 
โทร. 0-2634-8888  โทรสาร  0-2236-6452 
www.aia.co.th

บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต  
315 ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2631-1331 โทรสาร 0-2236-7614 
www.southeastlife.co.th

บมจ. เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ 
130-132  อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12    
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน   
กรุงเทพฯ 10330   
โทร. 0-2615-6800  โทรสาร 0-2675-3818 
www.acegroup.com 

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
ชั้น 7 ทาวเวอร์ 2  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี   
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2632-6000  โทรสาร 0-2650-9895 
www. fwd.co.th
      
บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต  
175 อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ  
2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2648-3600  โทรสาร 0-2648-3920  
www.alife.co.th
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รายชื่อคณะท�างานจัดท�าหนังสือคู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)

1. นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย  
       ประธานคณะท�างาน

2. นายพิชา สิริโยธิน กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย 
       รองประธานคณะท�างาน

3. นายสุรศักดิ์ เจริญโล่ห์ทองดี รองผู้อ�านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย 
       รองประธานคณะท�างาน

4. นางเยาวเรช  วิบูลย์ศิริทัศน์ ประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต (ประจ�าปี 2549-2551)

5. นายจักรฤกช บุญเกตุ รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต (ประจ�าปี 2549-2551)

6. นายไชยวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต (ประจ�าปี 2549-2551)

7. นางวิภา เตชะสถิรกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย (ประจ�าปี 2549-2551)

8. นายสุพัฒน์ ไกรลาศโอฬาร ประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�าปี 2549-2551)

9. นางสุวิมล พันธุ์สุริยานนท์ รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�าปี 2549-2551)

10.นายกิตติภณ นิมมานโสภณ รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�าปี 2549-2551)

11.นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ (ประจ�าปี 2549-2551)

12.นางสาวมะยุรี หงษา สมาคมประกันชีวิตไทย
       คณะท�างานและเลขานุการ

13.นางสาวอ�าไพ เชาวลิต สมาคมประกันชีวิตไทย
       คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะท�างานจัดท�าหนังสือคู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

1. นางกุลภัทรา วิริภิรมย์กูล ประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�าปี 2555-2557)

2. นางสาวปูชิตา เจริญมี รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม  (ประจ�าปี 2555-2557)

3. นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์ เลขานุการประจ�าคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�าปี 2555-2557)

4. นายภัทร วัฒนโกเมร คณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�าปี 2555-2557)

5. นางสาวประภัสสร เรืองวณิชกิจ คณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�าปี 2555-2557)
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