บทนํา
กรีซ เป็นประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป กรีซนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีโบราณสถานและธรรมชาติที่งดงามมากที่สุดของยุโรปประเทศหนึ่ง
กรีซ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ จากวิกฤตการเงินมานานหลายปี ตั้งแต่ปี 2552 เมื่อกรีซขาดดุลการคลังถึง 12.7% ของจีดีพี เป็นผลให้
กรีซมีหนี้ภาครัฐสูงถึง 112% ของจีดีพี และเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 200% ในปี 2555 สถาบันการเงินต่างๆ ในกรีซ ต่างได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ รวมทั้งบริษัทประกันชีวิต และประกันภัย
กองทุนประกันชีวิตจึงใคร่ขอแนะนํากองทุนประกันชีวิตของประเทศกรีซ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิต
ทั้งนี้ กองทุ นประกันชีวิตกรีซ อาจจะมี ความแตกต่ างจากกองทุนประกันชีวิตของไทยทั้ งในด้ านที่ม าของกองทุ น การบริหารงาน
วัตถุประสงค์ ฯลฯ
การนําเสนอนี้เพื่อเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ และนํามาประกอบการพิจารณาศึกษาข้อเด่น ข้อด้อย ของการให้ความคุ้มครองใน
ประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ให้การคุ้มครองผู้เอาประกันของไทยมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้ จั ดการกองทุ นประกั น ชี วิ ตได้ ศึ ก ษารู ป แบบปรั ช ญาแนวความคิ ด และวิ ธี ก ารให้ ค วามคุ้ ม ครองของกองทุ นคุ้ ม ครอง
ผู้เ อาประกั นชี วิ ตในต่า งประเทศ โดยได้ แลกเปลี่ยนข้ อ มู ล กั บ Mr.Nikos Zacharopoulos ผู้ บริ หารของกองทุ นคุ้ มครอง
ผู้เอาประกันชีวิตในประเทศกรีซ (Greek Private Life Insurance Guarantee Fund) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรองในการประชุมกองทุนนานาชาติ ณ ประเทศสเปน
นายสมชาย ดํารงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตของประเทศไทย (ขวา)
Mr.Nikos Zacharopoulos ผู้บริหารของกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตในประเทศกรีซ (ซ้าย)
Mr.Jorg Westphal ประธานกรรมการกองทุนประกันชีวิต ประเทศเยอรมันนี (กลาง)

Greek Private Life Insurance Guarantee Fund
-

เป็นองค์กรเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิต ในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
กองทุนฯอยู่ภายใต้การกํากับของ ธนาคารแห่งชาติ (Bank of Greece)
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ คือการถ่ายโอนกรมธรรม์จากบริษัทที่ล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปยังบริษัทอื่น
ในกรณีที่ไม่อาจถ่ายโอนกรมธรรม์ได้ ก็จะชําระหนี้ตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่า สิทธิประโยชน์และค่า
สินไหมทดแทนที่มีอยู่ในกรมธรรม์นั้น

ที่ทําการกองทุนประกันชีวิตกรีซ

จํานวนเงินที่ให้ความคุ้มครอง
- ค่าสินไหมทดแทน (ไม่รวมกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร) 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ 30,000 ยูโร
- มูลค่าเงินสด หรือเงินครบกําหนด ไม่เกิน 30,000 ยูโร
- กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 60,000 ยูโร
แหล่งทีมาของเงินกองทุน
- กองทุ นฯเรี ย กเก็ บเงิ น สมทบจากทั้ งบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ตและจากผู้ เอาประกั น รวมกั น ไม่ เ กิ นกว่ า ร้ อ ยละ 1.5 ของเบี้ ย
ประกันภัย โดยแต่ละฝ่ายถูกเรียกเก็บคนละครึ่ง จากเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์
คณะกรรมการบริหาร
- ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทสมาชิก (The Assembly of Members) จะลงมติด้วยเสียงข้างมากเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร
(Management Committee)จํานวน 4 ท่าน ส่วนประธานกรรมการ 1 ท่าน แต่งตั้งโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ ทั้งหมด
มีวาระ 3 ปี
ขั้นตอนการให้ความคุ้มครอง
- กองทุนจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทันทีที่มีการเพิกถอนใบอนุญาต
- ดําเนินการย้ายกรมธรรม์ไปยังบริษัทสมาชิกอื่นเพื่อคุ้มครองต่อเนื่อง (ระหว่างนี้การชําระเบี้ยประกันให้พักไว้ก่อน)
- หากการย้ายกรมธรรม์ไม่เป็นผล กองทุนจึงจะคํานวณสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ ไม่เกินกว่าวงเงินที่กําหนด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการชําระหนี้ผ่านเว็บไซต์กองทุนเรียงตามลําดับเลขที่กรมธรรม์และวันเดือนปีเกิดของผู้เอา
ประกัน
- ผู้เอาประกันกรอกคําขออิเล็กทรอนิคส์ในเว็บไซต์แล้วส่งอีเมล์พร้อมเอกสารประกอบมายังกองทุน เมื่อได้รับแล้ว กองทุนจะ
ตอบรับหรือขอเอกสารเพิ่มผ่านอีเมล์ของผู้เอาประกัน
- กองทุนประกาศกําหนดเวลาจ่ายคืนและจํานวนเงินที่จะได้รับ
- หากผู้เอาประกันไม่ยอมรับเงินที่กองทุนจะจ่ายคืน ให้ผู้เอาประกันมีสิทธิไปเรียกร้องจากศาลล้มละลายได้
- กองทุนอาจชําระเงินให้เต็มจํานวน ผ่อนชําระหรือทอดเวลาไประยะหนึ่งก็ได้
บทบาทของบริษัทสมาชิก
- ที่ประชุมสมัชชา (The Assembly of Members) มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจและให้ความเห็นชอบกิจกรรมต่างๆของ
กองทุนโดยใช้มติเสียงข้างมาก
- บริษัทสมาชิก (ตามตารางแนบท้ายบทความนี้) แต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ต่อรายได้เบี้ยประกันภัย (ปีก่อน) ทุก
1,000,000 ยูโร
- บริษัทที่มีเบี้ยประกันน้อยกว่า 1,000,000 ยูโร ให้มี 1 เสียง
- ที่ประชุมสมัชชาสมาชิกเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน 4 ใน 5 ท่าน
(ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกรีซ แต่งตั้งอีก 1 ท่านให้เป็นประธานกรรมการ)

ข้อยกเว้น
- กองทุนไม่คุ้มครองถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (Hospital care) และ บุคคลต่อไปนี้
o กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือล้มละลาย
o ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทข้างต้น
o ผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น
o บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งที่ทําให้บริษัทประสบภาวะล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
o คู่สมรสของบุคคลทั้งหลายในข้อยกเว้นข้างต้น

รายชื่อสมาชิก

* FREEDOM OF SERVICES หมายถึง สิทธิในการดําเนินธุรกิจข้ามประเทศภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA : European Economic Area)
สิทธินี้ทําให้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ออกโดย FREEDOM OF SERVICES อาจแตกต่างจากกฏระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน
เรียบเรียงโดย นายสมชาย ดํารงสุนทรชัย
ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต
มิถุนายน 2560

