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ค�ำน�ำ
การจัดท�ำหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
ได้รบั รูถ้ งึ ความหมาย และประโยชน์ของการประกันชีวติ กลุม่ ซึง่ ปัจจุบนั การประกัน
ชีวิตกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น
สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงกลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น
ในปีนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือคู่มือฉบับที่แล้ว
ในรูปแบบการใช้ภาษาทีง่ า่ ยต่อความเข้าใจ โดยเนือ้ หาครอบคลุมตัง้ แต่ความรูพ้ นื้
ฐานของการประกันชีวิตกลุ่ม เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆที่เป็นมาตราฐาน รวมถึง
วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
สมาคมประกันชีวติ ไทย ขอขอบคุณคณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือคูม่ อื ประกันชีวติ กลุม่
และคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม
ในการผลักดันท�ำให้หนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
และหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กร
ที่มีความสนใจ หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไป

(นายสาระ ล�่ำซ�ำ)
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
เมษายน 2557
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คูม่ อื การประกันชีวติ กลุม่
1. ความหมายของการประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม หมายถึง การรับประกันชีวิตบุคคลหลายคน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคล
ในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หน้าที่การงานหรือจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัย ซึ่งค�ำนวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว เพื่อใช้
กับบุคคลทุกคนในกลุ่มนั้น ๆ
ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการลดลงจึงมีผลโดยตรงท�ำให้
เบี้ยประกันภัยต�่ำกว่าการประกันชีวิตรายบุคคล

โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็น
การคุม้ ครองระยะเวลา 1 ปี ซึง่ ผูถ้ อื กรมธรรม์
ประกันภัยสามารถต่ออายุสัญญาปีต่อปีได้
ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะเหมาะสมส�ำหรับ
องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริษทั
ห้างร้าน สถาบันการศึกษา ธนาคาร สหกรณ์
เป็นต้น โดยผู้ช�ำระเบี้ยประกันภัยจะเป็น
นายจ้าง หรือ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
สมาชิ ก ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ก็ ไ ด้ โดยบริ ษั ท
ประกั น ชี วิ ต จะเป็ น ผู ้ ค� ำ นวณอั ต ราเบี้ ย
ประกันภัย
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2. ประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่ม
เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้
กับพนักงาน
หรือสมาชิก
เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ขององค์กรด้านสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
และเงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของ
พนักงาน หรือสมาชิกขององค์กร

เบี้ยประกันภัยที่
จ่ายไปนั้น องค์กรและ
หน่วยงานสามารถน�ำไป
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลดหย่อนภาษีได้

พนักงานสามารถท�ำ
ประกันภัยด้วยเบี้ยประกัน
ภัยที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
การประกันชีวิตรายบุคคล
พนักงานได้รับการยกระดับ
สวัสดิการด้านการรักษา
พยาบาลและได้รับความ
คุ้มครองจากการประกัน
ชีวิตกลุ่ม

เป็นการโอนความเสี่ยงภัย
ขององค์กรไปยังบริษัท
ประกันชีวิตรับผิดชอบแทน

ส�ำหรับลูกจ้าง

ส�ำหรับนายจ้างหรือองค์กร

ได้ใจ
ไปเต็มๆ

แหม...
จ่ายถูกกว่า
ตั้งเยอะ
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3. ลักษณะพิเศษของการประกันชีวิตกลุ่ม
การประกันชีวิตกลุ่มมีลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างจากการ
ประกันชีวิตรายบุคคลนะ
3.1 มีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว

การประกันชีวิตกลุ่มเป็นการประกันภัยที่มีผู้เอาประกันภัยหลายคนใน
องค์กรต่าง ๆ หรือเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้ช�ำระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงาน ซึ่งอาจ
จะช่วยจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ดังนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะออกให้กับ
องค์กรนั้น ๆ เพียงฉบับเดียว พร้อมแนบรายชื่อพนักงาน หรือสมาชิกที่ได้รับความ
คุ้มครองไว้เป็นหลักฐาน

3.2 มีเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราเดียวกันส�ำหรับทุกคนในกลุ่ม

เนื่องจากเป็นการประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทจะพิจารณาจากจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัย อายุ เพศ หน้าที่การงานของบุคคลในกลุ่ม โดยจะค�ำนวณเฉลี่ยออกมา
เป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย เพี ย งอั ต ราเดี ย ว และอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย กลุ ่ ม ดั ง กล่ า วจะมี
การพิจารณาใหม่ทุก ๆ รอบปีกรมธรรม์
เย้

3.3 ไม่มีการตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่ม
ไม่มกี ารตรวจสุขภาพ เนือ่ งจากจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยไม่สูง และอยู่ในเกณฑ์ที่
บริษัทผู้รับประกันภัยก�ำหนด
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ผ่าน

ฉลุย

3.4

เท่ากัน
ทุกคน

อยากได้
สั ก 1 ล้ า น
ได้ ม ะ

การก�ำหนดจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย มีหลายลักษณะ เช่น

แบ่งตาม
ระดับ
ต�ำแหน่ง

เป็นจ�ำนวนเท่า
ของจ�ำนวน
เงินเดือน

แบ่งตาม
ระดับ
เงินเดือน

แบ่งตาม
อายุงาน

การกำ�หนดจำ�นวนเงินเอา
ประกันภัยน้่ะ พนักงานหรือสมาชิก
ในกลุ่มไม่สามารถเลือกจำ�นวนเงิน
เอาประกันภัยตามใจชอบ
ได้นะคะ

3.5 กรณีมีเงินคืนตามประสบการณ์ (Experience Refund)

ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถท�ำประกันชีวิตกลุ่มในลักษณะมีเงินคืนตาม
ประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทผู้รับประกันภัย โดยอัตรา
เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าแบบปกติทั่วไป ในกรณีที่องค์กรนั้นๆ มีประวัติการเรียก
ร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
บริษทั ประกันภัยจะคืนเงินบางส่วนให้แก่ผถู้ อื กรมธรรม์ประกันภัย หรือน�ำไปหักจาก
เบี้ยประกันภัยในปีต่อไป โดยเงื่อนไขจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท
ผู้รับประกันภัยเดิม
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4. หลักเกณฑ์การรับประกันชีวิตกลุ่ม
4.1 ประเภทกลุ่ม

โดยทั่วไปต้องเป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น

1. บริษทั หรือห้างร้านจะมีการประกันภัยให้กบั นายจ้าง และลูกจ้าง ซึง่ ในความ
หมายของลูกจ้างยังรวมถึงผูท้ เี่ ป็นกรรมการ หรือหุน้ ส่วนทีป่ ฎิบตั งิ านเต็มเวลา และรับ
เงินเดือนในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ โดยนายจ้างเป็นผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และลูกจ้างเป็นผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2. สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น
โดยสหกรณ์เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
3. สหภาพแรงงาน โดยสหภาพแรงงานเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ
สมาชิกของสหภาพเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
4. ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทขายสินค้าผ่อนส่ง หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มี
สภาพเป็นเจ้าหนีโ้ ดยเจ้าหนีเ้ ป็นผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย และลูกหนีเ้ ป็นผูไ้ ด้รบั ความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตกลุ่มประเภทนี้
เพื่อช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตก่อนสิ้นสุดภาระหนี้สินผูกพัน
นอกจากกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว
ยังมีองค์กรอีกหลายประเภทที่สามารถ
ท�ำประกันภัยกลุ่มได้ เช่น โรงเรียน
มหาวิทยาลัย สมาคมครู สมาคม
ผู้ประกอบการอิสระ สโมสร เป็นต้น
กลุ่มประเภทนี้จะมีองค์กรเป็นผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยและสมาชิกขององค์กรนั้น เป็นผูไ้ ด้
รับความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
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มีแค่ 2 คน
ทำ�ได้
หรือเปล่านะ

4.2

?

4.2.1 จ�ำนวนขั้นต�่ำ

ขนาดกลุ่ม

โดยลักษณะของการประกันชีวิตกลุ่มจะให้ความ
คุม้ ครองแก่บคุ คลหลายๆ คนทีท่ ำ� ประกันภัยในนามองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว และ
มีเบีย้ ประกันภัยทีต่ ำ�่ กว่าเบีย้ ประกันภัยประเภทรายบุคคล
ดังนั้นขนาดของกลุ่มจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญที่จะต้อง
ก�ำหนดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายขององค์กร

คนน้อยไป
น่าเสียดายจริง

โดยทั่วไปจะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

4.2.2 จ�ำนวนสมาชิกเข้าร่วมความคุ้มครอง

จะพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วมในการช�ำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

องค์กรเป็น
ผู้ช�ำระเบี้ยฝ่ายเดียว

องค์กรและพนักงาน
ร่วมกันเป็นช�ำระเบี้ย

พนักงานเป็น
ผู้ช�ำระเบี้ยฝ่ายเดียว

พนักงาน
ต้องเข้าร่วม
ท�ำประกันชีวิต

พนักงานต้อง
เข้าร่วม
ท�ำประกันชีวิต

พนักงานต้อง
เข้าร่วม
ท�ำประกันชีวิต

100%

75%

75%
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4.3 จ�ำนวนผลประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่ม
4.3

โดยทั่วไปจะมีการก�ำหนดผลประโยชน์ 5 วิธี ดังนี้
(1) ผลประโยชน์เท่ากันทุกคน เช่น
		 จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท
(2) ผลประโยชน์ก�ำหนดตามระดับต�ำแหน่งของพนักงาน เช่น

พยายาม
พยายาม
เข้เข้าาล่ล่ะะ

ต�ำแหน่ง		

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
(บาท)

ระดับพนักงาน		
ระดับหัวหน้างาน		
ระดับผู้จัดการ		
ระดับผู้บริหาร
าร		

ครัครับบ

100,000
300,000
500,000
1,000,000
1,000,000

(3) ผลประโยชน์ก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเท่าของเงินเดือน เช่น
		 จ�ำนวน 24 เท่า 36 เท่า หรือ 48 เท่าของเงินเดือน เป็นต้น
(4) ผลประโยชน์ก�ำหนดตามระดับเงินเดือนของพนักงาน เช่น
ระดับเงินเดือนน(บาท)
(บาท) จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
(บาท)

S

S

น้อยกว่า 5,000		
5,000
5,000-10,000		
5,000-10,000
10,001-20,000		
10,001-20,000
20,001-30,000		
20,001-30,000
30,001-50,000		
30,001-50,000
50,001
50,001
ขึ้นขึไป		
้นไป

100,000
100,000
200,000
200,000
500,000
500,000
700,000
700,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000

(5) ผลประโยชน์ก�ำหนดตามอายุงานของพนักงาน เช่น
่นาน
อยูอยู่มานาน
ดี
ดีอย่
อย่าางนี
งนี้เอง
้เอง
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อายุงาน		

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

ต�่ำกว่า 2 ปี		
2-5 ปี					
5-10 ปี			
มากกว่า 10 ปี		

100,000
300,000
500,000
1,000,000
1,000,000

5. ความคุม้ ครองและผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
5.1 การประกันชีวิตกลุ่ม
ความคุ้มครอง : คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งในและนอกเวลาท�ำงาน
ผลประโยชน์ : บริษทั ประกันภัยจะจ่ายจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ทันทีที่การเสียชีวิตของ
ผู้เอาประกันภัยได้มีการพิสูจน์ทราบ

5.2 การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ความคุ้มครอง : คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือ

สูญเสียอวัยวะต่างๆ รวมถึงการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ใดๆ ได้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยตาม
จ�ำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

100%
ของจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัย

•
•
•
•
•

ส�ำหรับการเสียชีวิต
ส�ำหรับการสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้าง
ตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง
ส�ำหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้าง
ตั้งแต่ข้อเท้า
ส�ำหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
ส�ำหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
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60%

ของจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัย

25%

ของจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัย

•
•
•

ส�ำหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
ส�ำหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
ส�ำหรับการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง

•

ส�ำหรับการสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน

อยาไปกลัวลูกพี่ !!!

เสียมือสองขาง ประกันจาย

100%

หะ
ระ
มีป กันกลุม!

เย้ !

แตตูเจ็บ...
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5.3 การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม

ความคุม้ ครอง : คุม้ ครองกรณีผเู้ อาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถึงขนาดไม่สามารถ
ประกอบหน้าที่การงานใดๆได้ในอาชีพประจ�ำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิง
ตลอดไป และการทุพพลภาพนั้น จะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ

5.4 การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

ความคุม้ ครอง : คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล ทีเ่ กิดขึน้ จากสาเหตุการเจ็บ
ป่ ว ยหรื อ การได้ รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ ท� ำ ให้ ต ้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษา ณ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดๆ
ผลประโยชน์ : กรณีเข้ารับการรักษา ณ ในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยใน
จะต้องมีการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาลติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 6 ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัยและค�ำแนะน�ำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่ง
เป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการรักษาการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ

ถ้ายังไม่เข้าใจ

ลองดูตัวอย่างตาราง
ผลประโยชน์การ
ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
ในหน้าถัดไปนะครับ
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ตัวอย่างผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
1 ค่าห้องและอาหาร
(สูงสุด 30 วัน)
วันละ 1,000 บาท
2 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
12,000 บาท
3 ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด
(ตามตารางอัตราค่า
ธรรมเนียมการผ่าตัด)
15,000 บาท

4 ค่าดูแลโดยแพทย์
(สูงสุด 30 วัน)
วันละ 500 บาท

5 ค่าที่ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (รวมอยู่ในข้อ 1.2 หรือ
1.3 แล้วแต่กรณี)

1,500 บาท

6 การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณี
อุบัติเหตุ
1,800 บาท
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ตัวอย่างตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด
ลักษณะการผ่าตัด		
						

สูงสุดร้อยละ
ของค่าผ่าตัด

ช่องท้อง		
					
					

การผ่าตัดไส้ติ่ง
การผ่าตัดล�ำไส้
การผ่าตัดกระเพาะอาหาร

การตัด		
					

การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้าแต่ละนิ้ว
การตัดนิ้วแขน/ขา หรือต้นขา

7.5%
37.5%

เต้านม		
					
หน้าอก		
ตา				
					
กระดูกหักหรือแตก

การตัดลึกเข้าไปถึงต้นเหตุในรักแร้ และการตัด
เต้านมออกข้างเดียวหรือสองข้าง
การเปิดอก		
ต้อกระจก		
ต้อเนื้อ		
กระดูกต้นขา

75%
100%
50%
15%
37.5%

ทางเดินรังไข่
ปัสสาวะ		
ทวาร		
					
					

การตัดมดลูกพร้อมท่อรังไข่
การตัดเนื้องอกหรือก้อนนิ่วในไต
ริดสีดวงทั้งภายในหรือภายนอก รวมถึง
ล�ำไส้ปลิ้นออก รวมการตัดทั้งหมด
หรือฉีดยารักษาครบชุด

หมายเหตุ
				

50%
75%
75%

62.5%
62.5%
20%

อัตราดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขป อัตราที่แน่นอนจะ
เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละบริษัทประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยนอก (กรณีซื้อเพิ่มเติม)
ให้ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ จากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ
ที่ไม่มีความจ�ำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยเงื่อนไขความ
คุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละบริษัทฯ
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ข้อยกเว้น
การประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

1. การประกันชีวติ กลุม่ ผูเ้ อาประกันภัย
ฆ่าตัวตาย (กระท�ำอัตวินบิ าตกรรม)
ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั
ทีเ่ ข้าร่วมการประกันภัย ทัง้ นี้ ความรับ
ผิดของบริษทั จะมีเพียงคืนเบีย้ ประกัน
ภัยทีไ่ ด้ชำ� ระแล้วเฉพาะส่วนของผูเ้ อา
ประกั น ภั ย คนนั้ น เท่ า นั้ น ข้ อ ความ
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่นำ� มาใช้ถา้ ผูเ้ อา
ประกันภัยที่ฆ่าตัวตายมีการประกัน
ชี วิ ต กลุ ่ ม กั บ บริ ษั ท อื่ น มาแล้ ว และ
เป็นการต่อเนื่องกับการประกันภัยนี้
เกินกว่า 1 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีฆ่ า่ ตัวตาย
2. ผูเ้ อาประกันภัยถูกผูร้ บั ประโยชน์
ฆ่าตายโดยเจตนา ทั้งนี้ ความรับผิด
ของบริษทั จะมีเพียงคืนเบีย้ ประกันภัย
ทีไ่ ด้ชำ� ระแล้วของปีกรมธรรม์นนั้ เฉพาะ
ส่วนของผูเ้ อาประกันภัยคนนัน้ เท่านัน้
ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่า
หนึง่ คนขึน้ ไป หากผูร้ บั ประโยชน์คนใด
ไม่มสี ว่ นร่วมในการฆ่าผูเ้ อาประกันภัย
โดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่
ไม่มสี ว่ นร่วมในการฆ่าผูเ้ อาประกันภัย
ตามส่วนเมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอา
ประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดย
บริษทั จะไม่คนื เบีย้ ประกันภัยในส่วนนี้
ทัง้ หมดด้วย

ความสูญเสีย หรือความเสียหาย
ใดๆ อั น เกิ ด จาก หรื อ สื บ เนื่ อ งจาก
สาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. การกระท�ำของผู้เอาประกันภัย
ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด
หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้ ค�ำว่า “ขณะอยู่ภายใต้
ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลื อ ดตั้ ง แต่ 150 มิ ล ลิ ก รั ม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การถู ก ฆ่ า หรื อ ถู ก ท� ำ ร้ า ย
ร่างกายโดยเจตนา
3. การฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้าย
ร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท�ำ
เช่นว่านั้นในขณะที่รู้สึกผิด ชอบ หรือ
วิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
4. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่
การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือ
โรคกลัวน�้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้
รับมาจากอุบัติเหตุ
5. การรั ก ษาทางเวชกรรมหรื อ
ศั ล ยกรรม เว้ น แต่ ที่ จ� ำ เป็ น จะต้ อ ง
กระท�ำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้
รั บ ความคุ ้ ม ครองภายใต้ ก รมธรรม์
ประกันภัยนี้ และได้กระท�ำภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเพิ่ม
เติมนี้
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6. การแท้งลูก
7. การรั ก ษาฟั น หรื อ การรั ก ษา
รากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้น
ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
8. การเปลี่ ย นหรื อ ใส่ ฟ ั น ปลอม
การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
9. อาหารเป็นพิษ
10.การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ
มาจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง
เคลื่ อ นทั บ เส้ น ประสาท (Disc
herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน
(Spondylolisthesis) หมอนรอง
กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative
disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม
(Spondylosis) และภาวะทีม่ รี อยแตก
(Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสัน
หลั ง ส่ ว น Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้นแต่มกี ารแตกหัก
(Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation)
ของกระดู ก สั น หลั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
อุบัติเหตุ
11. สงคราม การรุกราน การกระท�ำ
ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการ
กระท�ำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า
จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่
ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน

การก่ อ ความวุ ่ น วาย การปฏิ วั ติ
การรั ฐ ประหาร การประกาศกฎ
อัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะ
เป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซงึ่
กฎอัยการศึก
12. การก่อการร้าย
13. การแผ่ รั ง สี หรื อ การแพร่
กั ม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชื้ อ เพลิ ง
นิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อ
เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ
แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ด�ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
14. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือ
วั ต ถุ อั น ตรายอื่ น ใดที่ อ าจเกิ ด การ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
15. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถ
หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุ
ชนิ ด รวมถึ ง เจ็ ต สกี ด ้ ว ย แข่ ง สเก็ ต
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่
รักษาชีวติ ) ขณะก�ำลังขึน้ หรือก�ำลังลง
หรื อ โดยสารอยู ่ ใ นบอลลู น หรื อ
เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด�ำน�้ำที่ต้อง
ใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้
น�้ำ

16. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก�ำลัง
ขึ้นหรือก�ำลังลง หรือโดยสารอยู่ใน
อากาศยานที่ มิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเพื่ อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบ
การโดยสายการบินพาณิชย์
17. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีห่ รือ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น พนั ก งานประจ� ำ
อากาศยานใด
18. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วม
ทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิด
การทะเลาะวิวาท
19. ขณะที่ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ก่ อ
อาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม

20. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติ
หน้าที่เป็น ทหาร ต�ำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม
หรือ เยีย่ งสงคราม หรือปราบปราม แต่
หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน
บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยตัง้ แต่ระยะ
เวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือ
เยี่ ย งสงคราม หรื อ ปราบปรามนั้ น
จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการ

สรุปว่า

การตั้งใจให้ตัวเองบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต เพื่อเอาเงินประกัน
ภัยนั้น ใช้ไม่ได้นะครับ

้หรือนี่!!!
ไม
ไมไ่ไ่ ดด้หรือนี่!

ก็ก็ใใช่ช่นน่ะ่ะสิสิ
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การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
การประกันภัยตามสัญญาเพิม่ เติม
นีไ้ ม่คมุ้ ครอง ค่าใช้จา่ ยจากการรักษา
พยาบาลหรือความเสียหายทีเ่ กิดจาก
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทัง้ โรค
แทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิด
ปกติทเี่ กิดจาก
1.โรคเรื้อรังการเจ็บป่วยหรือการ
บาดเจ็บทีย่ งั มิได้รกั ษาให้หายก่อนวัน
ท�ำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
ภาวะทีเ่ ป็นมาแต่กำ� เนิด (Congenital)
หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทาง
พันธุกรรม
2.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ่
เสริ ม สวย หรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาผิ ว
พรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือ
การควบคุมน�ำ้ หนักตัว หรือการผ่าตัด
อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการ
ตกแต่ ง บาดแผลอั น เนื่ อ งมาจาก
อุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท�ำแท้ง
การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตร
ยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการ
รักษา) การท�ำหมันหรือการคุมก�ำเนิด
4.โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษา หรือ การป้องกัน
การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพือ่ การชะลอ
เสื่ อ มของวั ย หรื อ การให้ ฮ อร์ โ มน
ทดแทนในวัยใกล้หมด หรือหมดระดู
การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง
หรือชาย การรักษาความผิดปกติทาง
เพศ และการแปลงเพศ
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6. การตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไป การ
ร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
ร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการ
พักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธี
ให้ พั กอยู ่ เฉยๆ การตรวจวิ เคราะห์
เพื่ อ หาสาเหตุ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกั บ การเข้ า รั ก ษาในโรง
พยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อ คลิ นิ ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ความ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษา
หรือตรวจวิเคราะห์เพือ่ สาเหตุซงึ่ ไม่ใช่
ความจ�ำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่
เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่า
บริการเฝ้าไข้พิเศษ
7. การตรวจรั ก ษาความผิ ด ปกติ
เกี่ยวกับสายตา การท�ำเลสิค ค่าใช้
จ่ายส�ำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
มองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติ
ของการมองเห็น
8.การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกีย่ วกับ
ฟั น หรื อ เหงื อ ก การท� ำ ฟั น ปลอม
การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน
การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่
รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำ� เป็นอัน
เนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบ
ฟั น และการรั ก ษารากฟั น หรื อ ใส่
รากฟันเทียม
9.การรักษาหรือการบ�ำบัดการติด
ยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสาร
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10.การตรวจรักษา อาการ หรือโรค
ที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรค
ทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือ

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึง
สภาวะสมาธิ สั้ น ออธิ ส ซึ ม เครี ย ด
ความผิดปกติของการกิน หรือความ
วิตกกังวล
11.การตรวจรักษาที่ยังอยู่ระหว่าง
ทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรค
หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการ
ตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของ
การนอนหลับ การนอนกรน
12.การปลู ก ฝี ห รื อ การฉี ด วั ค ซี น
ป้ อ งกั น โรค ยกเว้ น การฉี ด วั ค ซี น
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการ
ถู ก สั ต ว์ ท� ำ ร้ า ย และวั ค ซี น ป้ อ งกั น
บาดทะยัก ภายหลังการได้รบั บาดเจ็บ
13.การตรวจรั ก ษาที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ผน
ปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่ง
เป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่า
ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด จากการตรวจรั ก ษา
พยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอา
ประกันภัย
15.การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่า
ตัวตาย การท�ำร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท�ำร้ายร่างกายตนเอง ไม่
ว่าจะเป็นการกระท�ำโดยตนเอง หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นกระท�ำ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้
รวมถึงอุบตั เิ หตุจากการทีผ่ เู้ อาประกัน
ภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษ
เข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าทีแ่ พทย์
สั่ง
16.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการ
กระท�ำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่

ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยา
เสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้ ค�ำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา”
นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือ
เกณฑ์ มี ร ะดั บ แอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
17.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้
เอาประกันภัย เข้าร่วมทะเลาะวิวาท
หรื อ มี ส ่ ว นยั่ ว ยุ ใ ห้ เ กิ ด การทะเลาะ
วิวาท
18.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้
เอาประกันภัย
ก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถาน
หนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี
การจับกุม
19.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้
เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุก
ชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง
เจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม
(เว้ น แต่ ก ารโดดร่ ม เพื่ อ รั ก ษาชี วิ ต )
ขณะก� ำ ลั ง ขึ้ น หรื อ ก� ำ ลั ง ลงหรื อ

โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
เล่ น บั น จี้ จั๊ ม พ์ ด� ำ น�้ ำ ที่ ต ้ อ งใช้ ถั ง
อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้นำ�้
20.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้
เอาประกันภัยก�ำลังขึ้นหรือก�ำลังลง
หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่
มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
21.การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ�ำในอากาศยานใด ๆ
22.ความบาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะ
ผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทหาร
ต�ำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิ
การในสงคราม หรือปราบปราม
23.สงคราม การรุกราน การกระท�ำ
ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการ
กระท�ำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า
จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่
ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การ

อยไู่ หน?

ข้าวยาก
ง

หมากแพ

รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซงึ่ กฎอัยการศึก
24.การก่อการร้าย
25.การแผ่ รั ง สี หรื อ การแพร่
กั ม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชื้ อ เพลิ ง
นิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใด ๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อ
เพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใด ๆ แห่ง
การแตกแยกตั ว ทางนิ ว เคลี ย ร์ ซึ่ ง
ด�ำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
26.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือ
วั ต ถุ อั น ตรายอื่ น ใดที่ อ าจเกิ ด การ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

การประกันภัยทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวรกลุ่ม
การพิ จ ารณาไม่ จ ่ า ยค่ า สิ น ไหม
ทดแทนการประกันภัยทุพพลภาพสิ้น
เชิงถาวรกลุ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละบริษทั รับประกันภัย ซึง่ อาจ
จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน

เงินหนู
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6. การกรอกใบค�ำขอเอาประกันภัย
ต้องกรอกอะไร
บ้างนะ??

ผูถ้ อื กรมธรรม์ และ ผูข้ อเอาประกันภัยต้อง
ตอบค�ำถาม ทีร่ ะบุในใบค�ำขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริงทุกข้อ พร้อมทั้งลงลายมือรับรอง
เอกสารในใบค� ำ ขอเอาประกั น ภั ย กลุ ่ ม ด้ ว ย
ตนเอง

มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้
บริษัทประกันภัย ไม่คุ้มครอง
ตามสัญญาประกันภัย

ตัวอย่างเอกสารประกอบใบค�ำขอเอาประกันภัยกลุ่ม
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7.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
		 บริษัทจะด�ำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามผลประโยชน์ที่คุ้มครองให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน มีรายละเอียดดังนี้

		 7.1 กรณีเสียชีวิต (โรคภัยไข้เจ็บ)
				 1 ใบมรณบัตร
				
				
				
				
				
				

2 บัตรประจ�ำตัวประชาชน สูติบัตร (กรณีเด็ก)
ของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน
3 ทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน
4 ทะเบียนสมรสของผู้ตาย (ถ้ามี)
5 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต
6 เอกสารอื่นๆ ที่จ�ำเป็นตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอ

		7.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
				 1 บันทึกประจ�ำเกี่ยวกับคดี (ปจว.)
				
				
				

2 ใบชันสูตรพลิกศพ
3 ใบแจ้งตาย
4 หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)

		7.3 กรณีค่ารักษาพยาบาล
				 1 ใบเสร็จรับเงิน
				
				

แค่นี้เล็กน้อย
เตรียมพร้อม
ไว้แล้ว

2 ใบรับรองแพทย์
3 แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันชีวิต

		7.4 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
				

				

1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต
2 บันทึกแจ้งจากแพทย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการพิจารณา
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8. วิธีการใช้สิทธิรักษาพยาบาลร่วม
กรณีมสี วัสดิการของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือมีประกันภัยส่วนบุคคล
ท่านสามารถใช้สิทธิต่างๆ ที่มีอยู่ร่วมกัน โดยสามารถเลือกใช้สิทธิตามวิธีการดังนี้

การใช้สิทธิร่วมกันในสถานพยาบาลคู่สัญญา
1. มีประกันภัยส่วนบุคคล ควรแจ้งโรงพยาบาลให้มกี ารส่งค่า
ใช้จา่ ย แยกแต่ละบริษทั ฯ โดยให้สง่ ประกันภัยส่วนบุคคลก่อน
2. ใช้สทิ ธิกองทุนต่างๆ ร่วมกับบัตรประกันสุขภาพกลุม่
เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ ควรแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบก่อนว่ามีความประสงค์จะ
ใช้สิทธิร่วม เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละที่มีเงื่อนไขการใช้
บัตรประกันสุขภาพกลุม่ ร่วมกับสิทธิกองทุนต่างๆ ทีแ่ ตกต่าง
กันตามนโยบายของโรงพยาบาล (สามารถสอบถามจากโรง
พยาบาลที่ท่านเลือกใช้บริการได้)
เหตุฉุกเฉินให้รีบเข้า
โรงพยาบาลที่ใกล้
ที่สุดก่อน
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เมียโมโหที่ไหน
ก็เข้าโรงพยาบาลแถวนั้น
ผมโดนประจำ�

ประกัน
สังคม

ประกัน
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
กลุ่ม

รู้จักผสมสวัสดิการต่างๆ
รับรองเงินเหลือเต็มกระเป๋า

การใช้สิทธิร่วมกันกับสถานพยาบาลนอกคู่สัญญา
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
นอกคู่สัญญาจะต้องสำ�รองจ่ายก่อน แล้วจึงใช้สิทธิการเบิก ดังนี้
1. ใช้สวัสดิการประกันกลุ่มก่อนการใช้สิทธิสวัสดิการอื่นๆ
		 1.1 ส่งใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ เอกสารฉบับจริง มาเบิกที่
บริษัทฯ โดยส่งผ่านฝ่ายบุคคลขององค์กร
		 1.2 หากบริษทั ฯ จ่ายไม่ครบตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ผูเ้ อาประกันภัย
สามารถขอเอกสารฉบับจริงคืนได้ เพือ่ ไปดำ�เนินการเรียกร้องตาม
สิทธิอน่ื ๆ ทีม่ อี ยูต่ อ่ ไป (เพือ่ ผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัยเอง
กรุณาแนบบันทึกการขอเอกสารคืน)
2. ใช้สิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ก่อนการใช้สวัสดิการประกันกลุ่ม
		 2.1 ส่งสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ (ซึง่ รับรองโดยหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สำ�เนารายการพิจารณาจ่ายจากหน่วย
งานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มาเบิกกับบริษทั ฯ โดยส่งผ่านฝ่าย
บุคคลขององค์กร
		 2.2 บริษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายตามสิทธิประโยชน์การประกันกลุม่ โดย
หักส่วนที่ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาจ่ายไปแล้ว

25

สิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อการรักษาพยาบาล
กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อันมิใช่จากการทำ�งาน
ผู้ เ อาประกั น ภั ย มี กองทุนประกันสัง คม เพื่อ การรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย
หรือ บาดเจ็บ อันไม่ใช่เกิดจากการทำ�งาน กองทุนประกันสังคม สามารถเข้ารับการรักษา
ไม่ จำ�กั ด วงเงิ น อนึ่ ง กองทุ น ประกั น สั ง คมมี ก ารจำ�กั ด ค่ า ห้ อ ง ยา หรื อ เวชภั ณ ฑ์
บางประเภทเอาไว้
ดังนัน้ เพือ่ ผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย ควรสอบถามหลักการพิจารณา จ่ายค่า
รักษาพยาบาลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานประกันสังคม โทร 1506
กรณีการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำ�งาน
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน ครั้งละไม่เกิน
45,000 บาท กรณีค่าใช้จ่ายเกินสามารถเบิกเพิ่มได้อีกตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงิน
ทดแทนกำ�หนด ไม่เกิน 65,000 บาท กรณีไม่สามารถทำ�งานได้ มีเงินทดแทนรายเดือน
(เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกองทุนเงินทดแทน) ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่
เติมได้ที่ www.sso.go.th โทร 0 2956 2725-7
กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจาก กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ค่าเสียหายเบือ้ งต้น 15,000 บาท ส่วนเกินจากค่าเสียหายเบือ้ งต้นรวมแล้วไม่เกิน 100,000
บาท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rvp.co.th
โทร 0 2100 9191
ผู้ช่วยเหลือด้านข้อมูล
บางหน่วยงานให้บริการ
24 ชม. หรือ ให้บริการ
เป็นเวลา
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สิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ
ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของ
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วย

ตกบันได
งานโหลด

ตอนนี้ก็เข้าใจแล้ว

แต่หลักเกณฑ์การพิจารณา
รับประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง
เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
แต่ละบริษัท
เรามาลองดูรายชื่อบริษัท
ประกันชีวิตกันดีกว่า

รายชื่อบริษัทสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย
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. กรุงไทย -แอกซ่า ประกันชีวติ
2034/136,138-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
ชั้น 27, 32-33 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2685-3828 โทรสาร 0-2685-3829
www.generalithailand.com

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

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
1060 ถนน เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
โทร. 0-2655-4000 โทรสาร 0-2256-1666
www.scblife.com

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

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
48/23-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2660-6111 โทรสาร 0-2660-6100
www.thaire.co.th
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บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1
ถนน รัชดาภิเษก 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. ประกันชีวติ นครหลวงไทย
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 9-11
ถนนราชด�ำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330			
โทร. 0-2252-5070 โทรสาร 0-2252-7155
www.scilife.co.th
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (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 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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
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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 แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		
โทร. 0-2648-3600 โทรสาร 0-2648-3920
www.alife.co.th

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ
สมาคมประกันชีวิตไทย
โทรศัพท์ 0 2679 8080
อีเมล์ : tlaa@tlaa.org
หรือสายด่วน คปภ. 1186
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รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือคู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)
1. นางบุษรา อึ๊งภากรณ์
							

ผู้อ�ำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย		
ประธานคณะท�ำงาน

2. นายพิชา สิริโยธิน
							

กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
รองประธานคณะท�ำงาน

3. นายสุรศักดิ์ เจริญโล่ห์ทองดี
							

รองผู้อ�ำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
รองประธานคณะท�ำงาน

4. นางเยาวเรช วิบูลย์ศิริทัศน์

ประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต (ประจ�ำปี 2549-2551)

5. นายจักรฤกช บุญเกตุ

รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต (ประจ�ำปี 2549-2551)

6. นายไชยวัฒน์ จันทร์เพ็ญ

รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต (ประจ�ำปี 2549-2551)

7. นางวิภา เตชะสถิรกุล

ประธานคณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย (ประจ�ำปี 2549-2551)

8. นายสุพัฒน์ ไกรลาศโอฬาร

ประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�ำปี 2549-2551)

9. นางสุวิมล พันธุ์สุริยานนท์

รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�ำปี 2549-2551)

10.นายกิตติภณ นิมมานโสภณ

รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�ำปี 2549-2551)

11.นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ (ประจ�ำปี 2549-2551)
12.นางสาวมะยุรี หงษา
							

สมาคมประกันชีวิตไทย
คณะท�ำงานและเลขานุการ

13.นางสาวอ�ำไพ เชาวลิต
							

สมาคมประกันชีวิตไทย
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือคู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)
1. นางกุลภัทรา วิริภิรมย์กูล

ประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�ำปี 2555-2557)

2. นางสาวปูชิตา เจริญมี

รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�ำปี 2555-2557)

3. นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์

เลขานุการประจ�ำคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�ำปี 2555-2557)

4. นายภัทร วัฒนโกเมร

คณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม (ประจ�ำปี 2555-2557)

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

30

32

