เอกสารแสดงข้ อมูลของผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชิวิต
(Sales Sheet)

เงินฝากสงเคราะห์ ชวี ติ ธกส มอบรั ก ๑/๑
ที่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1.
2.

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

3.
4.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วัตถุประสงค์

5.

กลุม่ เป้าหมาย/คุณสมบัติ

6.

ระยะเวลาให้ ความคุ้มครอง

7.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์ขนต
ั ้ า่ และสูงสุด

8.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์

ธกส มอบรัก ๑/๑
กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ แบบคุ้มครองสินเชื่อแก่ ลูกค้ าผู้ก้ ู ธ.ก.ส. หรื อ
ลูกหนี ้ร่วม และคูส่ มรส ตามข้ อบังคับที่ธนาคารกาหนด (ฉ.44 และ ฉ.45) /
สมาชิกกองทุนหมูบ่ ้ าน และ สมาชิกองค์กรภาคการเกษตรที่ก้ ยู มื เงินจากธนาคาร
ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร กลุม่ บุคคล กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ปรับปรุงเงื่อนไขการรับฝากฯ ตังแต่
้ 21 กันยายน 2563 เป็ นต้ นไป
เพื่อเป็ นหลักประกันแบบคุ้มครองสินเชื่อให้ กบั ลูกค้ าผู้ก้ ู ธ.ก.ส. หรื อ ลูกหนี ้ร่วม
และคูส่ มรส ตามข้ อบังคับที่ธนาคารกาหนด (ฉ.44 และ ฉ.45) สมาชิกกองทุน
หมูบ่ ้ าน และสมาชิกองค์กรภาคการเกษตรทีก่ ้ ยู ืมเงินจากธนาคาร ได้ แก่ สหกรณ์
การเกษตร กลุม่ บุคคล กลุม่ วิสาหกิจชุมชน กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร บรรเทา
ความเดือดร้ อนแก่ครอบครัวเกษตรกร
- เกษตรกรลูกค้ าผู้ก้ ูหรื อลูกหนี ้ร่วม และคูส่ มรส ตามข้ อบังคับ ฉ.44 และ ฉ.45 โดย
ต้ องมีหนี ้เงินกู้กบั ธนาคาร หรื อ วงเงินกู้เพื่อเป็ นค่าลงทุนระยะยาวที่จ่ายเงินกู้ตาม
ความก้ าวหน้ าของแผนงานหรื อโครงการ
- สมาชิกกองทุนหมูบ่ ้ าน และสมาชิกองค์กรภาคการเกษตรทีก่ ้ ยู ืมเงินจากธนาคาร
ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร กลุม่ บุคคล กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
- อายุ 20 – 60 ปี บริ บรู ณ์ ซึง่ สามารถส่งชาระต่อเนื่องได้ จนถึงอายุ 70 ปี บริ บรู ณ์
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้ วนไม่มีสว่ นหนึง่ ส่วนใดพิการ
หมายเหตุ เงินกู้ที่ไม่รวมเงินกู้โครงการจานาข้ าวเปลือก, เงินกู้นโยบายรัฐทีใ่ ช้
เงินทุนรัฐบาล, เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD), บัตรเกษตรสุขใจ และ เงินกู้ ฉ.35
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ครบกาหนดไม่มีเงินคืน คุ้มครองตังแต่
้ วนั ที่วนั ที่ธนาคาร
ระบุวนั เริ่ มคุ้มครองถึงวันที่สิ ้นสุดตามกรมธรรม์ และสามารถส่งชาระต่อในปี ถดั ไป
เพื่อรับความคุ้มครองอย่างต่อเนือ่ ง ถึงอายุ 70 ปี บริ บรู ณ์
- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขันต
้ ่าสุด สาหรับผู้ฝากฯ ที่มีอายุ 20 ปี บริ บรู ณ์
เท่ากับ 250 บาท / ปี ต่อ เงินทุนสงเคราะห์ 50,000 บาท และ 365 บาท/ปี ต่อ
เงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท
- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขันสู
้ งสุด สาหรับผู้ฝากฯ ที่สง่ ชาระต่อเนื่องถึงอายุ
70 ปี บริ บรู ณ์ เท่ากับ 700 บาท / ปี ต่อ เงินทุนสงเคราะห์ 50,000 บาท และ 1,265
บาท / ปี ต่อ เงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท
กาหนดตามช่วงอายุของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ของปี ที่ถือกรมธรรม์ ต่อจานวน
เงินทุนสงเคราะห์ 50,000 บาท และ 100,000 ดังตารางหน้ าถัดไป
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เงินฝากสงเคราะห์ ชวี ติ ธกส มอบรั ก ๑/๑
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ช่ วงอายุผ้ ฝู ากเงิน
สงเคราะห์
20 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 – 65 ปี
66 – 70 ปี

9.

จานวนทุนสงเคราะห์ตามวงเงินคุ้มครอง

- ขยายคุ้มครองอุบตั เิ หตุ (อบ.1) อัตรา 75 บาทต่อเงินทุนสงเคราะห์ความคุ้มครอง
อุบตั ิเหตุเพิ่มเติม 50,000 บาทต่อปี และ อัตรา 150 บาทต่อเงินทุนสงเคราะห์
ความคุ้มครองอุบตั ิเหตุเพิ่มเติม 100,000 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกินจานวนเงินทุน
สงเคราะห์หลัก หรื อ ไม่เกิน 1,000,000 บาท จานวนใดที่ตา่ กว่า
เริ่ มต้ นและสูงสุดตามประเภทผู้ขอฝากที่พิจารณาจากหนี ้เงินกู้ที่ปัดขึ ้นเป็ นจานวน
คราวละ 50,000 บาท ส่วนทีเ่ กิน 100,000 บาท ให้ ปัดขึ ้นเป็ นจานวนเต็มแสน ดัง
ตารางข้ างล่างนี ้
ประเภทผู้ขอฝาก

10. ความคุ้มครอง (หลัก)

อัตราเงินฝากสงเคราะห์ ต่อจานวนเงินทุนสงเคราะห์
สัญญาหลัก
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
50,000
100,000
50,000
100,000
250
365
75
150
400
665
75
150
550
965
75
150
700
1,265
75
150

จานวนเงินทุนสงเคราะห์
สัญญาหลัก
สัญญาเพิ่มอุบัติเหตุ
เริ่มต้ น สูงสุดไม่ เกิน เริ่มต้ น
สูงสุดไม่ เกิน

1. ลูกค้ าผู้ก้ ู หรือลูกหนี ้
ร่วม ตาม ฉ.44/45

50,000

2,000,000

50,000

2. คูส่ มรส ของลูกค้ าผู้ก้ ู
ตาม ฉ.44 และ ฉ.45
3. สมาชิกผู้ก้ อู งค์กร
ภาคการเกษตร
4. สมาชิกผู้ก้ กู องทุน
หมูบ่ ้ าน

50,000

200,000

50,000

สัญญาหลัก หรือ
1,000,000 บาท
จานวนใดที่ตา่ กว่า
สัญญาหลัก

50,000

200,000

50,000

สัญญาหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

 จานวนเงินทุนสงเคราะห์รวมทังสิ
้ ้น ไม่ เกิน 500,000 บาท เปรียบเทียบ
กับ จานวนหนี ้เงินกู้รวมทังสิ
้ ้น เป็ นอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิรับฝากเงินสงเคราะห์ ชีวติ ประจาสาขา กรณีจานวนเงินทุน
สงเคราะห์ รวมทัง้ สิน้ เกินกว่ า 500,000 บาท เป็ นอานาจการพิจารณาของ
สนญ.
เสียชีวติ หรื อทุพพลถาวรสิ ้นเชิง ผู้รับประโยชน์หรื อผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามแต่กรณี
จะได้ รับเงิน 100% ของเงินทุนสงเคราะห์สว่ นที่เหลือหลังจากหักชาระหนี ้ที่มีกบั
ธนาคาร
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เงินฝากสงเคราะห์ ชวี ติ ธกส มอบรั ก ๑/๑
ที่
11. ความคุ้มครอง (พิเศษ)

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

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กรณีขอรับความคุ้มครองอุบตั เิ หตุเพิ่มเติม
1. กรณีเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
2. คุ้มครองสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงอันเนื่องมาจากการ
ประสบอุบตั ิเหตุ ภายใน 180 วันนับตังแต่
้ วนั ที่เกิดอุบตั เิ หตุ รับเงินผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์สญ
ั ญาเพิ่มเติมอุบตั เิ หตุ
กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์หลังจากระยะเวลารอคอย 90 วัน
ธนาคารมีสทิ ธิโต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่สมบูรณ์ของสัญญา หรื อบอกล้ างสัญญา
ได้ ภายใน 1 ปี
1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
2. ถูกผู้รับประโยชน์ฆา่ ตายโดยเจตนา
3. เสียชีวติ จากกรณีเจ็บป่ วยภายในกาหนดระยะเวลารอคอย 90 วัน นับแต่วนั ที่
กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้ นการเสียชีวิตด้ วยอุบตั ิเหตุ
4. การเสียชีวติ ของผู้ฝากเงิน ซึง่ เป็ นผลโดยตรงจากสาเหตุตอ่ ไปนี ้
- สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน/ การกระทาของศัตรู
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบ
หรื อการต่อต้ านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรื อการปฏิบตั กิ ารของผู้กอ่ การร้ าย
- การกระทาความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนีการ
จับกุม เพราะการกระทาผิดทางอาญานัน้
- ขณะที่ผ้ ฝู ากเงินสงเคราะห์ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทหารตารวจ หรื ออาสาสมัครใน
การปฏิบตั ิการสงครามหรื อเยีย่ งสงครามในกรณีปฏิบตั ิหน้ าทีด่ งั กล่าวเป็ นเวลา
ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน
5. ข้ อยกเว้ นความคุ้มครองอุบตั เิ หตุ
- การมีครรภ์หรื อการให้ กาเนิดเด็กหรื อการแท้ งบุตร
- การดาน ้า การถูกสัตว์ทาร้ ายหรื อการเข้ าป่ าล่าสัตว์
- การทาการแข่งขันหรื อการพนันขันต่อทุกชนิด รวมทังการแสดงหรื
้
อ
การเล่นผาดโผน
- การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาต
เพื่อการโดยสาร
- 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
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เงินฝากสงเคราะห์ ชวี ติ ธกส มอบรั ก ๑/๑
ที่

15. การส่งใบแจ้ งชาระงวดถัดไป
(ตามรอบปี กรมธรรม์)

16. รูปแบบการชาระ

17. การต่ออายุกรมธรรม์กรณีขาดผลบังคับ
18. เอกสารประกอบใบคาขอฝาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ที่จาเป็ นจะต้ องกระทาเนื่องจาก
ได้ รับอุบตั ิเหตุ
- อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรื อกัมมันตภาพรังสีจากเชื ้อเพลิง
นิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิง
นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึง่ ดาเนินการ
ติดต่อกันไปโดยตัวเอง
- การเสียชีวติ ซึง่ เป็ นผลโดยตรงจากสาเหตุของข้ อ 1-4 ข้ างต้ น โดยธนาคารจะ
จ่ายคืนเงินฝากสงเคราะห์ที่ได้ รับชาระไว้ แล้ วทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับประโยชน์
- ธนาคารจัดส่งใบแจ้ งชาระงวดถัดไป 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
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 กรมธรรม์ขาดผล
บังคับและความคุ้มครองสิ ้นสุดทันที
ไม่สามารถขอต่ออายุสญ
ั ญากรมธรรม์ได้ ให้ ดาเนินการขอฝากฯ ใหม่เท่านัน้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- กรณีแถลงมีโรคประจาตัวให้ แนบสมุดประจาตัวผู้ป่วย หรื อประวัติการรักษา
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อหักบัญชีสง่ ฝาก

เอกสารแสดงข้ อมูลของผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชิวิต
(Sales Sheet)

เงินฝากสงเคราะห์ ชวี ติ ธกส มอบรั ก ๑/๑
ที่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รายการเอกสารที่ขอเพิ่มเติมตามตารางด้ านล่ าง
ประเภทผู้ขอฝาก
รายการเอกสารที่ขอเพิ่มเติม
1. ลูกค้ าผู้ก้ ู หรื อลูกหนี ้ร่วม หนังสือกู้เงินเพื่อเป็ นค่ าลงทุน
กรณีจานวนเงินทุนสงเคราะห์เกินกว่าหนี ้เงินกู้
ตาม ฉ.44 / ฉ.45
ที่ปัดขึ ้นเป็ นจานวนเต็มแสน
-ไม่ ม-ี
2. คูส่ มรส ของลูกค้ าผู้ก้ ู
ตาม ฉ.44 / ฉ.45
3. สมาชิกผู้ก้ อู งค์กรภาค
1. หนังสือสัง่ จ่ายเงินกู้และนาเงินฝากเข้ าบัญชี
การเกษตร
ผู้ก้ ู หรื อหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด
2. บัญชีรายชื่อสมาชิก
4. สมาชิกผู้ก้ กู องทุน
หมูบ่ ้ าน

19. การเวนคืนกรมธรรม์
20. การรับเงินตามมูลค่าใช้ เงินสาเร็จ
21. ส่วนงานที่รับผิดชอบ / เบอร์ โทรศัพท์

1. หนังสือสัง่ จ่ายเงินกู้และนาเงินฝากเข้ าบัญชี
ผู้ก้ กู องทุนหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
2. บัญชีรายชื่อสมาชิก

- ไม่มี - ไม่มี 0-2558-6555 หรื อ 0-2555-0555
ต่อ สานักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 6436-6438,6502 -6507, 8027-8033 ,8046

