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แบบประกันภยัและสัญญาเพิ่มเตมิ
ส าหรับ ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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หัวข้อการอบรม

 ประกันชีวติแบบสะสมทรัพย์
แบบ 15 สมาร์ท แพลน (15SPS)

 ประกันชีวติแบบตลอดชีพ-แพคเกจ
แบบตลอดชีพ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 (20LPS)
+ สัญญาเพิ่มเตมิชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (HBFS)
+ สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภยัโรคร้ายแรง 10 โรค (DD10S)

 ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 หลักเกณฑ์การพจิารณารับประกันภยัเบือ้งต้น

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

 ประกันชีวติแบบชั่วระยะเวลา-แพคเกจ
แบบช่ัวระยะเวลา 10 ปี (10TLS)
+ สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภยัโรคร้ายแรง 10 โรค (DD10S)

 การเสนอขาย

 เก่ียวกับ ชับบ์ ไลฟ์
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 แบบประกันชีวติและสัญญาเพิ่มเตมิ



Chubb Life ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรันซ์
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• ชับบ์ คือกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบด็เตล็ดที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่
ที่สุดของโลก

• ส านักงานใหญ่อยู่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• ด าเนินธุรกจิใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง
• มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตัง้แต่ประกนัภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ ประกันภัยเบด็เตล็ด ประกันภัยส่วนบุคคล รวมถงึการ

ประกันชีวิต และประกันภัยต่อ 
• ชับบ์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางด้านความม่ันคง

ทางการเงนิระดับ AA จากสถาบัน Standard & Poor’s และระดับ A++ จากสถาบัน A.M. Best   
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บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน) คือหน่ึงในกลุ่มบริษัทของ ชับบ์

• ชับบ์ ไลฟ์ เร่ิมให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ.2544  
• ช่ือเดมิ เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ เปล่ียนช่ือเป็น ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ เม่ือปี พ.ศ.2559
• ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายประเภท ทัง้การประกันชีวิต การประกันอุบัตเิหตุ และประกันสุขภาพ     

การประกันชีวิตกลุ่มสวัสดกิารพนักงาน รวมถงึการประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือรูปแบบต่างๆ ทัง้คุ้มครองสินเช่ือรถยนต์ 
สินเช่ือรถจักรยานยนต์ และสินเช่ือที่อยู่อาศัย

• ให้บริการผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ช่องทางธนาคาร 
บริษัทนายหน้าประกันภัย และพันธมิตรธุรกจิ

• ศูนย์ดูแลลูกค้า 24 ช่ัวโมง โทร.1283
• อีเมล : CustomerCare.THLife@Chubb.com

เก่ียวกับ ชับบ์ ไลฟ์

http://life.chubb.com/th
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ท าไมต้องท าประกันชีวติ

คุ้มครองชีวิต เก็บออม

5เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

ประกนัชีวติกบัอกีหน่ึงการออม…ที่เราตอ้งมีประกนัชีวติกบัอกีหน่ึงความคุม้ครอง…ที่เราตอ้งมี
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ข้อดีของการท าประกันชีวติ

เกบ็ออม

เป็นหลักประกันให้ครอบครัว

คุ้มครองสุขภาพ

มีเงนิชดเชยรายได้

เป็นทุนการศึกษาให้ลูกลดหย่อนภาษีได้

มีเงนิใช้ตอนเกษียณอายุ

ให้ความคุ้มครองชีวิต

เงนิผลประโยชน์ไม่เสียภาษี

การันตีผลตอบแทน

6เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

ช่วยเคลียร์ภาระหนี ้

ประกันชีวิตเป็นพืน้ฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงส่วนบุคคล



แบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม

7เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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แบบประกันชีวติและสัญญาเพิ่มเตมิ
มี 3 แผนการประกันภยัให้เลือก

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

แบบสะสมทรัพย์ 15 สมาร์ท แพลน (15SPS)

แบบชั่วระยะเวลา-แพคเกจ  (10TLS)

แบบตลอดชีพ-แพคเกจ (ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20)

+ สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค (DD10S)

+ สัญญาเพิ่มเตมิชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (HBFS)

+ สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค (DD10S)
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อาชีพ : พนักงานบริษัท ผู้บริหาร อาชีพอสิระ เจ้าของธุรกจิ
อายุ : 20 – 70 ปี

รายได้/เดือน : 30,000 บาทขึน้ไป
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย :

คนโสด /คนแต่งงาน ทัง้มีบุตรและไม่มีบุตร
คนท างานที่มีเงนิเดือนประจ า /เจ้าของธุรกจิ /อาชีพอสิระ
ผู้ที่ต้องการวางแผนการเกบ็ออม
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรง
ผู้ที่ต้องการชดเชยรายได้เม่ือเข้ารักษาตัว
ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

9เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้















แบบสะสมทรัพย์
15 สมาร์ท แพลน (15SPS)

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้ 10
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ระยะเวลาเอาประกนัภยั 21 ปี
ระยะเวลาช าระเบีย้ 15 ปี
อายกุารรับประกนั อาย ุ31 วนั ถึง 70 ปี
จ านวนเงินเอาประกนัภยัขัน้ต ่า 100,000 บาท

จ านวนเงินเอาประกนัภยัสงูสดุ 1,000,000 บาท

เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัได้ทกุๆ 50,000 บาท
การช าระเบีย้ประกนัภยั รายปี /ราย 6 เดือน /ราย 3 เดือน /รายเดือน
ระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบีย้ 31 วนั
อตัราเบีย้ทกุเพศและทกุอาย ุ 150 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000 บาท
การลดหย่อนภาษี สามารถน าเบีย้ประกนัภยัไปหกัค่าลดหย่อนภาษีเงินได้

ได้ตามเบีย้ท่ีจ่ายจริง แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท

แบบสะสมทรัพย์ 15 สมาร์ท แพลน

11เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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แบบสะสมทรัพย์ 15 สมาร์ท แพลน

12

มีสิทธิกู้ ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ 90% ของมลูค่าเนนคืน 
โดยคิดดอกเบีย้ทบต้นในอตัรา 5.05% ต่อปี

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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ความคุ้มครอง ผลประโยชน์

กรณีมีชีวิตอยู่

เงนิคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์

บริษัทจะจ่ายเงินคืนตามเง่ือนไขกรมธรรม์เป็นงวดรายปีให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั โดยจ่ายงวดละ    

2% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัเร่ิมต้น เร่ิมตัง้แต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์ท่ี 2 ไปจนถึงวนัครบรอบ

ปีกรมธรรม์ท่ี 20 ตามวนัท่ีของวนัเร่ิมสญัญาประกนัภยั

เงนิครบก าหนดสัญญา

ในวนัครบรอบปีกรมธรรม์ท่ี 21 ตามวนัท่ีของวนัเร่ิมสญัญาประกนัภยั  บริษัทจะจ่ายเงินครบ

ก าหนดสญัญา 212% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัเร่ิมต้น ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั

กรณีเสียชีวิต

บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัในขณะท่ีผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต หรือจ่ายเงินค่าเวนคืน

กรมธรรม์ หรือจ่ายเบีย้ประกนัภยัท่ีได้ช าระมาแล้วทัง้หมด หกัด้วยเงินจ่ายคืนตามเง่ือนไขกรมธรรม์

ท่ีได้รับไปแล้วทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้ รับประโยชน์ โดยจ านวนเงินเอา

ประกนัภยัในขณะท่ีผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิตเป็นดงันี ้

• ระหว่างปีกรมธรรม์ท่ี 1 – 10 : 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัเร่ิมต้น

• ระหว่างปีกรมธรรม์ท่ี 11– 15 : 150% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัเร่ิมต้น

• ระหว่างปีกรมธรรม์ท่ี 16 – 21 : 175% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัเร่ิมต้น

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ 15 สมาร์ท แพลน

13เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี 

เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.09 เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.27 เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.52 -

ค านวณเบีย้ประกันภัยรายงวด 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

การช าระเบีย้ประกันภยัรายปี 15 สมาร์ท แพลน

14

อตัราเบีย้ประกนัภยัเพิ่มส าหรับภยัต ่ากนา่มาตรฐานเนื่องจากสขขภาพ 
ขึน้อยูก่บัหลกัเกณฑ์การพิจารณารับประกนัภยัของบริษัท

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

จ านวนเงนิเอาประกันภยั (บาท) ส่วนลดต่อจ านวนเงนิเอาประกันภยั 1,000 บาท
ต ่ากว่า 600,000 -

600,000 - 999,999 2 บาท
1,000,000 4 บาท

ส่วนลดเบีย้ประกันภัยรายปี 15 สมาร์ท แพลน

(อัตราเบีย้ประกันภยั – ส่วนลด) x จ านวนเงนิเอาประกันภยั
1,000

(150 - 4) x 1,000,000
1,000

เบีย้ประกันภัยรายปี = 146,000 บาท

การค านวณส่วนลดค่าเบีย้ประกันภยัรายปี   (จ านวนเงนิเอาประกันภยัเร่ิมต้น 1,000,000 บาท)



สิน้ปีที่ เงินสดคืน
1 0
2 20,000
3 20,000
4 20,000
5 20,000
6 20,000
7 20,000
8 20,000
9 20,000

10 20,000
11 20,000
12 20,000
13 20,000
14 20,000
15 20,000
16 20,000
17 20,000
18 20,000
19 20,000
20 20,000
21 2,120,000

 เบีย้ประกันภยัหลักรายปีสะสม*  ความคุ้มครองเสียชีวิต**มูลค่าใช้เงินส าเร็จมูลค่าเวนคืนเงินสด

จ านวนเงินเอาประกันภยัเร่ิมต้น 1,000,000 บาท

0 0 146,000 1,000,000
82,000 58,000 292,000 1,000,000

202,000 139,000 438,000 1,000,000
320,000 217,000 584,000 1,000,000
440,000 292,000 730,000 1,000,000
574,000 374,000 876,000 1,000,000
724,000 463,000 1,022,000 1,000,000
848,000 531,000 1,168,000 1,048,000
977,000 600,000 1,314,000 1,174,000

1,111,000 668,000 1,460,000 1,300,000
1,245,000 734,000 1,606,000 1,500,000
1,385,000 801,000 1,752,000 1,552,000
1,531,000 868,000 1,898,000 1,678,000
1,682,000 934,000 2,044,000 1,804,000
1,840,000 0 2,190,000 1,930,000
1,878,000 0 2,190,000 1,910,000
1,918,000 0 2,190,000 1,918,000
1,960,000 0 2,190,000 1,960,000

2,120,000 0 2,190,000 2,120,000

2,004,000 0 2,190,000 2,004,000
2,050,000 0 2,190,000 2,050,000

ตัวอย่างผลประโยชน์ 15 สมาร์ท แพลน

* เบีย้ประกนัภยัมาตรฐานเท่านัน้และไมร่นมเบีย้ประกนัภยัเพิ่มเน่ืองจากการช าระเบีย้ประกนัภยัรายงนด โดยท่ีแตล่ะงนดมีระยะเนลาน้อยกน่า 12 เดือน 
** บริษัทจะจ่ายจ านนนเงินเอาประกนัภยัในขณะท่ีเสียชีนิต หรือมลูคา่เนนคืนกรมธรรม์ หรือเบีย้ประกนัภยัท่ีช าระไปแล้นทัง้หมด หกัด้นย เงินสดคืนท่ีได้รับไปแล้นทัง้หมด แล้นแตจ่ านนนใดจะมากกนา่

2,500,000 2,190,000

15



แบบช่ัวระยะเวลา-แพคเกจ
ประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา 10/10

+ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค

16เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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กรมธรรม์
ประกันภัย

ระยะเวลา

เอาประกันภัย

ระยะเวลา

ช าระเบีย้

จ านวนเงนิเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

แบบประกันภัย
แบบช่ัวระยะเวลา
(10TLS)

10 ปี 10 ปี 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

สัญญาเพิ่มเตมิ
การประกันภัย
โรคร้ายแรง 10 โรค
(DD10S)

1 ปี

(ต่ออายุได้ถงึ

อายุ 64 ปี)

ปีต่อปี 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

ตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปี (เพศชาย อายุ 35 ปี) 2,529 4,215 8,430 12,645 15,860

แผนประกันภยั แบบช่ัวระยะเวลา-แพคเกจ

17เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

หมายเหต ุตวัอย่างเบีย้ประกนัภยัแสดงเฉพาะการช าระเบีย้ประกนัภยัแบบรายปีและกรณีภยัมาตรฐานเท่านัน้ 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
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กรมธรรม์ประกันภยั ผลประโยชน์
แบบประกันภยั
แบบช่ัวระยะเวลา
(10TLS)

หากผู้ เอาประกนัภยัเสยีชีวิต บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั 100%
ของกรมธรรม์ประกนัภยัแบบชัว่ระยะเวลา (10TLS) ให้แก่ผู้ รับประโยชน์

สัญญาเพิ่มเตมิ
การประกันภยั
โรคร้ายแรง 10 โรค
(DD10S)

หากผู้ เอาประกนัภยัได้รับการวินิจฉยัและยืนยนัจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงท่ีได้รับ
ความคุ้มครองตามสญัญาเพิ่มเติมนี ้เมื่อบริษัทได้รับและเห็นชอบในหลกัฐานแล้ว
บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แบบชั่วระยะเวลา-แพคเกจ

1

2

18

หมายเหต ุ สญัญาเพิ่มเตมิการประกนัภยัโรคร้ายแรง 10 โรค (DD10S) 
• สญัญาเพิ่มเตมินี ้จะจา่ยผลประโยชน์ 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั เม่ือผู้ เอาประกนัภยัได้รับการวินิจฉยัว่าเป็นโรคร้ายแรง
• เม่ือบริษัทได้จา่ยคา่ชดเชยส าหรับการเจ็บป่วยข้อใดข้อหนึง่แล้ว สญัญาเพิ่มเตมินีถื้อเป็นอนัสิน้สดุความคุ้มครอง
• สญัญาเพิ่มเตมินีมี้ระยะเวลารอคอย 60 วนั

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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ประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา 10/10

ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านัน้

19

1

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี 

เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.09 เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.27 เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.52 -

ค านวณเบีย้ประกันภัยรายงวด 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

จ านวนเงนิเอาประกันภยั (บาท) ส่วนลดต่อจ านวนเงนิเอาประกันภยั 1,000 บาท

ต ่ากว่า 2,000,000 -

2,000,000 บาท ขึน้ไป 0.50 บาท

การช าระเบีย้ประกันภัยรายปี แบบช่ัวระยะเวลา 10/10

ส่วนลดเบีย้ประกันภัยรายปี แบบช่ัวระยะเวลา 10/10

20

อตัราเบีย้ประกนัภยัเพิม่ส าหรับภยัต ่ากน่ามาตรฐานเน่ืองจากสขขภาพ 
ขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์การพจิารณารับประกนัภยัของบริษัท

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบีย้ประกันภัย 31 วัน
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ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 10 โรค ดังนี ้

1   โรคมะเร็งระยะลกุลาม (Invasive Cancer)

2   โรคเยือ่หุ้มสมองหรือไขสนัหลงัอกัเสบจากเชือ้แบคทเีรีย (Bacterial Meningitis)

3   ไตวายเรือ้รัง (Chronic Kidney Failure)

4   ตบัวาย (Chronic Liver Disease /End-stage Liver disease /Liver Failure)

5   กล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนัจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)

6   โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออดุตนั (Major Stroke)

7   การผ่าตดัเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)

8   การผ่าตดัเส้นเลือดเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)

9   การผ่าตดัลิน้หวัใจโดยวธีิการเปิดหวัใจ (Open Heart Surgery for the Heat Valve)

10   การผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะหรือปลกูถา่ยไขกระดกู (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)

หมายเหตุ
1. เม่ือบริษัทได้จา่ยคา่ชดเชยส าหรับการเจ็บป่วยข้อใดข้อหนึง่แล้ว สญัญาเพิ่มเตมินีถื้อวา่สิน้สดุความคุ้มครอง
2. สญัญาเพิ่มเตมินีมี้ระยะเวลารอคอย 60 วนั

2 สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภยัโรคร้ายแรง 10 โรค

21เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



แบบตลอดชีพ-แพคเกจ
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20)

+ สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน 

+ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค 

22
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กรมธรรม์
ประกันภัย

ระยะเวลา

เอาประกันภัย

ระยะเวลา

ช าระเบีย้

จ านวนเงนิเอาประกันภยั (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

ประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ
ไลฟ์ โพรเทคเตอร์
90/20

คุ้มครองจนครบ

รอบปีกรมธรรม์

ท่ีผู้เอาประกันภัย

มีอายุครบ 90 ปี

20 ปี 200,000 300,000 500,000 800,000 1,000,000

สัญญาเพิ่มเตมิ
ชดเชยการรักษา
พยาบาลรายวัน

1 ปี

(ต่ออายุได้ถงึ

อายุ 69 ปี)

ปีต่อปี 1,000 1,500 2,000 2,000 2,000

สัญญาเพิ่มเตมิ
การประกันภัย
โรคร้ายแรง 10 โรค

1 ปี

(ต่ออายุได้ถงึ

อายุ 64 ปี)

ปีต่อปี 400,000 600,000 1,000,000 1,600,000 2,000,000

ตัวอย่างเบีย้ประกันภัยรายปี (เพศชาย อายุ 35 ปี) 7,378 11,067 17,245 25,112 29,690

แผนการประกันภยั แบบตลอดชีพ-แพคเกจ

1

2

23

3

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

หมายเหต ุตวัอยา่งเบีย้ประกนัภยัแสดงเฉพาะการช าระเบีย้ประกนัภยัแบบรายปีและกรณีภยัมาตรฐานเทา่นัน้ 
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กรมธรรม์ประกันภยั ผลประโยชน์

แบบประกันภัย
ไลฟ์ โพรเทคเตอร์
90/20 (20LPS)

กรณีมีชีวิตอยู่

ในวนัครบรอบปีกรมธรรม์ท่ีผู้ เอาประกนัภยัมีอายคุรบ 90 ปี ตามวนัท่ีของวนัเร่ิมสญัญาประกนัภยั 

บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั

กรณีเสียชีวิต

บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั ให้แก่ผู้ รับประโยชน์

สัญญาเพิ่มเตมิ
ชดเชยการรักษาพยาบาล
รายวัน  (HBFS)

หากผู้ เอาประกนัภยัได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาในฐานะผู้ ป่วยในของโรงพยาบาล

ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ เม่ือบริษัทได้รับและเห็นชอบในหลกัฐานต่างๆ แล้ว บริษัทจะจ่าย

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ใน “กรมธรรม์ประกนัภยั” โดยจะจ่ายให้   

ตามจ านวนวนัท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแต่ไม่เกิน 

365 วนั ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเดียวกนั

สัญญาเพิ่มเตมิ
การประกันภัยโรคร้ายแรง 
10 โรค (DD10S)

หากผู้ เอาประกนัภยัได้รับการวินิจฉยัและยืนยนัจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงท่ีได้รับความคุ้มครอง

ตามสญัญาเพิม่เติมนี ้เม่ือบริษัทได้รับและเห็นชอบในหลกัฐานแล้ว บริษัทจะจ่าย 100% ของ

จ านวนเอาประกนัภยัตามท่ีระบไุว้ใน “กรมธรรม์ประกนัภยั”

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แบบตลอดชีพ-แพคเกจ

1

2

24

3

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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ประกันชีวติแบบตลอดชีพ (ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20)1

▪ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต: 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั
▪ ผลประโยชน์กรณีอยู่ครบก าหนดสญัญา: 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั

▪ ระยะเวลาช าระเบีย้ 20 ปี 
▪ คุ้มครองจนถึงอาย ุ90 ปี

มีสิทธิกู้ ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ 90% ของมลูค่าเนนคืน 
โดยคิดดอกเบีย้ทบต้นในอตัรา 6.5% ต่อปี

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี 

เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.09 เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.27 เบีย้ประกนัภยัรายปี x 0.52 -

ส่วนลดเบีย้ประกันภัยรายปี แบบตลอดชีพ (ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20)
จ านวนเงนิเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลดต่อจ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000 บาท

ต ่ากว่า 400,000 -
400,000 - 599,999 1 บาท
600,000 - 999,999 2 บาท

1,000,000 3 บาท

อตัราเบีย้ประกนัภยัเพิม่ส าหรับภยัต ่ากน่ามาตรฐานเน่ืองจากสขขภาพ 
ขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์การพจิารณารับประกนัภยัของบริษัท

การช าระเบีย้ประกันภัยรายปี แบบตลอดชีพ (ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20)

ค านวณเบีย้ประกันภัยรายงวด 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้

ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบีย้ประกันภัย 31 วัน
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สัญญาเพิ่มเตมิชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (HBFS)

หากผู้ เอาประกนัภยัเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอบุตัิเหต ุจนเป็นเหตใุห้ต้องเข้ารักษาตวัเป็นผู้ ป่วยใน* ของโรงพยาบาล  
เมื่อบริษัทได้รับและเห็นชอบในหลกัฐานแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์คา่รักษาพยาบาลรายวนัเทา่กับจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัของสญัญาเพิ่มเติมนีต้ามที่ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์  โดยจะจ่ายให้ตามจ านวนวนัที่เข้ารับการรักษา
พยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์ แตไ่มเ่กิน 365 วัน ตอ่การเข้าพกัรักษาตวัครัง้ใดครัง้หนึง่**

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นบัจากวนัที่บริษัทออกสญัญาเพิ่มเติมนี ้
หรือนบัจากวนัที่บริษัทรับการตอ่อายสุญัญาเพิ่มเติมนีค้รัง้หลงัสดุ แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึน้ภายหลงั

* ผู้ ป่วยใน หมายถึง ผู้ ท่ีจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลติดต่อกนัไมน้่อยกว่า 6 ชัว่โมง ซึง่ต้องลงทะเบียนเป็น
ผู้ ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบง่ชีซ้ึง่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนัน้ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไว้เป็นผู้ ป่วยในแล้ว ต่อมาเสียชีวิต
ก่อนครบ 6 ชัว่โมง

** การเข้าพกัรักษาตวัครัง้ใดครัง้หนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพ่ือรักษาตวัในฐานะผู้ ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง  
และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาล 2 ครัง้หรือมากกว่า ด้วยสาเหตหุรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกนั  
โดยระยะเวลาการต้องอยู่โรงพยาบาลแต่ละครัง้ห่างกนัไมเ่กินกว่า 90 วนั นบัจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาลครัง้สดุท้าย

27

2
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กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)*

บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน จ านวน 1 วัน ให้กับผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการตรวจรักษาที่เกิดขึน้โดย
การผ่าตัด หรือหัตถการ ดังต่อไปนี ้

สัญญาเพิ่มเตมิชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน(HBFS)

1. การสลายน่ิว 7. การตัดก้อนเนือ้ที่เต้านม 13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด

2. การตรวจเส้นเลือดหวัใจโดยการฉีดสี 8. การตัดชิน้เนือ้จากกระดูก 14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง

3. การผ่าตัดต้อกระจก 9. การตัดนิว้มือ หรือนิว้เท้า 15. การขูดมดลูก

4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทกุชนิด 10. การเจาะตับ 16. การตัดชิน้เนือ้จากปากมดลูก

5. การตรวจโดยการส่องกล้องทกุชนิด 11. การเจาะไขกระดูก 17. การรักษา Bartholin’s Cyst

6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส 12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง 18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า

28เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 10 โรค ดังนี ้

1   โรคมะเร็งระยะลกุลาม (Invasive Cancer)

2   โรคเยือ่หุ้มสมองหรือไขสนัหลงัอกัเสบจากเชือ้แบคทเีรีย (Bacterial Meningitis)

3   ไตวายเรือ้รัง (Chronic Kidney Failure)

4   ตบัวาย (Chronic Liver Disease /End-stage Liver disease /Liver Failure)

5   กล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนัจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)

6   โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออดุตนั (Major Stroke)

7   การผ่าตดัเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)

8   การผ่าตดัเส้นเลือดเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)

9   การผ่าตดัลิน้หวัใจโดยวธีิการเปิดหวัใจ (Open Heart Surgery for the Heat Valve)

10   การผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะหรือปลกูถา่ยไขกระดกู (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)

หมายเหตุ
1. เม่ือบริษัทได้จ่ายค่าชดเชยส าหรับการเจ็บป่วยข้อใดข้อหนึง่แล้ว สญัญาเพิม่เติมนีถื้อว่าสิน้สดุความคุ้มครอง
2. สญัญาเพิม่เติมนีมี้ระยะเวลารอคอย 60 วนั

สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภยัโรคร้ายแรง (DD10S)
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ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
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ข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาประกันชีวิตหลัก
1. ประกันชีวติแบบสะสมทรัพย์ 15 สมาร์ท แพลน (15SPS)
2. ประกันชีวติแบบชั่วระยะเวลา (10TLS)
3. ประกันชีวติแบบตลอดชีพ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 (20LPS)

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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ข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค (DD10S)

1. ความผิดปกติซึง่แพทย์ยืนยนัและมีหลกัฐานชดัเจนว่าเก่ียวข้องกบัโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีเร่ิมมีผลคุ้มครอง
ตามสญัญาเพิม่เติมนี ้

2. การฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านัน้
3. ผู้ เอาประกนัภยัปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือปฏิบตัิตามค าแนะน าของแพทย์
4. ภาวะใดๆ ซึง่เป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากเชือ้ภมูิคุ้มกนับกพร่อง (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) หรือกลุ่มโรคท่ีสมัพนัธ์กบัเอดส์ (ARC) 
หรือภาวะเส่ียงจากการติดเชือ้ และ/หรือเนือ้ร้ายท่ีปรากฎร่วมกบัเชือ้เอชไอวี เอดส์ หรือกลุ่มโรคท่ีสมัพนัธ์กบัเอดส์

5. การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอนัเกิดจากอาวธุนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ ซึ่งด าเนินติดต่อไป
โดยตนเอง

6. ขณะท่ีผู้ เอาประกนัภยักระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนา หรือขณะถกูจบักมุโดยเจ้าหน้าท่ีเพราะการกระท าความผิดดงักล่าว 
เว้นแต่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดอนัยอมความกนัได้

7. ภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ หรือการตรวจ หรือรักษาโรคหรือความพกิารท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด
8. โรคหรืออาการเก่ียวกบั สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ สภาวะเครียด การติดสารเสพติด หรือโรคพษิสรุาเรือ้รัง หรือการใช้ยา 
หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์จนเกิดอนัตราย

9. การกระท าของผู้ เอาประกนัภยัขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสรุา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
ค าว่า “ขณะอยู่ภายในฤทธ์ิสรุา” นัน้ ในกรณีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ท่ีมีระดบัแอลกอฮอร์ในเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์
ขึน้ไป

32เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



Chubb Life

ข้อยกเว้นที่ส าคัญสัญญาเพิ่มเตมิชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (HBFS)

1. โรคเรือ้รัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บท่ียงัมไิด้รักษาให้หายก่อนวนัท าสญัญาประกนัภยั
2. การท าร้ายร่างกายตนเอง
3. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะทางจิตใจ รวมถึงสภาวะเครียด
4. การตรวจสขุภาพหรือการรักษาใดๆ ท่ีไมใ่ช่ความจ าเป็นทางการแพทย์
5. การตัง้ครรภ์ แท้งบตุร การคลอดบตุร
6. การตรวจรักษาหรือการผ่าตดัเพ่ือเสริมสวย
7. การเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในระยะเวลา 30 วัน นบัจากวนัท าสญัญาเพิ่มเติมนี ้
8. การเจ็บป่วยดงัต่อไปนี ้ท่ีเกิดขึน้ในระยะเวลา 120 วัน นบัจากวนัท าสญัญาเพิ่มเติมนี ้หรือวนัต่ออายสุญัญาเพิ่มเติมนี ้

• เนือ้งอก ถงุน า้ หรือมะเร็งทกุชนิด
• ริดสีดวงทวาร
• ไส้เลื่อนทกุชนิด
• ต้อเนือ้ หรือต้อกระจก
• การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด์
• น่ิวทกุชนิด
• เส้นเลือดขอดที่ขา
• เย่ือบโุพรงมดลกูเจริญผิดท่ี

33เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



Chubb Life

ข้อยกเว้นทั่วไปสัญญาเพิ่มเตมิชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (HBFS)
ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกตทิี่เกิดจาก

1. โรคเรือ้รัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด หรือปัญหาด้านพันนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนกระท า ไม่ว่าจะอยู่ใน

ระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทัง้นีร้วมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์ส่ัง
3. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ 

การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซื่อกฎอัยการศึก
4. การก่อการร้าย
5. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่ผู้ เอาประกันภัย เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
6. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่ผู้ เอาประกันภัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
7. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่ผู้ เอาประกันภัย ก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
8. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัว

ทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
9. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงภาวะสมาธิสัน้ ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติ

ของการกิน หรือความวิตกกังวล
11. การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท
12. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่ รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพื่อการฟ้ืนฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พัก   

อยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย การรักษาหรือการตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ

13. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเก่ียวกับฟัน หรือเหงอืก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหนิปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทยีม ยกเว้นในกรณีจ าเป็น   
อันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากฟันเทยีม

14. การตัง้ครรภ์ การแท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด
15. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังจากการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังการได้รับบาดเจ็บ
16. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน า้หนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการ

ตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
17. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเหน็ หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเหน็

34เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



หลกัเกณฑ์การพจิารณา
รับประกนัภัยเบ้ืองต้น

35เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



Chubb Life

1. อายุการรับประกันภัย 31 วัน – 70 ปี 

2. จ านวนเงนิเอาประกันภัย

3. การเพิ่มจ านวนเงนิเอาประกันภัยรวม เพื่อสมัครท าส ญญาประกันภัย ต้องเพิ่มจ านวนเงนิเอาประกันภัยรวมด้วยจ านวนเตม็ 
50,000 บาท ต่อการเพิ่มจ านวนเงนิเอาประกันภัยรวม 

4. เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพจิารณารับประกันภัยของบริษัท ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท 
และจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ

หลักเกณฑ์การรับประกันภยั แบบสะสมทรัพย์ 15 สมาร์ท แพลน

36

ความคุ้มครอง
จ านวนเงนิเอาประกันภัยต ่าสุด

ต่อกรมธรรม์

จ านวนเงนิเอาประกันภัยสูงสุด

ต่อกรมธรรม์

สัญญาหลัก 100,000 บาท 1,000,000 บาท

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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หลักเกณฑ์การรับประกันภยั แบบช่ัวระยะเวลา-แพคเกจ
1. อายุการรับประกันภัย 20 – 60 ปี 

2. จ านวนเงนิเอาประกันภัย

3. การเพิ่มจ านวนเงนิเอาประกันภัยรวม เพื่อสมัครท าส ญญาประกันภัย ต้องเพิ่มจ านวนเงนิเอาประกันภัยรวมด้วยจ านวน
เตม็ 50,000 บาท ต่อการเพิ่มจ านวนเงนิเอาประกันภัยรวม 

4. เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพจิารณารับประกันภัยของบริษัท ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัท และจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ

ความคุ้มครอง
จ านวนเงนิเอาประกันภัย

ต ่าสุดต่อกรมธรรม์

จ านวนเงนิเอาประกันภัย

สูงสุดต่อกรมธรรม์

• สัญญาหลัก
แบบประกันภัยแบบช่ัวระยะเวลา (10TLS)

300,000 บาท 2,000,000 บาท

• สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยโรคร้ายแรง 

10 โรค (DD10S)
1 เทา่ของ

จ านนนเงินเอาประกนัภยั
ตามสญัญาหลกั

ไมเ่กิน 5 เทา่ของจ านนนเงินเอาประกนัภยั
ตามสญัญาหลกั

เง่ือนไขเพิ่มเตมิ
• ผู้ เอาประกนัภยัอายข 16-40 ปี จ านนนเงินเอา

ประกนัภยัสงูสขดต้องไมเ่กิน 8 เทา่ของรายได้
ปัจจขบนัตอ่ปี

• ผู้ เอาประกนัภยัอายข 41-60 ปี จ านนนเงินเอา
ประกนัภยัสงูสขดต้องไมเ่กิน 5 เทา่ของรายได้ตอ่ปี

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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หลักเกณฑ์การรับประกันภยั แบบตลอดชีพ-แพคเกจ
1. อายุการรับประกันภัย 20 – 60 ปี 

2. จ านวนเงนิเอาประกันภัย

3. เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพจิารณารับประกันภัยของบริษัท ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัท และจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ

ความคุ้มครอง
จ านวนเงนิเอาประกันภัย

ต ่าสุดต่อกรมธรรม์

จ านวนเงนิเอาประกันภัย

สูงสุดต่อกรมธรรม์

• สัญญาหลัก
แบบตลอดชีพ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 (20LPS)

200,000 บาท 1,000,000 บาท

• สัญญาเพิ่มเตมิชดเชยการรักษาพยาบาล

รายวัน (HBFS)
1,000 บาท ตอ่นนั 2,000 บาท ตอ่นนั

• สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภัยโรคร้ายแรง 

10 โรค (DD10S)
2 เทา่ของ

จ านนนเงินเอาประกนัภยั
ตามสญัญาหลกั

ไมเ่กิน 5 เทา่ของจ านนนเงินเอาประกนัภยั
ตามสญัญาหลกั

เง่ือนไขเพิ่มเตมิ
• ผู้ เอาประกนัภยัอายข 16-40 ปี จ านนนเงินเอา

ประกนัภยัสงูสขดต้องไมเ่กิน 8 เทา่ของรายได้
ปัจจขบนัตอ่ปี

• ผู้ เอาประกนัภยัอายข 41-60 ปี จ านนนเงินเอา
ประกนัภยัสงูสขดต้องไมเ่กิน 5 เทา่ของรายได้ตอ่ปี

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



• หลักฐานการสมัครเอาประกันภัย

39

• สิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้
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• แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกันภัย

• ส าเนาบัตรประชาชน

• แบบฟอร์มหนังสือยนิยอมและมอบอ านาจ

• รายงานการตรวจสุขภาพและรายงานการสอบสวนทางการแพทย์ (ถ้ามี)

• หลักฐานผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี) 

หลักฐานการสมัครท าประกันภยั

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



Chubb Life

การน าเบีย้ประกันภยัไปลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

41

แบบประกันภัย

สัญญาประกันชีวิตหลัก

1) แบบสะสมทรัพย์ 15 สมาร์ท แพลน 21/15 ตามเบีย้ที่ช าระจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

2) แบบตลอดชีพ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 ตามเบีย้ที่ช าระจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

3) แบบช่ัวระยะเวลา 10/10 ตามเบีย้ที่ช าระจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเตมิการประกันภยัโรคร้ายแรง 10 โรค ตามเบีย้ที่ช าระจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

และเม่ือรวมแล้ว

ต้องไม่เกิน

100,000 บาท

สิทธิในการลดหย่อนภาษี

หมายเหตข
สญัญาเพิม่เติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายนนั (HBFS) ไม่สามารถน าเบีย้ท่ีช าระไปลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีสรรพากรก าหนด

เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



การเสนอขาย

42เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



จดุขาย

แบบสะสมทรพัย ์15 สมารท์ แพลน

 เก็บออม *แบบใหผ้ลตอบแทนแนน่อน

 เงนิคนืระหวา่งสญัญา *ฝากตอ่รบัดอกเบีย้ไดอ้กี 2%

 มคีวามคุม้ครองชวีติ

 อายมุากก็ซือ้ได ้(ถงึอาย ุ70 ปี)

 มสีว่นลดคา่เบีย้ประกนั

 กูย้มืเงนิจากกรมธรรมไ์ด้

 น าเบีย้ไปลดหยอ่นภาษไีด ้ตามเงือ่นไขสรรพากร

43เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



จดุขาย

แบบช ัว่ระยะเวลา-แพคเกจ

 คุม้ครองชวีติ ตลอด 10 ปี

 คุม้ครอง 10 โรครา้ยแรง ยอดฮติ

 มสีว่นลดคา่เบีย้ประกนั (สญัญาหลกั)

 น าเบีย้ไปลดหยอ่นภาษไีด ้(สญัญาหลกั)

44เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



จดุขาย

แบบตลอดชพี-แพคเกจ

 คุม้ครองชวีติ ยาวนานถงึอาย ุ90 ปี

 อายคุรบ 90 ปี ไดจ้ านวนเงนิเอาประกนั 100%

 คุม้ครอง 10 โรครา้ยแรง ยอดฮติ

 ไดเ้งนิชดเชยรายวนั สงูถงึ 365 วนัตอ่การเขา้รกัษาคร ัง้หนึง่

 มสีว่นลดคา่เบีย้ประกนั (สญัญาหลกั)

 กูย้มืเงนิจากกรมธรรมไ์ด ้(สญัญาหลกั)

 น าเบีย้ไปลดหยอ่นภาษไีด ้ตามเงือ่นไขสรรพากร

45เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



ลกูคา้คอืใคร

ก่อนน าเสนอขาย
วิเคราะห์ลูกค้าก่อน

ดีมาก

Money มีเงนิไหม

Autority มีอ านาจตัดสนิใจไหม

Need  มีความจ าเป็นต้องมีประกันไหม

Health สุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ไหม

Age  อายุอยู่ในเกณฑ์ซือ้ได้ไหม

Time มีเวลา สะดวกที่จะพูดคุยได้

MANHA

ดี พอได้

46เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



4 เหตผุลทีค่นสว่นใหญจ่ะไมซ่ือ้ประกนั

• No Money

• No Needs

• No Help
• No Trust  

ทกุขอ้ปฏเิสธของลกูคา้เกดิจาก “ความไมม่ ัน่ใจ” (No Trust)

1.ไมม่ ัน่ใจวา่สนิคา้ : วา่จะแกป้ญัหาไดไ้หม

2.ไมม่ ัน่ใจในคนขาย : วา่จะหลอกหรอืพดูไมจ่รงิหรอืเปลา่

3.ไมม่ ัน่ใจในบรษิทั : วา่จะดแูลตอ่เนือ่งไหม

ถา้ไมม่ัน่ใจ สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาคอื ลกูคา้จะขอเพิม่เวลา(ซือ้เวลา) และขอเพิม่ขอ้มลู 47



48เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



เปิดใจลกูคา้

• พดูเรือ่งเดยีวกนักบัลกูคา้ใหเ้ร็วทีส่ดุ

• จ าชือ่ลกูคา้ใหไ้ด ้รวมถงึคนทีใ่กลช้ดิลกูคา้

• การแตง่กาย บคุลกิภาพด ีย ิม้แยม้ แจม่ใส

• จรงิใจ เป็นมติร

• การสือ่สารทีด่ ีชดัเจน

• เป็นนกัฟงัทีด่ ี80% พดู 20%

• ไมค่ดิแทนลกูคา้ /อยา่คดิไปกอ่นวา่ลกูคา้คงไมอ่ยากท า

• การมคีวามรูเ้ร ือ่งศาสตรต์วัเลข ดดูวง (เทคนคิ)

• ตอ้งคดิเสมอวา่เราก าลงัน าเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประโยชนใ์หล้กูคา้

เพือ่สรา้งความรูส้กึใหล้กูคา้ชอบ เชือ่ใจในตวัเรา อยากสนบัสนนุ

49เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



สรา้งปญัหา
• สรา้งความจ าเป็นของลกูคา้ใหเ้ป็นปัญหา (ถา้ลกูคา้รูส้กึวา่เป็นปัญหา เขาก็จะสนใจ)

• สรา้งใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึกงัวลหรอืกลัว

เชน่ พีก่ลวัโควคิไหมครบั /พีก่ลวัการเกดิอบุตัเิหตทุีร่นุแรงไหมครบั

• วธิกีารสรา้งปัญหา คอื “สรา้งสถานการณ์” 

เมือ่ลกูคา้รูส้กึวา่มนัเป็นปญัหาแลว้…เราก็น าเสนอแบบประกนัเพือ่แกป้ญัหาน ัน้

 ถา้เกดิเหตกุารณ์ไมค่าดฝนั 
“ประกนัจะเขา้มารองรบัรายไดข้องครอบครวัทีห่ายไปหรอืจดัการภาระหนีส้นิตา่งๆ”

 ถา้ตอ้งมอีายยุนืยาวมากๆ ถงึ 90-100 ปี 
“พีม่ ัน่ใจ 100% ไหมคะ่วา่ตอนทีเ่ราเกษยีณมเีงนิเก็บเพยีงพอโดยไมล่ าบาก”

 เมือ่เกดิโรครา้ยแรง บางคนเก็บเงนิมาท ัง้ชวีติพอป่วยขึน้มาตอ้งน าเงนิออมมา
รกัษา หากมเีงนิไมพ่อก็ตอ้งไปหยบิยมื

 มะเร็ง โรครา้ยแรงทีฆ่า่ชวีติคนไทยเป็นอนัดบั 1 มาตลอด
 คา่รกัษาพยาบาลในปจัจบุนัทีแ่พงมากขึน้

“แบบประกนัทีเ่ราไดเ้ตรยีมรบัมอืไวน้ ีจ้ะเขา้มารบัภาระคา่ใชจ้า่ยใหแ้นน่อน”

 จากสภาวะเศรษฐกจิ โรคระบาด (Covid-19) สง่ผลใหผ้ลตอบแทนจากการเก็บ
ออมและการลงทนุตา่งๆ มคีวามไมแ่นน่อน ผนัผวน
“ประกนัแบบสะสมทรพัยค์อือกีหนึง่รปูแบบการเก็บออมทีก่ารนัตจีา่ยผลตอบแทนทีแ่นน่อน”
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การเสนอแบบประกนั

ข ัน้ที ่1 : การจา่ยผลประโยชน ์(จา่ยอะไร จา่ยเทา่ไหร)

ข ัน้ที ่2 : จดุขายของแบบประกนั

ข ัน้ที ่3 : ลกูคา้จะไดป้ระโยชนอ์ะไร

• หลักประกนัใหค้รอบครัวเมือ่เกดิเหตุ

• แผนการเก็บออมทีใ่หผ้ลตอบแทนแน่นอน

• แผนการศกึษาของบตุร

• แผนการเก็บเงนิไวใ้ชย้ามเกษียณ

• มเีงนิกอ้นรักษาเมือ่เกดิโรครา้ยแรง

• มเีงนิชดเชยรายไดข้ณะพักรักษาตัว
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ใบเสนอขาย

ใชใ้บเสนอขาย อธบิายตวัเลขผลประโยชน์
มลีายเซ็นรบัทราบท ัง้ลกูคา้และผูเ้สนอขาย

พิเศษส ำหรับ : นำยประสิทธิ ตรำชู
อำยุผู้ขอเอำประกันภัย (ปี) 41

    ช่ือนำยหน้ำผู้ เสนอ เพศผู้ขอเอำประกันภัย ชำย
    รหสันำยหน้ำ แบบประกันภัย : 15SPS
    โทร แผนประกันภัย :  15 สมำร์ท แพลน (15SPS)

   กรณีจากไปก่อนครบก าหนดสัญญา
   ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ (เจ็บป่วย) บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

    + ด้วยอบุตัิเหต ุ บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

    + ด้วยอบุตัิเหตสุำธำรณภัย (ได้แก่ รถเมล์, รถไฟ, ในลิฟต์, โรงหนงั และอำคำรสำธำรณะ) บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

    + ด้วยฆำตกรรม ลอบท ำร้ำย หรือภัยจลำจล กรณีซือ้ อบ.1 ฆจ. และ/หรือ อบ.2 ฆจ. บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

ประเภทความคุ้มครอง จ านวนเงินเอา

ประกันภัยเร่ิมต้น

เบีย้ประกันภัย 

(บาท)

ระยะเวลาเอา

ประกันภัย(ปี)

ระยะเวลาช าระ

เบีย้ประกันภัย(ปี)

จ ำนวนเงินเอำประกันภัยของกรมธรรม์หลกั * 1,000,000             146,000                 21 15

ช ำระเบีย้ประกันภัย รำยปี ช ำระเบีย้ประกันภัยงวดละ 146,000 บำท

เอกสารแสดงความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ได้รับ

ตารางผลประโยชน์และเบีย้ประกันภยั
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พิเศษส ำหรับ : นำยปริญญำ ตระกูลอินทร์
อำยุผู้ขอเอำประกันภัย (ปี) 45

    ช่ือนำยหน้ำผู้ เสนอ เพศผู้ขอเอำประกันภัย ชำย
    รหสันำยหน้ำ แบบประกันภัย : 20LPS+HBFS+DD10S,
    โทร แผนประกันภัย :  แบบตลอดชีพ (แพคเกจ) WHOLE LIFE (Package)

   ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน
   + คำ่ชดเชยรำยวนัส ำหรับกำรเข้ำรักษำตวัในโรงพยำบำล วนัละ 2,000                     บำท

   กรณีประกันภยัโรคร้ายแรง
   + หำกเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงทีบ่ริษัทฯ ให้ควำมคุ้มครองจ ำนวน 10 โรค บริษัทจำ่ย 4,000,000             บำท

   กรณีจากไปก่อนครบก าหนดสัญญา
   ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ (เจ็บป่วย) บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

    + ด้วยอุบัติเหตุ บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

    + ด้วยอบุตัิเหตสุำธำรณภัย (ได้แก่ รถเมล์, รถไฟ, ในลิฟต์, โรงหนงั และอำคำรสำธำรณะ) บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

    + ด้วยฆำตกรรม ลอบท ำร้ำย หรือภัยจลำจล กรณีซือ้ อบ.1 ฆจ. และ/หรือ อบ.2 ฆจ. บริษัทจำ่ย 1,000,000             บำท

   ประเภทความคุ้มครอง จ านวนเงินเอา

ประกันภัยเร่ิมต้น

เบีย้ประกันภัย 

(บาท)

ระยะเวลาเอา

ประกันภัย(ปี)

ระยะเวลาช าระ

เบีย้ประกันภัย(ปี)

   จ ำนวนเงินเอำประกันภัยของกรมธรรม์หลกั * 1,000,000             29,560                   45 20

   ชดเชยกำรรักษำพยำบำลรำยวนั (สร.) ฟิต (HBFS) 2,000                     3,000                     1 1

   กำรประกันภัยโรคร้ำยแรง (DD10S) 4,000,000             31,920                   1 1

ช ำระเบีย้ประกันภัย รายปี ช ำระเบีย้ประกันภัยงวดละ 64,480 บำท

เอกสารแสดงความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ได้รับ

ตารางผลประโยชน์และเบีย้ประกันภยั
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ปิดการขาย

 ปิดการขายทกุคร ัง้ทีม่โีอกาส

 ใหล้กูคา้มสีว่นรว่มและเป็นผูต้ดัสนิใจซือ้

เป็นอกีหนึง่รปูแบบวางแผนการเก็บออมทีน่า่สนใจ ใชไ่หมคะ่

จากผลประโยชนท์ ัง้หมดของแผนประกนันี ้

ไมท่ราบวา่คณุลกูคา้จะใหล้กูหรอืภรรยาเป็นผูร้บัประโยชนด์คีะ่

จากผลประโยชนข์องคณุลกูคา้ทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้

ไมท่ราบวา่ตอ้งการจะเพิม่เตมิสว่นไหนอกีไหมคะ่ ..รบกวนเซ็นเอกสารใหด้ว้ยคะ่

คนทีจ่ะสามารถท าประกนัแบบนีไ้ด ้นอกจากจะมเีงนิแลว้

สขุภาพก็ตอ้งดดีว้ยคะ่ วนันีส้ขุภาพของคณุลกูคา้ยงัแข็งแรงสมบรูณ์ด ี

ง ัน้เรามาเตรยีมรบัมอืเร ือ่งสขุภาพอนาคตในวนันี ้ดไีหมคะ่ 
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สือ่สารด ีเปิดใจ สรา้งมนุษยส์มัพันธ ์ความรูส้กึทีด่ ีเป็นมติร 

(ไมใ่ชแ่คก่ารถามตอบ) 

แตม่ันเป็นการสรา้งความรูส้กึใหลู้กคา้ชอบ เชือ่ใจในตวัเรา

วเิคราะห ์หาความตอ้งการ

เลอืกแบบประกนัทีเ่หมาะกบัความตอ้งการ

แกป้ญัหาลกูคา้ไดต้รงจดุ

ปิดการขาย

ดว้ยอารมณ์

และความรูส้กึ

ทีด่ี

ลกูคา้จะซือ้ก็ตอ่เมือ่เขาเห็นดว้ยในมมุมองของเขา ไมใ่ชม่มุมองของคนขาย 55



ขอ้โตแ้ยง้ทีจ่ะตอ้งเจอแน่

ไมม่เีงนิ มปีระกนัเยอแลว้ เอาไวก้อ่น

ยงัไมส่นใจ ยงัไมพ่รอ้ม

ไมม่เีวลา
ขอดขูอ้มลูกอ่น

ขอถามแฟนกอ่น

เศรษฐกจิไมด่ ี

เดีย๋วตดิตอ่กลบัไป
คนรูจ้กัเป็นตวัแทน
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เทคนคิการตอบขอ้โตแ้ยง้

1. หาขอ้โตแ้ยง้ใหเ้จอ วา่มนัคอืขอ้โตแ้ยง้ทีแ่ทจ้รงิ หรอืขอ้โตแ้ยง้บา่ยเบีย่ง

กรณีลกูคา้ไมซ่ือ้ >70% เพราะอารมณ์ ไมใ่ชเ่พราะเหตผุล
และสว่นใหญเ่กดิจากเขาไมเ่ชือ่ใจคนขาย, ไมเ่ชือ่ถอืคนขาย

2. อยา่พยายามตอบขอ้โตแ้ยง้ (อยา่พยายามหกัลา้งค าแยง้ของลกูคา้)

ดทีีส่ดุคอืไมต่อบเลย ไมห่กัลา้ง ไมเ่ป็นศัตรกูบัลกูคา้
เทคนคิคอื “เห็นดว้ย” :: ดมีากเลยคะ่ /เห็นดว้ยคะ่ /ถกูตอ้งคะ่
แลว้คอ่ยกลับมาคน้หาขอ้มลูปัญหาทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ใหมอ่กีครัง้

3. ลอ๊กขอ้โตแ้ยง้ 

4. ปิดการขายทนัท ี…อยา่ปลอ่ยชอ่งวา่งใหล้กูคา้แยง้มาอกี

นอกจากเรือ่ง…(ขอ้โตแ้ยง้)..นีแ้ลว้ คณุลกูคา้ยังกงัวลเรือ่งอืน่อกีไหมคะ่

เสนอแบบประกนัทีเ่หมาะสมและชว่ยแกปั้ญหาของลกูคาได ้จากขอ้มลูทีไ่ดพ้ดูคยุกนัมา
• เชน่ พีค่ะ่ดฉัินขอเป็นแบบนีไ้ดไ้หมคะ่ (แบบตลอดชพี-แพคเกจ) (อายลุกูคา้ 48 ปี) ดฉัิน
ขอยืน่เรือ่งใหบ้รษัิทพจิารณากอ่นไดไ้หมคะ่ หากบรษัิทพจิารณาอนุมัตกิ็เป็นเรือ่งทีด่มีาก
ทีพ่ีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองทันท ีแตถ่า้ไมอ่นุมัต ิเรือ่งเงนิของพีไ่มต่อ้งกังวลนะคะ่คนืให ้
แน่นอนคะ่

57เอกสารใช้ส าหรับประกอบการฝึกอบรมเทา่นัน้



5 ค าพดูทีน่กัขายประกนัชวีติไมค่วรพดู

1. วนันีด้ฉินัมสี ิง่ด ีๆ  จะมาน าเสนอ

2. เชือ่ดฉินัเถอะคะ่ (เป็นสนิคา้ทีด่มีากจรงิๆ) 

3. ขอโทษนะคะ่ รบกวนเวลาคณุลกูคา้หรอืเปลา่

4. ตดัสนิใจซือ้วนันีเ้ลยคะ่

5. ถา้ตาย…
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บรกิารหลงัการขาย

ตอ้งท าใหล้กูคา้รูส้กึม ัน่ใจ อุน่ใจ สบายใจ 

 ตอ้งเป็นทีป่รกึษาทีด่ ี(โดยเฉพาะเรือ่งประกนัชวีติ)

 มแีบบฟอรม์และเขา้ใจข ัน้ตอนการเบกิเคลมสนิไหม

 มเีบอรต์ดิตอ่ บคุคล สว่นงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

 สรา้งความสมัพนัธเ์สมอืนคนในครอบครวักบัลกูคา้

 ตดิตอ่ถามไถ ่ไมห่ายเงยีบจากลกูคา้

 สง่ของทีร่ะลกึตามวาระหรอืเทศกาลส าคญัใหล้กูคา้

เพราะจะท าใหล้กูคา้
 กลบัมาใชบ้รกิารซ า้อกี
 แนะน าหรอืบอกตอ่ไปยงัลกูคา้คนอืน่ๆ
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อาวธุของนกัขายทีป่ระสบความส าเร็จ

มคีวามรู ้
ความรูใ้นตวัสนิคา้ รูว้ธิขีาย รูคู้แ่ขง่ รูจ้ดุด-ีจดุออ่นของตวัเอง 
รูจ้ักลกูคา้และตลาด

Skill

Attitude

Habit

Knowledge

มทีศันคตทิีด่ ี
นักขายตอ้งมทีัศนคตทิีด่เียีย่มในสนิคา้ บรษัิท ลกูคา้ และวชิาชพี

มทีกัษะการขาย
มทีักษะ มคีวามเชีย่วชาญ ยอ่มรูจั้กวางแผนและยกระดบัการท างาน 

มนีสิยัการท างานทีด่ ี
คอืทีม่าของความส าเร็จ มคีวามเสมอตน้เสมอปลาย เคารพในกตกิา 
เป็นผูม้วีนัิย และสรา้งสรรค์
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คณุคดิวา่ อะไรคอืปญัหาในการขาย

“ขายไม่ได้”

“ไม่ได้ขาย”
หรือ
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Chubb. Insured.


