บรรษัทคุ้มครองผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของประเทศญีปนุ่
(The Life Insurance Policyholders Protection Corporation of Japan)
พิทรู เลียมจรัสกุล แปล
วิมลรัตน์ สถาวรวงศ์ เรียบเรียง
กองทุนประกันชีวติ
a) วัตถุประสงค์การก่อตัง< บรรษัทคุ้มครองผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของประเทศญีปุ่น
บรรษัทคุม้ ครองผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ของประเทศญี'ปุ่น (เรียกโดยย่อว่า “PPCJ”) ก่อตัง2 ขึน2 เมื'อ
วันที' 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีท'บี ริษัท
ประกันภัยเข้าสูภ่ าวะล้มละลาย ภารกิจของ PPCJ คือ การจัดหาความช่วยเหลือทางการเงินเมื'อกรมธรรม์ได้
ถูกถ่ายโอนจากบริษทั ประกันภัยที'ลม้ ละลาย หรือเมื'อจําเป็ นต้องมีการเรียกร้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทัง2 นี2
บริษทั ประกันชีวติ ทุกแห่งในญีป' ุน่ จะเป็ นสมาชิกของบรรษัทนี2
b) พัฒนาการทีผา่ นมา
หลังจากผ่านไป 6 ปี นับตัง2 แต่มกี ารสร้างระบบคุม้ ครองผูถ้ อื กรมธรรม์ขน2ึ ภาคส่วนต่างๆได้ชใ2ี ห้เห็น
ถึงความจําเป็ นของการมีระบบตรวจสอบในหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น ระเบียบวิธกี าร ระดับของการชดเชย
และเช่นเดียวกับว่าจะบริหารจัดการบรรษัทอย่างไร หรือแม้กระทังว่
' าจะแบ่งสรรค่าใช้จ่ายของการจ่ายเงิน
ทดแทนอย่างไร
จากเอกสารรายงานทีเ' ปิ ดเผยขึน2 เมื'อวันที' 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยคณะอนุ กรรมการทีส' อง
ของคณะกรรมการรายสาขาด้านระบบการเงินของสภาระบบการเงิน ในหัวข้อ “ ว่าด้วยการทบทวนระบบ
คุม้ ครองผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ (ฉบับร่าง)” ซึง' ตัวแทนจากภาคการเงินได้ส่ง “ร่างพระราชบัญญัตเิ พื'อการ
ปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของกฎหมายธุรกิจการประกันภัยและอื'นๆ” ซึง' ได้รบั การอนุ มตั โิ ดยรัฐมนตรีสภาของ
ญี'ปุ่น ( House of Councilors) จากการประชุมใหญ่ วันที' 22 เมษายน พ.ศ. 2548 และได้มผี ลบังคับใช้
ตามมา applicable accordance take into account aspect
กฎระเบียบทีมีการประกาศใช้ตงั < แต่ปีงบประมาณ 2549:
การชดเชยทีสอดคล้องกับคุณลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัย
 อัตราส่วนการชดเชยของความช่วยเหลือทางการเงินและอื'นๆนัน2 จะถูกกําหนดขึน2 โดยพิจารณาจากเนื2อหาสาระ
ของกรมธรรม์ประกันภัย นับรวมประเภทของสัญญาและอัตราดอกเบีย2 ทีส' มมุตขิ น2ึ ก่อนหน้านี2อตั ราส่วนการชดเชย
อยู่ทร'ี อ้ ยละ 90 ของเงินสํารองของกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการชดเชยสําหรับเงินสํารองของกรมธรรม์ท'ี
สัมพันธ์กบั กรมธรรม์ประกันชีวติ ในอัตราดอกเบีย2 ทีส' มมุตไิ ว้สงู นัน2 (กรมธรรม์ซง'ึ อัตราดอกเบีย2 ทีส' มมุตกิ าํ หนดไว้สงู
กว่าอัตราดอกเบีย2 พืน2 ฐานในอดีต 5 ปี ทผ'ี ่านมาอย่างคงที)' ได้ถูกปรับเปลีย' นไปดังต่อไปนี2:

*อัตราดอกเบียพืนฐานสําหรับกรมธรรม์ทมี  อี ตั ราดอกเบียสมมุตใิ นระดับสูง : 3% (ข้อมูล ณ เมษายน 2549)
 กรมธรรม์ประกันภัยซึง' ผลประโยชน์ถูกเชื'อมโยงไว้กบั ความสามารถในการลงทุนนัน2 มีการบริหารดําเนินการอย่าง
แยกขาดจากกรมธรรม์อ'นื ๆ (เพือ' ทีว' ่าการคุม้ ครองอาจเป็ นไปได้ทงั 2 หมด 100%)
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แบบแผนการสะสมทุน
สํา หรับ แบบแผนการสะสมทุ น นี2 (ซึ'ง เป็ น การย้อ นกลับ ไปถึง เรื'อ งกฎว่ า ด้ว ยการแบ่ ง สรรภาระหน้ า ที'ข อง
อุตสาหกรรมทีก' ําหนดขึน2 เมื'อปี พ.ศ. 2541 ขณะทีม' กี ารก่อตัง2 บรรษัทคุม้ ครองผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ของประเทศ
ญี'ปุ่นขึน2 ) ทัง2 นี2แบบแผนดังกล่าวมีเจตนาที'จะเตรียมพร้อมรับในสถานการณ์ท'บี ริษัทประกันภัยต่างๆอาจเกิดภาวะ
ล้มละลายขึน2 ได้ในอีก 3 ปี นับตัง2 แต่ปีงบประมาณ 2549
เงินสมทบทังอุตสาหกรรม :
460 พันล้านเยน

+

กรณี ทีเงินช่วยเหลือสูงกว่าเงินสมทบ รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเพิมให้*

*เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอาจจะถูกนํามาใช้หากสถานการณ์ต่างๆเหล่านี2ถูกพยากรณ์ว่าจะเกิดขึน2 : การช่วยเหลือด้าน
การเงิน (ซึ'ง มาจากเงิน สมทบของบรรดาบริษัท ประกัน ภัย) สามารถส่ง ผลให้ฐ านะทางการเงิน ของบรรดาบริษัท
ประกัน ภัย แย่ล ง และอาจเป็ น เหตุ ใ ห้เกิดความยากลําบากต่ างๆในการรักษาความเชื'อมัน' ของสาธารณชนที'มีต่ อ
อุตสาหกรรมการประกันภัยและในท้ายทีส' ดุ ต่อเสถียรภาพด้านความเป็ นอยู่ของประชาชนและตลาดการเงินต่างๆ
c) กองทุนคุม้ ครองผูถ้ อื กรมธรรม์จะเข้ามาดําเนินการกับสัญญากรมธรรม์ต่างๆของบริษทั ประกันภัยทีล' ม้ ละลาย

ในกรณีใดก็ตาม บรรษัทคุม้ ครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวติ ของประเทศญี'ปุ่นจะเข้ามาชดเชยให้ให้
สัดส่วนที'สูงถึง 90% ของเงินสํารองกรมธรรม์ของสัญญากรมธรรม์ประกันชีวติ ต่างๆ (ยกเว้นในส่วนของ
สัญญาการรับประกันภัยต่อ) ซึง' จะมีผลใช้เมื'อบริษทั ประกันภัยประสบกับภาวะล้มละลาย เมื'อขัน2 ตอนของการ
ล้มละลายเริ'มต้นขึน2 โดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยฟื2 นฟู กจิ การตามข้อเสนอศาล บรรษัทคุ้มครองผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตของประเทศญี'ปุ่นจะเข้ามาดําเนินการอย่างเต็ม ตัวในการรับผิดชอบกับบรรดาผู้ถือ
กรมธรรม์ทไ'ี ด้รบั ผลกระทบจากการล้มละลายข้างต้น
บรรษัทฯ ได้รบั การสนับสนุ นเงินทุนจากเงินสมทบจากบริษทั ประกันที'เป็ นสมาชิก อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีเหตุการณ์ทบ'ี ริษทั ประกันล้มและเงินสมทบจากบริษทั ประกันอื'นๆทีเ' ป็ นสมาชิกไม่เพียงพอทีจ' ะจ่ายชําระ
ได้ และหากสถานการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึน2 ก่อนสิน2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 บรรษัทฯจะรับเงินทุนจากเงิน
สนับสนุนของรัฐบาลทีจ' ะให้แก่บรรษัทฯในมูลค่าทีก' าํ หนดโดยงบประมาณ
แบบแผนการคุม้ ครองผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ นัน2 อยู่ภายใต้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายธุรกิจว่าด้วย
การประกันภัยซึง' จะถูกบัญญัตใิ นเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 และจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที' 1 เมษายน พ.ศ. 2549
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การเปลีย' นแปลงทีส' าํ คัญของกฎหมายดังกล่าวมีอยู่ 2 ประการสําคัญ คือ
 อัตราเงินสมทบจะถูกพิจารณาจากประเภทสัญญา อัตราดอกเบีย2 ทีส' มมุตขิ น2ึ หรือองค์ประกอบอื'นๆ
ของสัญญากรมธรรม์
 ภาระหน้าที'ของบรรดาบริษัทประกันชีวติ ในการส่งเงินทุนให้แก่บรรษัทฯ ควรจะถูกพิจารณาจาก
ขอบเขตทีแ' น่ชดั นอกจากนี2ระยะเวลาทีเ' ปิ ดให้รฐั บาลเข้ามาสนับสนุ นควรจะจัดเตรียมไว้โดยให้ยดื
ระยะเวลาการสนับสนุ นออกไปมากกว่า 3 ปี และกลุ่ม บริษัทซึ'ง อาจจะประสบกับ ปญั หาการ
ล้มละลายในช่วงระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 จนถึงสิน2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ควรจะนับ
รวมครอบคลุมในแบบแผนนี2
D. บรรษัทคุ้มครองผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของประเทศญีปุ่น
บรรษัทคุม้ ครองผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ของประเทศญีป' ุน่ (PPCJ) นัน2 ถูกจัดตัง2 ขึน2 เมื'อวันที' 1 ธันวาคม พ.ศ.
2541 โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ'ี ะเตรียมการคุม้ ครองให้แก่บรรดาผูถ้ ือกรมธรรม์ในกรณีทบ'ี ริษัทประกันประสบกับปญั หา
ความล้มเหลว บริษทั ประกันชีวติ ทุกแห่งทีม' กี ารดําเนินการในประเทศญี'ปุ่นจะต้องเข้าร่วมเป็ นสมาชิกยกเว้นแต่เพียง
บริษทั คัมโป (Kampo) ซึง' เป็ นการประกันภัยทีอ' ยู่ภายใต้ไปรษณียญ
์ 'ปี ุ่น และบริษทั เคียวไซ (Kyosai) ซึง' เป็ นสมาคม
ความร่วมมือในการจัดหาบริการด้านการประกันภัย
ภารกิจของ PPCJ นัน2 คือการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกรณีทบ'ี ริษทั ประกันภัยตกอยู่ในภาวะล้มละลาย โดยการปรับ
ใช้จากหนึ'งในเครื'องมือดังต่อไปนี2
a) จัดหาความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษทั ประกันภัยทีม' ารับช่วงต่อ ซึง' สัญญากรมธรรม์ประกันภัยของ
บริษทั ทีล' ม้ ละลายจะถูกโอนย้ายไป

b) การโอนสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ทีล' ม้ ละลายไปยัง “บริษทั ประกันภัยเชื'อม (bridge-insurance
company)” ซึง' ก่อตัง2 ขึน2 ในฐานะของการเป็ นสาขาย่อยของ PPCJ ในกรณีทไ'ี ม่มบี ริษทั ประกันภัยใดๆทีม' า
รับช่วงต่อ
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