
เติบโตอยางมั�นคง…
สูอนาคตที่ยั�งยืน
ดวยความหวงใยที่พรอมมอบให
จากประกันกลุม กรุงเทพประกันช�ว�ต



ประกันภัยกลุม สวัสดิการท่ีบร�ษัทควรมีใหแกพนักงาน ซ�ง่เปนรูปแบบของการประกันภัยแบบหน่ึงท่ีบร�ษัท หางราน องคกรตางๆ และนายจาง

จัดทำใหกับพนักงาน ลูกจางหร�อสมาช�ก เพ��อเปนสวัสดิการและหลักประกันความมั�นคง เปนรูปแบบการรับประกันบุคคลหลายๆ คนภายใต

กรมธรรมฉบับเดียว โดยจะมีหลักการพ�จารณาความเส่ียงของบุคคลภายในกลุมดวยอัตราเฉล่ีย ไมวาจะเปนอายุ เพศ อาช�พ หร�อ จำนวนเง�น

เอาประกันภัย คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยออกมาเพ�ยงอัตราเดียว และเบี้ยประกันภัยรวมโดยสวนใหญต่ำกวาการประกันช�ว�ตรายบุคคล 

โดยนายจางมอบภาระความรับผิดชอบและความเส่ียงภัยในคาใชจายท่ีไมแนนอนใหแกบร�ษัทประกันภัย  ปจจุบันสวัสดิการประกันกลุมนับเปน

เคร�่องมือสำคัญอยางหนึ่งในการบร�หารองคกรใหมีประสิทธิภาพ ซ�่งเปนการตระหนักถึงคุณคาของบุคลากรที่ไดทุมเทกำลังความคิดและ

ความสามารถเพ��อองคกร

กรุงเทพประกันช�ว�ต 
บร�ษัทท่ีเติบโตอยางมั�นคง และมีแนวคิดในการสรางอนาคตอยางยั�งยืน

เพ��อคนไทยทุกคน

• เราเติบโตอยางมั�นคงโดยมีสินทรัพยเพ��มข�้นอยางตอเนื่อง

• เราวางแผนพัฒนาองคกรอยางผูนำ ใหมีความพรอมและทันสมัยอยูเสมอเพ��อประชาชน

• เรามุงมั�นพัฒนาศักยภาพองคกร ใหมีความเช�ย่วชาญแบบมืออาช�พมีชองทางการขายท่ีครอบคลุม

 และพัฒนาชองทางการขายใหมๆ อยูเสมอ ทั�งชองทางตัวแทนประกันช�ว�ตและที่ปร�กษาการเง�น

 ชองทางธนาคาร ชองทางขายตรง ชองทางออนไลน และชองทางประกันกลุม

• เราปรับกลยุทธทางการตลาดใหมๆ  พัฒนาผลิตภัณฑใหครอบคลุม เพ��อวางแผนการเง�นอยางครบวงจร

 ตอบโจทยใหลูกคาอยางแมนยำ

• เราพรอมใหบร�การดวยใจ เพ��อเพ��มความสะดวกสบายแกลูกคาและผูเอาประกันภัย

ทุกภารกิจที่เราทำเพ��อตอบว�สัยทัศนและภารกิจของบร�ษัท ที่ตองการสรางความมั�นคง

ทางการเง�นใหกับประชาชนทุกกลุมผานการวางแผนทางการเง�นการใหบร�การที่ประทับใจ 

และทำประกันช�ว�ต ใหเหมาะกับฐานะทางการเง�นและคุณคาช�ว�ตของทุกคน

มั�นใจไปกับกรุงเทพประกันช�ว�ต

เราพรอมดวย
การบร�การและ
คุณภาพที่ดีที่สุด 



 

 

การกำหนดจำนวนเงิน

เอาประกันภัยเทากันทุกคน เชน 

คนละ 100,000 บาท เปนตน

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตามตำแหน�งหนาท่ี หรือตามระดับของพนักงาน

โดยที่พนักงานที่อยูในระดับเดียวกัน 

จะตองไดรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเทากัน

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

โดยใชเงินเดือนเปนเกณฑ เชน 

จำนวน 24 เทา 36 เทา หรือ

48 เทา ของเงินเดือน เปนตน

จำนวนเง�นเอาประกันภัย
เทากันทุกคน

แบงตามระดับ
ตำแหนงของพนักงาน

จำนวนเง�นเอาประกันภัย
เปนจำนวนเทาของเง�นเดือน

%

การกำหนดจำนวนเง�นเอาประกันภัย สามารถเลือกกำหนดไดหลายแบบ

ตามความเหมาะสมของแตละองคกร โดยทั�วไปจะแบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้

แบงวงเง�นเอาประกันภัยตามความเหมาะสม

เลือกแผนความคุมครองไดหลากหลาย เหมาะกับองคกร

การประกันช�ว�ตกลุม (สัญญาหลัก) 
คุมครองการเสียชีวิต ทั้งจากการประสบอุบัติเหตุ 

หรือปวยไข

การประกันอุบัติเหตุกลุม 
คุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุกลุม
คุมครองคารักษาพยาบาลที่เกิดจาก

การประสบอุบัติเหตุ (ตอครั้ง)

การประกันกลุมใหความคุมครองทุกกรณี 
ตลอด 24 ชั�วโมง ทุกสถานที่ ทั�วโลก

24
ชั�วโมง

การประกันทุพพลภาพถาวรสิ�นเช�งกลุม 
คุมครองเม�อตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุและการปวยไข

การประกันสุขภาพกลุม
    กรณีผูปวยใน (IPD) กรณีผูปวยนอก (OPD)

    กรณีคารักษาทางทันตกรรม กรณีการบาดเจ็บหรือปวยไขสาหัส

การประกันโรครายแรงกลุม
คุมครองผูเอาประกันภัย

40 โรครายแรง

กรุงเทพประกันช�ว�ตพรอมท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการเพ��มความแข�งแกรงใหกับองคกรตางๆ ดวยบร�การประกันกลุม

โดยนำเสนอผานแผนความคุมครองที่เหมาะสมและครอบคลุมสำหรับองคกรของทาน เพ��อใหความมั�นใจ

กับพนักงานหร�อสมาช�กในองคกร ไมตองกังวลกับความเสี่ยงทั�งการเสียช�ว�ต การประสบอุบัติเหตุ หร�อ

การเจ�บปวยรายแรง ซ�่งอาจจะสงผลกระทบตอครอบครัวพนักงาน ในขณะที่องคกรเองก็สามารถควบคุม

คาใชจายสำหรับสวัสดิการในสวนนี้อยางแนนอน

สรางความพรอมไปกับ
กรุงเทพประกันช�ว�ต



ติดตอสวนการตลาดประกันกลุม โทร. 02-777-8445-54 
email: group@bangkoklife.com
บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนยว�จัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยชวาง กรุงเทพฯ 10310
www.bangkoklife.com
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• เปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกลูกจาง

• ลูกจางบางคนไมสามารถจะซื้อประกันชีวิตได หรือไมมีความสนใจ

 ในการซื้อประกันชีวิต เพ�อคุมครองตนเอง 

 ดังนั้นเม�อมีการประกันชีวิตกลุมโดยนายจางเปนผูจัดทำใหพนักงาน

 ในสวนนี้ก็จะไดรับความคุมครอง ตามสวัสดิการที่นายจางจัดให

• ลูกจางมีความเปนอยูที่ดี สุขภาพจิตดี อบอุน และสบายใจ

 ที่มีหลักประกันที่มั่นคง

• สรางขวัญและกำลังใจของลูกจาง ทำใหทุมเทกำลังกายและจิตใจ

 ในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ไมประพฤติทุจริต 

 และชวยลดปญหาการเขา-ออก ของลูกจาง

• เปนการลดภาระปญหาและคาใชจายในการจางบุคลากร

 ในการดำเนินงานดานสวัสดิการ

• โครงการประกันชีวิตกลุม เปนโครงการที่ลงทุนดวยตนทุนที่ต่ำ

 แตสามารถเลือกวางแผนไวลวงหนาได ทั้งในดานงบประมาณ

 และผลประโยชนที่ใหแกลูกจาง

• คาเบี้ยประกันภัยที่จายไปนั้น สามารถนำไปหัก เปนคาใชจาย

 ของบริษัทฯ ได

• ลูกจางชวยโฆษณา ประชาสัมพันธนายจางของตนในทางที่ดี

ขอดีจากการทำประกันกลุม

สำหรับนายจาง สำหรับลูกจาง

คุณสมบัติของผูทำประกันกลุม

บร�การตรวจสอบและแจงเตือน

• ตองเปนนิติบุคคลเทานั้น เชน บริษัทฯ หรือ หางรานตางๆ

• ตองมีพนักงาน 10 คนขึ้นไป และตองทำประกัน 100% ของพนักงานทั้งหมด

• พนักงานมีสิทธิ์ทำประกันไดตองเปนพนักงานประจำที่มีสวัสดิการประกันสังคม

• ผูทำประกันกลุมตองมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ

• สัญญาประกัน 1 ป และสามารถตอสัญญาได

BLA-GMC (Member Care) แอปพลิเคชัน
สำหรับพนักงานเพ�อใช ในการตรวจสอบผลประโยชน

ความคุมครอง การเรียกรองสินไหม รายช�อโรงพยาบาล ฯลฯ

ระบบ G-Holder 
สำหรับฝายบุคคลในการตรวจสอบขอมูลพนักงาน 

การเรียกรองสินไหมของพนักงาน การแจงลาออก Online

ระบบการแจงเตือนกอนและหลัง 

การโอนสินไหมสุขภาพของพนักงานโดยอัตโนมัติ

ไปยังฝายบุคคล

ระบบ G-Serve สำหรับโรงพยาบาลคูสัญญา
ใช ในการตรวจสอบสิทธิ์ และความคุมครองของพนักงาน

ที่ทำประกัน เพ�ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ

ระบบ SMS หร�ออีเมล
สำหรับแจงเตือนการโอนสินไหมสุขภาพใหกับ

ผูเอาประกันภัยผาน SMS หรืออีเมล



  ส ำหรบัองคก์รท่ี์มีพนกังำนตัง้แต่ 51-100 คน

  และยงัไม่เคยท ำประกนักล ุม่มำก่อน

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

 การประกันชีวิต  :  จ่ายเงินทดแทน ในกรณีเสียชีวิต 100,000     200,000     300,000     400,000     500,000     

 การประกันอุบตัเิหตุ  : จ่ายเงินทดแทนอีกจ านวนหน่ึง ในกรณีอุบัติเหตุ 100,000     200,000     300,000     400,000     500,000     

1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายรวมกับประกันชีวิตแล้ว) 200,000     400,000     600,000     800,000     1,000,000  

2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสาธารณะ หรือจากการโดยสารรถไฟ 300,000     600,000     900,000     1,200,000  1,500,000  
หรือรถโดยสารประจ าทาง ลิฟท์ (จ่ายรวมการประกันชีวิตแล้ว)

3. สูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตา ทัง้สองข้างหรืออย่างใดอย่างหน่ึงรวมกันสองข้าง 100,000     200,000     300,000     400,000     500,000     
4. สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา อย่างใดอย่างหน่ึง ข้างเดียว 60,000      120,000     180,000     240,000     300,000     
5. สูญเสียแขนหน่ึงข้าง ตัง้แต่ไหล่ 75,000      150,000     225,000     300,000     375,000     
6. สูญเสียแขนหน่ึงข้าง ตัง้แต่ข้อศอก 65,000      130,000     195,000     260,000     325,000     
7. สูญเสียขาหน่ึงข้าง ตัง้แต่ต้นขา 75,000      150,000     225,000     300,000     375,000     
8. สูญเสียขาหน่ึงข้าง ตัง้แต่หัวเข่า 65,000      130,000     195,000     260,000     325,000     
9. หูหนวก 2 ข้าง หรือ เป็นใบ้ 50,000      100,000     150,000     200,000     250,000     

10. หูหนวก 1 ข้าง 15,000      30,000      45,000      60,000      75,000      
11. สูญเสียนิว้หัวแม่มือ (ทัง้สองข้อ) 25,000      50,000      75,000      100,000     125,000     
12. สูญเสียนิว้หัวแม่มือ (หน่ึงข้อ) 10,000      20,000      30,000      40,000      50,000      
13. สูญเสียนิว้ชี ้(สามข้อ) 10,000      20,000      30,000      40,000      50,000      
14. สูญเสียนิว้ชี ้(สองข้อ) 8,000        16,000      24,000      32,000      40,000      
15. สูญเสียนิว้ชี ้(หน่ึงข้อ) 4,000        8,000        12,000      16,000      20,000      
16. สูญเสียนิว้อ่ืนแต่ละนิว้ (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) 5,000        10,000      15,000      20,000      25,000      
17. สูญเสียนิว้หัวแม่เท้า 5,000        10,000      15,000      20,000      25,000      
18. สูญเสียนิว้เท้าอ่ืนแต่ละนิว้ (ไม่น้อยกว่าหน่ึงข้อ) 1,000        2,000        3,000        4,000        5,000        

 : จ่ายเงินทดแทนในกรณีเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้
   ทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร ต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

495        990        1,485     1,980     2,475     
 : ประสบอุบัติเหตุจนต้องรับการรักษาจากแพทย์หรือต้องรักษา
   ในโรงพยาบาล

290       430       575       720       865       

 การเข้ารักษาตวัแบบผู้ป่วยใน  :  ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ

1. ค่าห้องและค่าอาหาร (สูงสุด 31 วัน) วันละ 1,000        1,500        2,000        2,500        3,000        
2. ค่าห้อง I.C.U.(รวม) (สูงสุด 7 วัน) วันละ 2,000        3,000        4,000        5,000        6,000        

ผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหาร และค่าห้อง I.C.U. รวมสูงสุด 31 วัน     
3. ค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ 20,000      30,000      40,000      50,000      60,000      
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเน่ืองจากผู้ป่วยใน ภายใน 31 วัน นับจาก 20,000      30,000      40,000      50,000      60,000      
 วันที่ออกจากโรงพยาบาล (ผลประโยชน์รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ )  

5. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าหัตถการตามที่จ่ายจริง 20,000      30,000      40,000      50,000      60,000      
6. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุด 31 วัน) วันละ 500          800          1,000        1,300        1,500        
7. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค (ผลประโยชน์แยกจากข้ออ่ืนๆ) 2,000        3,000        4,000        5,000        6,000        
8. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (ภายใน 72 ช่ัวโมง  และขยายความคุ้มครองต่อเน่ือง 3,000        4,500        6,000        7,500        9,000        

ไม่เกิน 365 วัน นับจากวันเกิดเหตุ)
9. ค่ารถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ) 1,000        1,500        2,000        2,500        3,000        
10 เงินชดเชยรายได้กรณีไม่เรียกร้องผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (สูงสุด 31 วัน) วันละ* 1,000        1,500        2,000        2,500        3,000        

1,483     2,339     3,153     4,039     5,065     

 การเข้ารักษาแบบผู้ป่วยนอก  :  ต่อครัง้ (ปีละไม่เกิน 31 ครัง้) 600          800          1,000        1,200        1,500        

2,140     2,855     3,591     4,295     5,286     
  : คุ้มครองการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟันตามธรรมชาติ
   และผ่าฟันคุด

756       1,008     1,260     1,512     2,016     

5,164    7,622    10,064  12,546  15,707  

*  กรณีเงนิชดเชยรายได้ จะได้รับเม่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในกับประกันสังคม กองทุนเงนิทดแทน พ.ร.บ. บัตรทอง ข้าราชการ รัฐวิสาหจิ และประกันส่วนบุคคลเท่านัน้

จ านวนเงนิเอาประกันภัย (บาท)ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตารางผลประโยชน์ และอัตราเบีย้ประกันภัย

 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัเิหตุ

500,000     

10,000      20,000      30,000      40,000      50,000      

 การประกันทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร 100,000     200,000     300,000     400,000     

4,000        

เบีย้ประกันภยัรวมทัง้หมดต่อคน / ปี  

 ค่ารักษาทางทนัตกรรม  (ต่อปี)

  เบีย้ประกันรวมต่อคน / ปี  

  เบีย้ประกันค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัิเหตุต่อคน / ปี  

  เบีย้ประกันผู้ป่วยในต่อคน / ปี  

  เบีย้ประกันผู้ป่วยนอกต่อคน / ปี  

  เบีย้ประกันค่ารักษาทางทนัตกรรมต่อคน / ปี  

1,500        2,000        2,500        3,000        



  

1. เปน็ธุรกิจที่มีจ ำนวนพนกังำนประจ ำตั้งแต่ 51 - 100 คน 
2. เปน็องค์กรที่มีกำรจดทะเบยีนนติิบคุคล
3. ผูท้ี่มีสิทธิเ์อำประกันภยั ต้องเปน็พนกังำนประจ ำ(มีสวัสดิกำรประกันสังคม)  ส ำหรับเจ้ำของกิจกำร หรือกรรมกำร  
ที่ปรึกษำ กรณีที่ไม่ได้ท ำงำนประจ ำ ไม่สำมำรถสมัครขอเอำประกันภยัได้

1. อำยุของพนกังำนต้องอยู่ระหว่ำง 16 - 65 ปบีริบรูณ์ และอำยุเฉลีย่อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 40 ป ี
2. พนกังำนทั้งหมดจะต้องสมัครขอเอำประกันภยัพร้อมกัน
3. พนกังำนต้องมีสุขภำพสมบรูณ์แข็งแรง และไม่อยู่ในระหว่ำงกำรเจ็บปว่ย หรือบำดเจ็บ หรืออยู่ระหว่ำงกำรรักษำตัว
หรือติดตำมผลกำรรักษำ

4. ระดับช้ันอำชีพ ต้องอยู่ในธุรกิจที่มีควำมเสีย่งไม่เกินระดับอำชีพช้ัน 2

ระดบัอาชีพชัน้ 1 คือ  ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเส่ียงภัยระดับต ่า หรือมีลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายในส านักงาน

      งานด้านบริหาร การจัดการ เช่น ธุรกิจบัญชี

ระดบัอาชีพชัน้ 2 คือ  ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเส่ียงภัยระดับปานกลาง หรือมีลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายนอกอาคาร

      ส านักงานเป็นครัง้คราว เช่น ธุรกิจด้านงานขาย อุตสาหกรรมขนาดเบา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ หรือ

      ก่ึงอาชีพเฉพาะ

ระดบัอาชีพชัน้ 3 คือ  ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเส่ียงภัยระดับสูง   หรือมีลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายนอกอาคาร

      ส านักงานเป็นประจ า เช่นกลุ่มช่างก่อสร้าง โรงกลึง หรืองานที่อยู่ในกระบวนการผลิต

1. ต้องท าประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักก่อน (รวมอุบตัิเหตุ และทพุพลภำพสิน้เชิงถำวร)  ส ำหรับกำรประกันสุขภำพ
ก ำหนดใหต้้องท ำประกันผูป้ว่ยในก่อน จึงจะเลือกท ำประกันผูป้ว่ยนอกและค่ำรักษำทำงทนัตกรรมได้

2. พนกังำนในต ำแหนง่เดียวกันจะต้องขอเอำประกันภยัในแผนประกันภยัเดียวกัน
3. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแผนประกันไม่เกิน 2 ระดับแผน เช่น กรณีเลือกแผนที่ 1 เปน็แผนประกันต่ ำสุด 
ดังนั้นแผนประกันสูงสุดที่สำมำรถเลือกได้ คือ ไม่เกินแผน 3

4. ข้อก ำหนดส ำหรับกำรซ้ือควำมคุ้มครองประกันสุขภำพแบบผูป้ว่ยนอก คือ ต้องเทำ่กับหรือนอ้ยกว่ำค่ำหอ้งค่ำอำหำร

ของควำมคุ้มครองแบบผูป้ว่ยในในแผนประกันที่เลือก
5. ผลประโยชนแ์ละเบี้ยประกันนี้ ไม่สำมำรถใช้ได้กับกลุม่ สมำชิกสหกรณ์ สหภำพแรงงำน สมำคม สโมสร ชมรม
6. เบี้ยประกันรวมของกรมธรรม์ ณ. วันเร่ิมสัญญำประกันภยัต้องไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท

1. ใบค ำขอเอำประกันภยักลุม่ (ส ำหรับนำยจ้ำง) นำยจ้ำงเปน็ผูล้งนำมพร้อมประทบัตรำบริษทั
2. ใบผูรั้บประโยชน ์(ส ำหรับลูกจ้ำง) พนกังำนเปน็ผูก้รอกรำยละเอียดผูรั้บประโยชน์
3. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบยีนนติิบคุคล
4. ส ำเนำหนงัสือ ภพ.20
5. ส ำเนำบตัรประชำชนผูล้งนำมในใบค ำขอเอำประกันภยักลุม่ (ผูท้ี่มีรำยช่ือในหนงัสือจดทะเบยีนนติิบคุคล)
6. สรุปรำยละเอียดของผูเ้อำประกันภยั(พนกังำน) ประกอบด้วย ช่ือ - นำมสกุล วันเดือนปเีกิด เลขที่บตัรประชำชน

ต ำแหนง่งำน แผนประกัน และเลขที่บญัชี (ในกรณีที่ซ้ือควำมคุ้มครองกำรประกันภยัสุขภำพ)
7. หนงัสือขอใช้บริกำรเพ่ิมเติม เช่น ขอใหมี้บตัรสุขภำพ  ขอใหโ้อนเงินค่ำสินไหมสุขภำพเข้ำบญัชีธนำคำร(ถ้ำมี) 

หรือ ขอใช้บตัรประชำชนในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล

หมายเหตุ
* เอกสำรนี้ จัดท ำเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในสทิธิประโยชนท์ี่ไดรั้บตำมกรมธรรม์โดยสงัเขปเทำ่นั้น  ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขควำมคุ้มครองใหเ้ปน็ไปตำม
   กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิต  ออกใหแ้ก่นำยจ้ำง
* บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำอัตรำเบี้ยประกันภยั ส ำหรับกำรตอ่อำยุกรมธรรม์ในปตีอ่ไป
* บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรรับประกันภยักลุ่ม ในกรณีที่มีข้อมีข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย

ตดิต่อ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02-777-8000
www.bangkoklife.com

http://www.bangkoklife.com/

