กฎเกณฑการพิจารณารับประกัน (Underwriting Guidelines)
1. คุณสมบัติของกลุมที่มีสิทธิสมัครเอาประกัน (Eligibility)
1.1 ธุรกิจขนาดกลางที่ประกอบดวยจํานวนพนักงานประจํา 11-50 คน
A medium business is comprised of 11-50 full-time employees.
1.2 ผลประโยชนการประกันจะใหความคุมครองแกพนักงานที่มีอายุ 15-65 ป ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุมครองตามกรมธรรมประกันหมู
All benefits are available to eligible employees age 15 to 65 who are actively at work on the effective date of the group insurance
1.3 ผลประโยชนคารักษาพยาบาลจะใหความคุมครองแกคูสมรสของพนักงานที่มีอายุตํ่ากวา 60 ป
Only medical benefits are available to spouse below age 60 and child(ren) at least 2 weeks old and not over 18 years of age and unmarried.
Child(ren) can be covered between 18 and 23 years old if still a full-time student and unmarried.
1.4 ผลประโยชนคารักษาพยาบาลจะใหความคุมครองแกบุตรที่มีอายุไมตํ่ากวา 2 อาทิตย และไมเกินกวา 18 ป และยังมิไดสมรส
Only medical benefits are available to child(ren) at least 2 weeks old and not over 18 years of age and unmarried.
1.5 ผลประโยชนคารักษาพยาบาลจะใหความคุมครองแกบุตรที่มีอายุระหวาง 18 จนถึง 23 ป โดยเปนผูซึ่งกําลังศึกษาเต็มเวลา และยังมิไดสมรส
Only medical benefits are available to child(ren) can be covered between 18 and 23 years old if still a full-time student and unmarried.
1.6 คูสมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันจะตองสมัครเอาประกันภายใตแบบแผนเดียวกับพนักงาน โดยคุมครองเฉพาะประกันสุขภาพเทานั้น
The eligible dependents must enroll under the same plan as the insured employee (for medical coverage only).
1.7 อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะตองไมเกิน 40 ป
The average age of all employees should not exceed 40 years old.
2. ระดับขั้นอาชีพ (Occupational Class)
2.1 ผลประโยชนการประกันจะใหความคุมครองแกธุรกิจที่มีความเสี่ยงไมเกินระดับอาชีพขั้น 2
All benefits are available to the business with risk exposure not higher than the occupational class 2.(White & Light-blue Collars only)
3. เบี้ยประกัน(Premium)
3.1 เบี้ยประกันจะตองชําระเปนรายป
Mode of payment is annual.
3.2 นายจางเปนผูรับผิดชอบการชําระเบี้ยประกันของพนักงาน คูสมรส และบุตรทั้งหมด
The premiums of all eligible employees and their dependents must be paid by the employer
4. หลักเกณฑในการเขารวมเปนสมาชิก (Participation Requirements)
4.1 พนักงานทั้งหมดจะตองเขารวมทําประกัน
All employees in a company must participate in the group insurance program (on compulsory basis).
4.2 กรณีที่นายจางตองการสมัครทําประกันสุขภาพใหแกคูสมรสและบุตรของพนักงาน พนักงานที่มีคูสมรสและบุตรจะตองสมัครทําประกันทุกทาน
In case that the employer requires to extend medical insurance coverage to the employee’s dependent ,all employees and their dependents must be insured.
4.3 วันที่เริ่มมีผลบังคับความคุมครองตามกรมธรรมจะเปนวันถัดไปหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับเอกสารประกอบการสมัครครบถวน และอนุมัติการรับประกันแลว
The effective date is the following day after all required documents are obtained and the insurability is approved.
5. การเลือกแผนประกัน (Classification of Plan)
5.1 พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันและอยูในตําแหนงเดียวกัน จะตองสมัครทําประกันแบบแผนเดียวกัน
All eligible employees who are in the same or equivalent position will be insured under the same plan.
5.2 กําหนดแผนประกันไดสูงสุด 3 แผน ตอ 1 กรมธรรม
One policy can consist of not more than 3 different plans.
5.3 สามารถเลือกทําประกันสุขภาพเฉพาะผูปวยในอยางเดียวได (โดยไมซื้อผูปวยนอก)
The medical benefit can be chosen for only Hospitalization Benefit.
6. ขอยกเวน (Exclusion)
6.1 พนักงานสามารถเลือกผลประโยชนความคุมครองขามแบบแผนประกันไดเฉพาะผลประโยชนคารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอกเทานั้น โดยในแตละแผนที่เลือกนั้นคารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอกตองไมเกินคาหองและคาอาหารตอวัน
Crossing of plans for different benefits is allowed for Clinical Benefit only.The Clinical Benefit must not exceed the Daily Room & Board of each chosen plan)
7. เอกสารประกอบการสมัคร (Documentation Requirements)
7.1 ใบคําขอเอาประกันชีวิตกลุมสวัสดิการพนักงาน (สําหรับนายจาง)
The Master Application From completed by the employer.
7.2 เอกสารถายสําเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คูสมรส และบุตรแตละคน
ID card photocopies of each employee and dependent
7.3 ใบสรุปรายละเอียดขอมูลของพนักงาน คูสมรส และบุตรทั้งหมด
A data sheet containing detailed summary of all employees and dependents
7.4 เอกสารถายสําเนาใบจดทะเบียนการคานิติบุคคล
A photocopy of proprietory license
7.5 เช็คชําระเบี้ยประกัน
A cheque of premium payment
หมายเหตุ (Remark)
ขอความทั้งหมดขางตนนี้เปนแบบชี้ชวน และขอเสนอโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุมครองตางๆใหเปนไปตามกรมธรรมหลัก และสัญญาเพิ่มเติมที่ออกโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
The proposal is only a brief explanation on group employees benefits. The significant terms and provisions in full details must follow the master policy & its supplement

