เอกสารแสดงข้ อมูลของผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชิวิต
(Sales Sheet)

เงินฝากสงเคราะห์ ชวี ติ ธกส ทวีรัก 99
ที่
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. ประเภทผลิตภัณฑ์
3.
4.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วัตถุประสงค์

5.

กลุม่ เป้าหมาย/คุณสมบัติ

6.

ระยะเวลาให้ ความคุ้มครอง

7.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์ขนต
ั ้ า่
และสูงสุด

8.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ธกส ทวีรัก 99
กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตรายบุคคล เพื่อการคุ้มครองชีวิตตลอดชีพถึงอายุ 99
ปี บริ บรู ณ์
เปิ ดรับฝากฯ ตังแต่
้ 20 พฤศจิกายน 2560 – ปั จจุบนั
- เพื่อจูงใจเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรยุคใหม่หรื อกลุม่ ที่อายุน้อย มาสมัครเป็ น
สมาชิกสมาคมฯ มากยิง่ ขึ ้น และมีภาระจ่ายเงินสงเคราะห์ลดลง
- เพื่อให้ สมาชิกปั จจุบนั ยังคงสภาพการเป็ นสมาชิกมากยิ่งขึ ้น
- เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและยัง่ ยืนแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกู ค้ า ธ.ก.ส.
- สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกู ค้ า ธ.ก.ส.
- เกษตรกรหรื อครอบครัวเกษตรกร
- อายุ 20 – 60 ปี บริ บรู ณ์
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้ วนไม่มีสว่ นใดส่วนหนึง่ พิการ
คุ้มครองตลอดชีพ ตังแต่
้ วนั ที่วนั ที่ธนาคารระบุวนั เริ่ มคุ้มครองตามกรมธรรม์ ถึงวันที่ผ้ ู
ฝากเงินสงเคราะห์อายุครบ 99 ปี บริ บรู ณ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ
- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขันต
้ ่าสุด สาหรับผู้ฝากฯ ที่มี
อายุ 20 ปี บริ บรู ณ์ เท่ากับ 1,120 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขันสู
้ งสุด สาหรับผู้ฝากฯ ที่มี
อายุ 60 ปี บริ บรู ณ์ เท่ากับ 4,630 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
- อัตราเงินฝากสงเคราะห์แยกตามอายุของผู้ฝากฯ โดยส่งชาระรายปี คงที่ตลอดสัญญา
ตารางอัตราเงินฝากสงเคราะห์ ต่ อเงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท
อายุ บาท/ปี อายุ บาท/ปี อายุ บาท/ปี อายุ บาท/ปี
20
1,120
30
1,480
40
2,050
50 2,980
21
1,150
31
1,520
41
2,120
51 3,110
22
1,180
32
1,570
42
2,200
52 3,240
23
1,210
33
1,620
43
2,280
53 3,380
24
1,250
34
1,670
44
2,360
54 3,530
25
1,280
35
1,730
45
2,450
55 3,690
26
1,320
36
1,790
46
2,550
56 3,850
27
1,350
37
1,850
47
2,650
57 4,030
28
1,390
38
1,910
48
2,750
58 4,220
29
1,440
39
1,980
49
2,860
59 4,420
60 4,630
-
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9.

จานวนทุนสงเคราะห์ตามวงเงิน
คุ้มครอง
10. ความคุ้มครอง (หลัก)

11. ความคุ้มครอง (พิเศษ)

12. ระยะเวลารอคอย
13. ระยะเวลาบอกล้ างสัญญา
14. ข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- สาหรับผู้ฝากฯ ที่คงสภาพเป็ นสมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ขยายความคุ้มครอง
อุบตั ิเหตุฟรี ตามจานวนเงินทุนสงเคราะห์หลัก
- สาหรับผู้ฝากฯ ที่ไม่เป็ นสมาชิกสมาคมฯ สามารถขยายคุ้มครองอุบตั ิเหตุ (อบ.1) อัตรา
150 บาทต่อความคุ้มครองอุบตั เิ หตุเพิ่มเติม 100,000 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกินจานวน
เงินทุนสงเคราะห์หลัก
คุ้มครองตามจานวนเงินทุนสงเคราะห์สงู สุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย (นับรวมกับ
ผลิตภัณฑ์ ธกส ทวีรัก ฌปก 1/1)
1. เสียชีวติ ทุกกรณี รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
2. ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจนถึงอายุครบ 70 ปี บริ บรู ณ์รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
3. กรณีมีชีวิต อยูจ่ นถึงอายุครบ 99 ปี บริ บรู ณ์ รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
กรณีเสียชีวิตหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง ด้ วยสาเหตุอบุ ตั เิ หตุภายในอายุ 70 ปี บริ บรู ณ์
(มีข้อยกเว้ นความคุ้มครองตามทีร่ ะบุไว้ ในกรมธรรม์)
- สาหรับผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่เป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกู ค้ า ธ.ก.ส. โดย
ขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุผ้ ฝู าก
เงินสงเคราะห์ต้องยังคงสภาพการเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอฝากเงิน
สงเคราะห์ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
- สาหรับผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่ไม่เป็ นสมาชิกสมาคมฯ แต่ขอขยายความคุ้มครอง
อุบตั ิเหตุเพิ่มเติม รับเพิ่ม 100% ตามวงเงินคุ้มครองอุบตั ิเหตุเพิ่มเติม
กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์หลังจากระยะเวลารอคอย 180 วัน
ธนาคารมีสทิ ธิโต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่สมบูรณ์ของสัญญา หรื อบอกล้ างสัญญาได้
ภายใน 2 ปี
1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
2. ถูกผู้รับประโยชน์ฆา่ ตายโดยเจตนา
3. เสียชีวติ จากกรณีเจ็บป่ วยภายในกาหนดระยะเวลารอคอย 180 วัน นับแต่วนั ที่
กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้ นการเสียชีวิตด้ วยอุบตั ิเหตุ
4. การเสียชีวติ ของผู้ฝากเงิน ซึง่ เป็ นผลโดยตรงจากสาเหตุตอ่ ไปนี ้
- สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน/ การกระทาของศัตรูตา่ งชาติ
สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรื อการต่อต้ าน
รัฐบาล การนัดหยุดงานหรื อการปฏิบตั ิการของผู้ก่อการร้ าย
- การกระทาความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
เพราะการกระทาผิดทางอาญานัน้
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15. การส่งใบแจ้ งชาระงวดถัดไป
(ตามรอบปี กรมธรรม์)

16. รูปแบบการชาระ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- ขณะที่ผ้ ฝู ากเงินสงเคราะห์ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทหารตารวจ หรื ออาสาสมัครในการ
ปฏิบตั ิการสงครามหรื อเยี่ยงสงครามในกรณีปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวเป็ นเวลาติดต่อกันเกิน
กว่า 30 วัน
5. ข้ อยกเว้ นความคุ้มครองอุบตั เิ หตุ
- การมีครรภ์หรื อการให้ กาเนิดเด็กหรื อการแท้ งบุตร
- การดาน ้า การถูกสัตว์ทาร้ ายหรื อการเข้ าป่ าล่าสัตว์
- การทาการแข่งขันหรื อการพนันขันต่อทุกชนิด รวมทังการแสดงหรื
้
อการเล่นผาดโผน
- การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาต
เพื่อการโดยสาร
- การถูกฆ่าหรื อทาร้ ายร่างกาย โดยเจตนาของผู้รับประโยชน์
- การฆ่าตัวตายหรื อการทาร้ ายร่างกายตนเอง หรื อพยายามกระทาเช่นว่านัน้
- การกระทาของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยูภ่ ายใต้ ฤทธิ์สรุ า ยาเสพติด หรื อ
สารเสพติดให้ โทษ
- การได้ รับเชื ้อโรค เว้ นแต่การติดเชื ้อโรคหรื อบาดทะยักหรื อโรคกลัวน ้าซึง่ เกิดขึ ้น
จากบาดแผลที่ได้ รับอุบตั ิเหตุ
- การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ที่จาเป็ นจะต้ องกระทาเนื่องจาก
ได้ รับอุบตั ิเหตุ
- อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรื อกัมมันตภาพรังสีจากเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อ
จากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธี
ใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึง่ ดาเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
- การเสียชีวติ ซึง่ เป็ นผลโดยตรงจากสาเหตุของข้ อ 1-4 ข้ างต้ น โดยธนาคารจะจ่าย
คืนเงินฝากสงเคราะห์ที่ได้ รับชาระไว้ แล้ วทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับประโยชน์
- ธนาคารจัดส่งใบแจ้ งชาระ งวดถัดไป ทางไปรษณีย์ ล่วงหน้ า 2 เดือน ก่อนถึงวัน
ครบกาหนด
- ธนาคารส่งข้ อความแจ้ งเตือน SMS ครัง้ ที่ 1 ก่อนวันครบกาหนดชาระงวดถัดไป 7 วัน
และครัง้ ที่ 2 ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน
ชาระงวดแรก
1. หักบัญชี ตามที่ระบุในใบคาขอฝากเงินสงเคราะห์ โดยนาเงินเต็มจานวน
ที่กาหนดตามงวดส่งชาระเข้ าบัญชีของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามที่ระบุใน
ใบคาขอฝากเงินสงเคราะห์
2. ช่ องทางภายในธนาคาร เคาน์เตอร์ สาขาทัว่ ประเทศ
ชาระงวดต่ ออายุ
1. หักบัญชี ตามที่ระบุในใบคาขอฝากเงินสงเคราะห์ โดยนาเงินเต็มจานวน
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17. การต่ออายุกรมธรรม์กรณีขาด
ผลบังคับ
18. เอกสารประกอบใบคาขอฝาก
19. การเวนคืนกรมธรรม์
20. การรับเงินตามมูลค่าใช้ เงิน
สาเร็ จ
21. ส่วนงานที่รับผิดชอบ/เบอร์
โทรศัพท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ที่กาหนดตามงวดส่งชาระเข้ าบัญชีของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามที่ระบุใน
ใบคาขอฝากเงินสงเคราะห์
2. ช่ องทางภายในธนาคาร เคาน์เตอร์ สาขาทัว่ ประเทศ / ธ.ก.ส. A-Mobile / ATM /
CDM
3. ช่ องทางภายนอกธนาคาร
- Mobile Banking ทุกธนาคาร
- เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ในร้ านค้ า 7-Eleven ทัว่ ประเทศ (มีคา่ ธรรมเนียม)
การชาระล่ าช้ าเกินกว่ าระยะเวลาผ่ อนผัน 31 วัน มีผลให้ กรมธรรม์ขาดผลบังคับและ
ความคุ้มครองสิ ้นสุดทันที
หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับสามารถขอต่ออายุสญ
ั ญากรมธรรม์ได้ ภายใน 1 ปี
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรอง
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อหักบัญชีสง่ ฝาก
ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่ขอยกเลิกกรมธรรม์ จะได้ รับเงินสดตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในปี
กรมธรรม์นนๆ
ั ้ ตามตารางท้ ายกรมธรรม์ โดยติดต่อได้ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
ผู้ฝากเงินสงเคราะห์จะได้ รับเงินมูลค่าใช้ เงินสาเร็ จในกรณีกรมธรรม์ขาดผลบังคับแล้ ว
เสียชีวติ หรื อครบกาหนดสัญญา ซึง่ อ้ างอิงจากการคานวณและอัตราตามตารางท้ าย
กรมธรรม์ โดยติดต่อรับเงินได้ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
0-2558-6555 หรื อ 0-2555-0555
ต่อ สานักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027- 8033, 8046 - 8047, 6502 -6507

