สรุปสาระสาคัญ
แบบไอโพรเทค เอส (ชนิดไม่ มีเงินปันผล)
ประเภทสามัญ
ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
(E10WL60)
1. ผลประโยชน์
1.1 กรณีเสียชีวติ
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์
ที่ผเู ้ อาประกันภัยครบอายุ 85 ปี บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัย หรื อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
ที่ชาระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จานวนใดจะมากกว่าให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ หักด้วยหนี้ สินค้างชาระ (ถ้ามี)
1.2 กรณีมชี ีวติ อยู่
ในขณะที่ ก รมธรรม์มีผลบังคับและผูเ้ อาประกัน ภัยมีชีวิตอยู่ ณ วัน ครบกาหนดสัญญา บริ ษ ัทจะ
จ่ายเงินครบกาหนดสัญญาในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยมีหนี้ สินค้างชาระอยู่กบั บริ ษทั ในขณะที่มีการจ่ายเงิน ผลประโยชน์ขา้ งต้น
หนี้สินดังกล่าวจะถูกนาไปหักออกจากเงินผลประโยชน์ที่จ่ายนั้น
การจ่ายเงินดังกล่าวข้ างต้น บริษัทจะหักหนีส้ ินผูกพันตามกรมธรรม์ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ ามี) ออกก่อน
2. เงื่อนไขที่สาคัญ
2.1 เมื่อมี มูลค่ าเวนคื น ในปี กรมธรรม์ใด ผูเ้ อาประกัน ภัยสามารถใช้สิทธิ เวนคื น กรมธรรม์ห รื อเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็ นมูลค่าใช้เงินสาเร็ จ หรื อแปลงเป็ นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรื อกูเ้ งินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
2.2 ระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
2.3 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต ผูร้ ับประโยชน์จ ะต้องรี บแจ้งให้บริ ษ ัททราบภายใน 14 วันนับแต่ วนั ที่
เสียชีวิต
2.4 กรณี ที่บริ ษทั จะไม่คุม้ ครอง
2.4.1 กรณี ไม่เปิ ดเผยความจริ ง หรื อแถลงความเท็จ บริ ษทั จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทาสัญญา
หรื อวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย หรื อวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
2.4.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตาย
รายละเอียดของแต่ละข้อดูได้ จากข้ อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์
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ข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. กรณีเสียชีวติ
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต ก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่
ผูเ้ อาประกันภัยครบอายุ 85 ปี บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงิน เอาประกันภัย หรื อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก ที่
ชาระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จานวนใดจะมากกว่าให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ หักด้วยหนี้สินค้างชาระ (ถ้ามี)
2. กรณีมชี ีวติ อยู่
ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับและผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบกาหนดสัญญา บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ครบกาหนดสัญญาในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
กรณี ที่ผูเ้ อาประกัน ภัย มีห นี้ สิ น ค้างชาระอยู่ก ับบริ ษ ัท ในขณะที่ มีก ารจ่ ายเงิ น ผลประโยชน์ ข ้างต้น
หนี้สินดังกล่าวจะถูกนาไปหักออกจากเงินผลประโยชน์ที่จ่ายนั้น
การจ่ายเงินดังกล่าวข้ างต้น บริษัทจะหักหนีส้ ินผูกพันตามกรมธรรม์ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ ามี) ออกก่อน
3. กรณีกรมธรรม์เปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ใช้ เงินสาเร็จ
3.1 กรณี เสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินเท่ากับมูลค่าใช้เงินสาเร็ จให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
3.2 กรณี มีชีวิตอยู่ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในข้อ 2 ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยจะ
คิดคานวณจากมูลค่าใช้เงินสาเร็ จแทนจานวนเงินเอาประกันภัย
4. กรณีกรมธรรม์เปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ แบบขยายเวลา
ในกรณี ที่กรมธรรม์ได้ถูกแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา การจ่ายเงินต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ 2 ที่
จะเกิ ด ขึ้ นภายหลังจากวัน ที่ แปลงกรมธรรม์น้ ัน เป็ นอัน ระงับไป และให้ใช้เงื่ อนไขของการแปลงเป็ นการ
ประกันภัยแบบขยายเวลาตามหมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์มาบังคับใช้

