
หลกัการประกนัชวีติ

( ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการ

ประกนัชวีติ )

50 ขอ้ 100 คะแนน



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

หลกัการประกนัชวีติ

1. พืน้ฐานของการประกนัชวีติ

2. รปูแบบของการประกนัชวีติตามหลกัสากลท ัว่ไป

3. สญัญาคุม้ครองเพิม่เตมิตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

4. หลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ในการพจิารณารบัประกนัชวีติ

5. โครงสรา้งพืน้ฐานของอตัราเบีย้ประกนัชวีติ

6. มลูคา่กรมธรรมป์ระกนัภยั

7. เงือ่นไขมาตรฐานของกรมธรรมป์ระกนัภยั

8. การตอ่อายกุรมธรรม์

9. การเปลีย่นตวัผูร้บัผลประโยชน์

10. การเปลีย่นแบบประกนั, การแจง้ตายและการพสิจูนศ์พ

11. Free Look Period 

12. องคป์ระกอบของสญัญาชวีติ

13. มาตรการทางภาษเีพือ่สง่เสรมิการประกนัชวีติ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

➢ ความหมาย
1. วธิกีารทดแทนการสญูเสยีรายได ้อนัเนือ่งจากการเสยีชวีติ อวยัวะ 

ทพุพลภาพ

2. วธิกีารรว่มกนัเฉลีย่ภยั อนัเนือ่งมาจากการสญูเสยีชวีติ  อวยัวะ       

ทพุพลภาพ

3. วธิกีารทีค่นกลุม่หนึง่รวมตวักนัเพือ่ชว่ยกนัเฉลีย่ภยั อนัเนือ่งจาก

เสยีชวีติ อวยัวะ ทพุพลภาพ

เงนิ
กองกลาง
จดัการโดย
ผูร้บัประกนั

เบีย้ประกนั

เบีย้ประกนัเบีย้ประกนั

เบีย้ประกนัการประกนัชวีติ

พืน้ฐาน
ของ

การประกนัชวีติ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ความหมายของการประกนัชวีติคอืขอ้ใด

ก.วธิกีารรว่มกนัป้องกนัภัยทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ข.วธิกีารรว่มกนัเฉลีย่ภัยอนัเนือ่งมาจากการเสยีชวีติสสญเเสยีส
อวัยวะสและทพุพลภาพ

ค.วธิกีารขจัดภัยทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ง.วธิกีารรว่มกนัเฉลีย่ภัยอนัเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกจิตกต า่



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การกระจาย
ความเสีย่งภยั

การรบัประกนัชวีติจ านวนมากเพือ่เฉลีย่ภยั
ทีจ่ะเกดิขึน้จากการรบัประกนั

บรษิทั A บรษิทั B

ผูเ้อาประกนัจ านวนมาก ผูเ้อาประกนัจ านวนนอ้ย

การกระจายความเสีย่ง



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

บรษิทัประกนัชวีติใชว้ธิใีดในการกระจายความเสีย่งภยั
จากการรบัประกนัชวีติ

ก. เรยีกเก็บเบีย้ประกนัภัยจากผญเ้อาประกนัภัยเพิม่ขึน้

ข. รับประกนัชวีติเป็นจ านวนนอ้ยเพือ่จะไดล้ดความเสีย่งภัย

จากการรับประกนัชวีติ

ค.สรับประกนัชวีติเป็นจ านวนมากเพือ่จะไดเ้ฉลีย่ภัยทีเ่กดิขึน้ส

จากการรับประกนัชวีติ

ง.สรับประกนัชวีติเป็นจ านวนนอ้ยและเก็บเบีย้ประกนัภัยสญง



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1. โอกาสทีจ่ะตอ้งเสยีชวีติกอ่นวยัอนัสมควร (เสยีชวีติ
เร็วเกนิไป) อาจจะดว้ยสาเหตโุรคภยัไขเ้จ็บหรอือบุตัเิหตุ

2. โอกาสทีจ่ะมชีวีติยนืยาวเกนิไป

3. โอกาสทีจ่ะเกดิทพุพลภาพ

4. โอกาสทีจ่ะตกงาน

(ในแงข่องการประกนัชวีติ)



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ขอ้ตอ่ไปนีข้อ้ใดคอืความหมายของการเสีย่งภยัส
ในแงข่องการประกนัชวีติ

ก.สความเป็นไปไดท้ีจ่ะประสบอบุัตเิหตทุ าให ้
เสยีชวีติ

ข.สโอกาสทีจ่ะเสยีชวีติกอ่นวยัอนัสมควรเนือ่ง
จากโรคภยัไขเ้จ็บ

ค.สความเป็นไปไดท้ีจ่ะมอีายยุนืยาวภายหลัง
วยัเกษียณและไมม่รีายไดเ้พยีงพอใชจ้า่ย

ง.สถญกทัง้ขอ้สกสและสข



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ประโยชนข์องการประกนัชวีติ

1. ตอ่ครอบครวั
▪ เพือ่การศกึษาของบตุร
▪ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยของคูช่วีติทีเ่ป็นหมา้ย
▪ เพือ่เป็นรายไดใ้นยามชรา

2. ตอ่สงัคม
▪ ใหป้ระโยชนใ์นการออมทรพัย์
▪ ชว่ยลดภาระทางสงัคมของรฐับาล
▪ ชว่ยสะสมทนุเพือ่การพฒันาประเทศ

3. ตอ่ระบบเศรษฐกจิ

▪ ชว่ยสะสมทนุเพือ่การพฒันาประเทศ
▪ ชว่ยใหเ้กดิการประหยดัและออม
▪ เป็นแหลง่ระดมเงนิออมระยะยาว



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ1/27/14

ขอ้ดขีองการประกนัชวีติทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิสคอื

ก. ชว่ยสะสมทนุเพือ่การพัฒนาประเทศ
ข. ชว่ยใหเ้กดิการประหยัดและออม
ค.สเป็นแหลง่ระดมเงนิออมระยะยาวสส
ง.สถญกทกุขอ้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัวนิาศภยั

ชดใชต้ามความเสยีหายจรงิ
แตไ่มเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนั

(จ านวนเงนิไมแ่นน่อน)

การประกนัชวีติ

ชดใชต้ามจ านวนเงนิ
เอาประกนัชวีติเมือ่เสยีชวีติ

หรอือยูค่รบก าหนด
(จ านวนเงนิแนน่อน)

ความแตกตา่งของการประกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

หลักเกณฑก์ารชดใชเ้งนิตามสเัเาประกนัชวีติส
คอืการชดใชอ้ยา่งไร

ก. ชดใชต้ามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิ
ข. ชดใชต้ามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิแต่
ไมเ่กนิกวา่จ านวนเงนิซึง่เอาประกนัภยัไว ้

ค.ชดใชเ้ป็นเงนิจ านวนแน่นอนตามจ านวนเงนิ
ซึง่เอาประกนัภยัไว ้
ง. ชดใชต้ามทีผ่ญรั้บประกนัภยัเห็นสมควร



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ความแตกตา่ง  ประกนัชวีติ - ธนาคาร

ประกนัชวีติ
(แบบสะสมทรัพยธ์รรมดา)

ธนาคาร

คุม้ครอง
มรณกรรม

ออมทรพัย์









หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1. มเีงนิปนัผล 
2.ไมม่เีงนิปนัผล

2 ชนดิ

1. สามญั 
2. อตุสาหกรรม
3. กลุม่

3 ประเภท

1. ช ัว่ระยะเวลา     
2. ตลอดชพี
3. สะสมทรพัย ์ 
4. เงนิไดป้ระจ า

4 แบบ

รปูแบบของการประกนัชวีติตามหลกัสากลท ัว่ไป



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1. มเีงนิปนัผล 
2.ไมม่เีงนิปนัผล

2 ชนดิ

รปูแบบของการประกนัชวีติตามหลกัสากลท ัว่ไป



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

แบง่ตามชนดิ = 2
1.มเีงนิปนัผล

2.ไมม่เีงนิปนัผล

• เงนิปนัผลจดัสรรมาจากเงนิสว่นเกนิของผลก าไรจากการ
ด าเนนิการของบรษิทั

•ทีม่าของเงนิปนัผล

•จา่ยตามเงือ่นไขทีก่รมธรรมร์ะบไุว ้

•เบีย้ประกนั   

อตัรามรณะ                    เกดิจรงิ      ทีค่าด
อตัราดอกเบีย้                 เกดิจรงิ      ทีค่าด
อตัราคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั  เกดิจรงิ      ทีค่าด

ชนดิมเีงนิปนัผล        ชนดิไมม่เีงนิปนัผล

เลอืกรบัได้
4 วธิี

1.ขอรบัเป็นเงนิสด           3. น าไปซือ้ทนุประกนัเพิม่
2.น าไปใชล้ดเบีย้ประกนัภยั  4.สะสมไวก้บับรษิทัโดยไดร้บัดอกเบีย้                



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ขอ้ใดตอ่ไปนีไ้มใ่ชว่ธิกีารจา่ยเงนิปนัผลแกผู่เ้อาประกนัภยั

ก. จา่ยเป็นเงนิสด

ข. ฝากไวก้บับรษัิท

ค. ซือ้หุน้สาขาบรษัิท

ง. ใชช้ าระเบีย้ประกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ผญเ้อาประกนัภัยทีท่ าประกนัชวีติชนดิมเีงนิปันผลสขอ้ใดสถญกตอ้ง

ก.สช าระเบีย้ประกนัภยัต า่กวา่ชนดิไมม่เีงนิปันผล
ข.สช าระเบีย้ประกนัภยัสญงกวา่ชนดิไมม่เีงนิปันผล
ค.สช าระเบีย้ประกนัภยัระยะเวลานานกวา่ชนดิไมม่เีงนิปันผล

ง.สช าระเบีย้ประกนัภยัระยะเวลาสัน้กวา่ชนดิไมม่เีงนิปันผล



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1. สามญั 
2. อตุสาหกรรม
3. กลุม่

3 ประเภท

รปูแบบของการประกนัชวีติตามหลกัสากลท ัว่ไป



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ประเภทสามญั

1. รายบคุคล
2. เงนิเอาประกนัภยัคอ่นขา้งสงู
3. เหมาะกบัผูม้รีายไดป้านกลางถงึรายไดส้งู
4. ช าระเบีย้รายปี (แบง่งวดเป็น 6, 3 และ 1 เดอืน) 
เบีย้ทีไ่มเ่ต็มปีเป็นหนีส้นิ

5. ตรวจหรอืไมต่รวจสขุภาพ พจิารณาจากอาย ุ 
ทนุประกนั ประวตัสิขุภาพ

6. มกีารเก็บเบีย้เพิม่พเิศษ
7. กูเ้งนิโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั
8. ไมม่รีะยะเวลารอคอย



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การช าระเบีย้ประกนัรายเดอืน / 3 เดอืน / 6 เดอืน / รายปี

เบีย้ประกนัรายปี  =      อตัราเบีย้ X ทนุประกนั
1,000

เบีย้ราย 6 เดอืน  =     เบีย้รายปี x 0.52

เบีย้ราย 3 เดอืน  =     เบีย้รายปี x 0.27

เบีย้รายเดอืน  =     เบีย้รายปี x 0.09

* ทศนยิมต ัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ใหป้ดัขึน้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติประเภทสามญัทีบ่รษิทัจะตรวจสขุภาพ
หรอืไมน่ ัน้ บรษิทัจะพจิารณาตามหลกัเกณฑใ์ดเป็น
ส าคญั

ก.สอายผุญเ้อาประกนัภัย

ข.สจ านวนเงนิเอาประกนัภัย

ค.สประวตัเิกีย่วกบัสขุภาพของผญเ้อาประกนัภัย

ง.สถญกทกุขอ้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

โดยปกตกิารประกนัชวีติประเภทสามัเสมลีักษณะตรงกบัขอ้ใด

ก.จ านวนเงนิเอาประกนัภัยสญงสและอาจมกีารตรวจสขุภาพส
ช าระเบีย้ประกนัภัยรายปีหรอืรายเดอืน

ข.จ านวนเงนิเอาประกนัภัยสญงสไมต่รวจสขุภาพสมรีะยะ
เวลารอคอย

ค.จ านวนเงนิเอาประกนัภัยต า่สไมต่รวจสขุภาพสช าระเบีย้
ประกนัภัยรายเดอืน

ง.จ านวนเงนิเอาประกนัภัยสญงสตรวจสขุภาพสมรีะยะเวลา
รอคอย



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1. จ านวนเงนิเอาประกนัต า่  

2. เหมาะกบัผูม้รีายไดน้อ้ย เชน่ คนงานโรงงาน 

3. ช าระเบีย้เป็นรายเดอืน หรอืรายสปัดาหเ์ทา่น ัน้
4. ไมม่กีารตรวจสขุภาพ 

4.1 จ านวนเงนิเอาประกนัภยัต า่
4.2 ลดคา่ใชจ้า่ย

5. นายหนา้ประกนัชวีติเป็นบคุคลทีส่ าคญัทีส่ดุในการ
พจิารณารบัประกนั

6. ความคุม้ครอง =  ชวีติ + อบุตัเิหต ุ(แบง่แยกไมไ่ด้ )

7. เบีย้ประกนัทกุอาชพีใชเ้หมอืนกนั

8. ไมม่กีารเก็บเบีย้เพิม่พเิศษ

6,7

ประเภทอตุสาหกรรม



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

9. มรีะยะเวลารอคอย =

11. หากหยดุช าระเบีย้และไมไ่ดใ้ชส้ทิธเิวนคนื          กรมธรรม์
ใชเ้งนิส าเร็จโดยอตัโนมตั ิ

10. มมีลูคา่กรมธรรม ์  2 ชนดิ คอื
10.1 เวนคนืเงนิสด
10.2 ใชเ้งนิส าเร็จ

วนัเร ิม่สญัญา/ตอ่อายุ

180
วนั

ระยะเวลารอคอย

ป่วยตาย = คนืเบีย้  / อบุตัเิหตตุาย = ทนุชวีติ+ทนุ อบ.

ประเภทอตุสาหกรรม

ระยะเวลาภายหลงัจากทีผู่เ้อาประกนัภยัท าสญัญา
หรอืขอตอ่อายกุรมธรรมแ์ลว้ ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ
จากการเจ็บป่วยขึน้บรษิทัจะคนืเฉพาะเบีย้ประกนัภยัแก่
ผูร้บัประโยชน ์



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ขอ้ใดตอ่ไปนีเ้ป็นลกัษณะของการประกนัชวีติ
ประเภทอตุสาหกรรม

ก.สจ านวนเงนิเอาประกนัภัยสญง

ข.สไมม่กีารตรวจสขุภาพ

ค.สช าระเบีย้ประกนัเป็นรายปี

ง.สมรีะยะเวลารอคอยเป็นเวลาส2 ปี



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติประเภทอตุสาหกรรมมลีักษณะตรงกบัขอ้ใด

ก.จ านวนเงนิเอาประกนัภัยต า่สช าระเบีย้ประกนัภัยรายเดอืนส
มรีะยะเวลารอคอย 180 วัน

ข.ก าหนดใหจ้า่ยเบีย้ประกนัภัยเป็นงวดรายปีสราย 6 เดอืนส
ราย 3 เดอืน

ค.ผญเ้อาประกนัภัยจะตอ้งช าระเบีย้ประกนัภัยกบับรษัิท
ประกนัภัยโดยตรงเทา่นัน้

ง.จ านวนเงนิเอาประกนัภัยต า่สมรีะยะเวลารอคอย 2 ปีส
มรีะยะเวลาผอ่นผัน 60 วัน



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1)  5 คนขึน้ไป
2)  1 กรมธรรม ์/ ออกใบส าคญัใหส้มาชกิทกุคน
3)  ไมม่กีารตรวจสขุภาพเพราะ

3.1 เสยีเวลา + คา่ใชจ้า่ย
3.2 ทนุประกนัของพนกังานไมส่งู
3.3 มกัตรวจสขุภาพพนกังานกอ่นรบัเขา้ท างาน

4)  พนกังานขาดงานช ัว่คราวเนือ่งจากเจ็บป่วยไมถ่อืวา่เป็น
การสิน้สดุของสญัญา

5)  ช าระเบีย้ประกนั 

ประเภทกลุม่

5.1 นายจา้ง                   100 % ของลกูจา้งทีม่สีทิธิ
5.2 นายจา้ง+ลกูจา้ง 75 % ------------”------------
5.3 ลกูจา้ง                                      75% -------------”------------



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

7.1 การวา่จา้งพนกังานสิน้สดุ
7.2 พนกังาน หรอื นายจา้งขาดการช าระเบีย้ประกนั
7.3 กรมธรรมก์ลุม่หมดผลบงัคบั
7.4 พนกังานสญูเสยีคณุสมบตัใินการเอาประกนั

6)นายจา้งหรอืผูถ้อืกรมธรรม ์เป็นผูม้หีนา้ทีเ่รยีกรอ้ง
ผลประโยชนต์ามสทิธิ

7)  การสิน้ผลบงัคบัของสมาชกิแตล่ะคนในกลุม่

ประเภทกลุม่



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติประเภทกลุม่มลีกัษณะเป็นอยา่งไร 

ก.สบรษัิทจะออกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหก้บัสมาชกิคนละกรมธรรม์

ข.สบรษัิทจะออกใบส าคเัในการประกนัชวีติใหส้มาชกิทกุคน
ภายใตก้รมธรรมห์ลกั

ค.สบรษัิทออกกรมธรรมห์ลกัใหส้มาชกิและออกใบส าคเัประกนัชวีติ
ใหน้ายจา้ง

ง.สขอ้สก.สและสค.สถญก



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

บรษัิทแหง่หนึง่มพีนักงาน 400คนสตอ้งการท าประกนัชวีติ

ประเภทกลุม่สโดยทีบ่รษัิทเป็นผญจ้า่ยเบีย้ประกนัภัยทัง้หมด
ใหแ้กพ่นักงานสและพนักงานทกุคนมคีณุสมบตัทิีจ่ะท า
ประกนัภัยไดส้อยากทราบวา่พนักงานของบรษัิทจะตอ้ง
ท าประกนัชวีติจ านวนเทา่ไรสจงึจะท าประกนัชวีติแบบกลุม่ได ้

ก.ส100คนส ข.ส200คน
ค.ส300คน ง.ส 400คน



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ประเภทของการประกนัชวีติแบง่เป็น

ก. สามญั   อตุสาหกรรม  กลุม่

ข. มเีงนิปนัผล ไมม่เีงนิปนัผล

ค. ตลอดชพี สะสมทรพัย ์ช ัว่ระยะเวลา   

ง. ประเภทรายไดป้ระจ า ประเภทเงนิ

รายปี ประเภทรายไดค้ร ึง่ปี



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1. ช ัว่ระยะเวลา     
2. ตลอดชพี
3. สะสมทรพัย ์ 
4. เงนิไดป้ระจ า

4 แบบ

รปูแบบของการประกนัชวีติตามหลกัสากลท ัว่ไป



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

แบบช ัว่ระยะเวลา (แบบเฉพาะกาล)4

1) คุม้ครองการเสยีชวีติอยา่งเดยีวในชว่งระยะเวลาหนึง่

2) เหมาะกบัผูม้รีายไดน้อ้ย/ตอ้งการคุม้ครองในระยะเวลาหนึง่  เดนิทาง
ไป ตจว.บอ่ยๆ โดยรถยนตส์ว่นตวั/คุม้ครองหนีส้นิเชา่ซือ้บา้น (แบบ
ทนุลดลง)

2) คุม้ครองสงูสดุ : เบีย้ต า่สดุ

3) อายสุงู : เบีย้สงู ,อายตุ า่ : เบีย้ต า่

4) คลา้ยประกนัวนิาศภยัมากทีส่ดุ

5) ไมม่มีลูคา่กรมธรรม ์ไมม่สีว่นของการออมทรพัย์

วนัเร ิม่สญัญา ครบก าหนด = 0

จา่ยทนุประกนัเสยีชวีติ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติแบบใด ใหค้วามคุม้ครองเป็นจ านวน
เงนิเอาประกนัภยัสงูสดุตอ่เบีย้ประกนัภยัต า่สดุ

ก.สแบบรายปี

ข.สแบบสะสมทรัพย์

ค.สแบบชัว่ระยะเวลา

ง.สแบบตลอดชพี



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

บคุคลทีร่ายไดไ้มส่ญงนักและตอ้งการคุม้ครองการตาย
ในชว่งระยะเวลาหนึง่สควรท าประกนัชวีติแบบใด

ก.สตลอดชพีส

ข.สสะสมทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ
ค.สสะสมทรัพย์

ง.สชัว่ระยะเวลา



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติแบบใดทีม่ลีักษณะคลา้ยคลงึกบั
การประกนัวนิาศภยัมากทีส่ดุ

ก.สแบบสะสมทรัพย์

ข.สแบบชัว่ระยะเวลา

ค.สแบบตลอดชพี

ง.สแบบบ านาเ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ชายคนหนึง่แตง่งานแลว้มรีายไดน้อ้ยสมบีตุร
เล็กสๆส1 คนสบา้นทีอ่าศยัอยญย่ังอยญร่ะหวา่งเชา่ซือ้ส
ทา่นจะแนะน าใหช้ายผญน้ีท้ าประกนัชวีติแบบใด

ก.สสตลอดชพีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

ข.สสะสมทรัพย์

ค.สชัว่ระยะเวลา

ง.สเงนิไดป้ระจ า



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1) คุม้ครองชวีติจนถงึอาย ุ99 ปี / ในขณะสญัญายงัมผีลบงัคบั
2) คุม้ครองทกุอายขุองผูเ้อาประกนั
3) เหมาะส าหรบัเป็นกองมรดก , คุม้ครองระยะยาว
4) อตัราเบีย้ประกนัต า่กวา่แบบสะสมทรพัย์
5) ช าระเบีย้ได ้3 วธิ ี                                               

5.1 คร ัง้เดยีว
5.2 ช ัว่ระยะเวลาหนึง่       
5.3 ตลอดชพี

6) มสีทิธกิูไ้ดจ้ากมลูคา่เวนคนืเพือ่ใชใ้นยามขดัสน

แบบตลอดชพี4

วนัเร ิม่สญัญา อาย ุ99

จา่ยทนุประกนัเสยีชวีติ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติทีม่กีารคุม้ครองเฉพาะการเสยีชวีติจนถงึอายสุ
99 ปีสคอืการประกนัชวีติแบบใด

ก.สแบบสะสมทรัพย์

ข.สแบบตลอดชพี

ค.สแบบสะสมทรัพยแ์ทจ้รงิ

ง.สแบบเฉพาะกาล



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1) เนน้ความคุม้ครอง+การออมทรพัยไ์ปพรอ้มๆ กนั

2) รวมความคุม้ครอง 2 แบบ คอื

ก. แบบช ัว่ระยะเวลา

ข. แบบสะสมทรพัยแ์ทจ้รงิ 


✓ 

✓

แบบสะสมทรพัย์4

วนัเร ิม่สญัญา

จา่ยทนุประกนัเสยีชวีติ

ครบก าหนด = ทนุประกนั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

3) เหมาะส าหรบัเป็นทนุการศกึษาบตุร

4) มมีลูคา่กรมธรรมใ์หใ้ชย้ามเกดิปญัหาดา้นการเงนิ

5) เมือ่สญัญาครบก าหนด มลูคา่เวนคนื = ทนุประกนั

6) แบบสะสมทรพัย ์15/12
ระยะเวลาคุม้ครอง     =   15 ปี
ระยะเวลาช าระเบีย้    =   12 ปี

7) การเสยีชวีติทีแ่บบสะสมทรพัยไ์มจ่า่ยจ านวนเงนิเอาประกนั
- ผูเ้อาประกนัฆา่ตวัตายภายใน 1 ปี
- ผูเ้อาประกนัถกูผูร้บัประโยชนฆ์า่ตายโดยเจตนา

แบบสะสมทรพัย์4



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ลกัษณะใดตอ่ไปนีเ้ป็นการประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์

ก.สคุม้ครองการเสยีชวีติอยา่งเดยีว

ข.สมกีารออมทรัพยอ์ยา่งเดยีว

ค.สคุม้ครองการเสยีชวีติและมกีารออมทรัพยร์วมอยญ่

ง.สป้องกนัการสญเเสยีทางเศรษฐกจิ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติแบบใดทีบ่รษัิทจะจา่ยจ านวนเงนิเอาประกนัภัย
ใหแ้กผ่ญเ้อาประกนัภัยหรอืผญรั้บประโยชนห์ากผญเ้อาประกนัภัย
เสยีชวีติกอ่นสเัเาครบก าหนดหรอืมชีวีติอยญร่อดจน
สเัเาครบก าหนด

ก.สแบบสะสมทรัพย์
ข.สแบบชัว่ระยะเวลา 20 ปี
ค.สแบบตลอดชพี
ง.สแบบตลอดชพีสมเีงนิปันผล



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

1) คุม้ครองการสญูเสยีทางเศรษฐกจิ 
2) ไมคุ่ม้ครองเสยีชวีติ แตคุ่ม้ครองรายไดก้รณีมชีวีติยนืยาวกวา่ทีค่าด 
3) บรษิทัจะจา่ยเงนิจ านวนหนึง่เทา่กนัทุกงวดอยา่งสม า่เสมอใหแ้กผู่เ้อา

ประกนัตามระยะเวลาทีก่ าหนด

แบบเงนิไดป้ระจ า (แบบบ านาญ/เงนิรายปี)4

วนัเร ิม่สญัญา
ครบอาย ุ60 ปี

ไมคุ่ม้ครองเสยีชวีติ
10% 10% 10%

4) เหมาะส าหรบัผูท้ ี ่ตอ้งการความคุม้ครองรายไดท้ีแ่นน่อน  ตอ้งการเงนิ
ไวใ้ชจ้า่ยยามชราไมต่อ้งเป็นภาระแกล่กูหลาน

5) สรา้งความม ัน่ใจใหก้บัผูเ้อาประกนัวา่จะมรีายไดเ้ลีย้งชพีในวยัชรา



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

การประกนัชวีติแบบใดทีใ่หค้วามคุม้ครองรายไดก้รณี
ทีม่ชีวีติยนืยาวกวา่ทีค่าด

ก.สแบบชัว่ระยะเวลา

ข.สแบบตลอดชพี
ค.สแบบสะสมทรัพย์

ง.สแบบบ านาเ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

ขอ้ตอ่ไปนีข้อ้ใดเป็นลักษณะของการประกนัชวีติแบบบ านาเ

ก.สเป็นการประกนัชวีติเพือ่คุม้ครองความสญเเสยี
ทางเศรษฐกจิเนือ่งจากรายไดล้ดลงเมือ่เกษียณอายุ

ข.สบรษัิทจะจา่ยเงนิจ านวนหนึง่เทา่กนัทกุงวดอยา่ง
สม า่เสมอใหแ้กผ่ญเ้อาประกนัภัยตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดไวใ้นเงือ่นไขกรมธรรม์

ค.สเป็นการคุม้ครองรายไดท้ีส่ม า่เสมอแกผ่ญเ้อาประกนัภัย

ง.สถญกทกุขอ้
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ขอ้ใดไมใ่ชล่ักษณะของการประกนัชวีติแบบบ านาเ

ก.สเป็นแบบการประกนัภัยทีส่รา้งความมั่นใจ
ใหก้บัผญเ้อาประกนัภัยวา่จะมรีายไดเ้ลีย้งชพีในวัยชรา

ข.สบรษัิทจะจา่ยเงนิใหก้บัผญรั้บผลประโยชนเ์ป็นรายงวด
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวท้กุกรมธรรม์

ค.สการช าระเบีย้ประกนัภัยมเีพยีงวธิเีดยีวคอืส
ช าระแบบครัง้เดยีวเป็นเงนิกอ้นทัง้หมด

ง.สทัง้ขอ้สข.สและสค.



สนิคา้ประกนัชวีติ BLA
บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)

แผนประกนัสะสมทรัพย์

สไมลไ์ลฟ์ 200 
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1,000

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั เร ิม่ตน้ 100,000 บาท

แผนสะสมทรพัย ์: สไมลไ์ลฟ์ 200
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แผนสะสมทรพัย ์: สไมลไ์ลฟ์ 200
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อตัราเบีย้ 120 บาท/ทนุ 1,000 บาท 

เทา่กนัทกุอาย/ุเพศ คงทีต่ลอดสญัญา

เร ิม่ตน้ออมเงนิแบบสบายๆ 
เพยีงเดอืนละ  1,000 บาท หรอืปีละ 12,000 บาท 

รบัทนุประกนั 100,000 บาท
รบัเงนิคนืปีละ 1,000 – 2,000 บาท 
ครบก าหนดรบัเงนิ 200,000 บาท 

เบีย้ประกนัน าไปลดหยอ่นภาษไีด ้100,000 บาท

แผนสะสมทรพัย ์: สไมลไ์ลฟ์ 200
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จา่ยเบีย้ประกนัปีละ 100,000 บาท

เบีย้ประกนัชวีติรวมส15 ปีส =     1,500,000 บาทส(1)

เงนิจา่ยคนืสณสวนัครบรอบปีกรมธรรม์
ทีส่1-25 รวมส25 ครัง้สสสสสสสสสส =        329,165 บาท (2)

เงนิครบก าหนดสเัเาส =     1,666,674 บาทส(3)

ผลประโยชนส์(2)+(3)    =     1,995,839 บาทส(4)

(4) – (1)                           =        495,839 บาทส

ยังไมร่วมผลประโยชนท์างดา้นภาษี

กรณีตวัอยา่ง
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กลุม่ลกูคา้เป้าหมายของแผนสะสมทรพัย ์: สไมลไ์ลฟ์ 200 

• ผญท้ีต่อ้งการเริม่ตน้ออมเงนิ

• ผญท้ีต่อ้งการสรา้งความคุม้ครองชวีติ

• สรา้งหลกัประกนัใหแ้กค่รอบครัว

• ผญท้ีต่อ้งการใชส้ทิธกิารลดหยอ่นภาษีส100,000 บาท

• เตรยีมเงนิไวเ้พือ่การศกึษาบตุร

• วางแผนการเงนิไวใ้ชใ้นวยัเกษียณ
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