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กรมธรรม์ประกนัภยั 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) 
             

เพื+อเป็นการตอบแทนที+ผูเ้อาประกนัภยัไดช้าํระเบี7ยประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยั 200 สําหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) และบริษทั
ไดอ้อกใบรับรองการประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัใหสั้ญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี7  

คําจํากดัความ 
 ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึ+งมีความหมายเฉพาะที+ไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั7งหมด ไม่วา่จะ
ปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื+นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
1. กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงื+อนไขทั+วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง

คุม้ครอง ใบรับรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั ซึ+ งถือเป็นส่วน
หนึ+งแห่งสัญญาประกนัภยั 

2. บริษทั หมายถึง บริษทัที+ออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี7  และที+ระบุชื+อเป็นผูรั้บประกนัภยัในใบรับรองการ
ประกนัภยั 

3. 
 
4. 

ผูเ้อาประกนัภยั 
 
ผูรั้บประโยชน ์ 

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามที+ระบุชื+อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการ
ประกนัภยันี7   
กรณีเสียชีวติ ผูรั้บประโยชน์ ไดแ้ก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา บิดา 
มารดา บุตร พี+นอ้งร่วมบิดามารดา 

5. อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที+เกิดขึ7นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและทาํให้เกิดผลที+ผูเ้อา
ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

6. การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซึ+ งเกิดขึ7นโดยเอกเทศ และโดย
อิสระจากเหตุอื+น 

7. แพทย ์ หมายถึง ผูที้+สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซึ+งไดขึ้7นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจาก
แพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา          เวชกรรมในท้องถิ+นที+
ใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

8. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ+งจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมี
องคป์ระกอบทางดา้นสถานที+มีจาํนวนบุคลากรทางการแพทยที์+เพียงพอตลอดจนการ
จดัการใหบ้ริการที+ครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิ+งมีหอ้งสาํหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณา
เขตนั7นๆ 

9. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ+งจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและ
ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั7นๆ        

10. การสูญเสียมือ เทา้ 
 

หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั7งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั7งแต่ 1 ขา้งขึ7นไปและให้หมายความ
รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ   ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสิ7นเชิง และ
มีขอ้บ่งชี7ทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

11. 
12. 

การสูญเสียสายตา  
ทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิง  
 

หมายถึง 
หมายถึง 
 

ตาบอดสนิท ตั7งแต่ 1 ขา้งขึ7นไปและไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที+การงานใดๆ ในอาชีพประจาํ และอาชีพ
อื+นๆ ไดโ้ดยสิ7นเชิงตลอดไป 
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13. 

 
การเจบ็ป่วย 

 
หมายถึง 

 
อาการ ความผดิปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคที+เกิดขึ7นกบัผูเ้อาประกนัภยั 

14. 
 
 
15. 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ  
 
 
การก่อการร้าย 

หมายถึง 
 
 
หมายถึง 

ค่าใช้จ่ายที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซึ+ งหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ 
หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื+นๆ ที+จาํเป็นเพื+อการนั7น ซึ+ งบริษทัจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์
กรณีที+ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติจากการเจบ็ป่วย 
การกระทาํซึ+งใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
ไม่วา่จะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทน หรือที+เกี+ยวเนื+องกบัองค์กรใด 
หรือรัฐบาลใด ซึ+ งกระทาํเพื+อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ที+
คลา้ยคลึงกนั รวมทั7งเพื+อตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ+ ง
ส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะตื+นตระหนกหวาดกลวั 

เงื#อนไขทั#วไปและข้อกาํหนด  

1. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที+มี

การเสียชีวติตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัที+ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ได้
แจง้โดยเร็วที+สุดเท่าที+สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามที+บริษทั
ตอ้งการตามความจาํเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันับแต่วนัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือวนัที+เริ+มเกิดทุพพลภาพถาวร
สิ7นเชิง แต่การไม่เรียกร้องภายในกาํหนดดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที+ไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายใน
กาํหนด และไดท้าํการเรียกร้องโดยเร็วที+สุดเท่าที+สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปนี7  
1.1 กรณีเสียชีวติ 
      1.1.1 สาํเนาใบมรณะบตัร  
      1.1.2 สาํเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือสาํเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
      1.1.3 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัตาํรวจ  
      1.1.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน ์
1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิง  
      1.2.1 ตน้ฉบบัใบความเห็นแพทย ์
      1.2.2 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัตาํรวจ (ถา้มี) 
      1.2.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
1.3 กรณีเสียชีวติจากการเจบ็ป่วย 
      1.3.1 สาํเนาใบมรณะบตัร 
      1.3.2 สาํเนาใบรายงานแพทย ์ 
      1.3.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน ์

2. การชันสูตรพลกิศพหรือการตรวจทางการแพทย์  
 กรณีที+มีความจาํเป็นในการพิจารณาชดใชค่้าทดแทน บริษทัมีสิทธิที+จะขอให้มีการชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั
ในทางการแพทย ์ทั7งนี7  โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั7งสิ7น  
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3. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันับแต่วนัที+บริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที+ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดย

ค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวติ หรือผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน ์ส่วนค่าทดแทนอยา่งอื+นจะจ่ายให้แก่ผู ้
เอาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื+อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที+กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น  แต่ทั7งนี7 จะไม่เกิน  90 วนั นับแต่วนัที+บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้น
แลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใชด้อกเบี7ยให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของ
จาํนวนเงินที+ตอ้งจ่าย ทั7งนี7นบัแต่วนัที+ครบกาํหนดชาํระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ ภายใตข้อ้กาํหนด

กรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามที+ระบุนั7น ซึ+ งไดแ้ก่คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี+น้องร่วมบิดามารดา 

หากมิไดร้ะบุชื+อผูรั้บประโยชน ์บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีที+ผูเ้อาประกนัภยัระบุชื+อผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้

บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี+ยนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือเป็นกรณีที+ผูรั้บประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั 

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
ในกรณีที+ผูเ้อาประกนัภยัระบุชื+อผูรั้บประโยชน์มากกวา่หนึ+งคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวติก่อนผูเ้อาประกนัภยั       ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

แจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี+ยนตวัผูรั้บประโยชน์นั7น หรือแจง้เปลี+ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ที+เหลืออยู่ หากผูเ้อา
ประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปลี+ยนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ หรือเมื+อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายที+เสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ที+เหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 

5. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที+มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี7  ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบั

บริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั7นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ทาํการวินิจฉัยชี7ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
6. การบอกเลกิความคุ้มครอง  

การทาํประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี7 มีกาํหนดระยะเวลาหนึ+ งปี นับตั7งแต่วนัที+ตกลงให้เริ+มมีผลคุม้ครอง ตามที+ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ครอง 

7. ข้อจํากดัในการรับประกนัภัย  

ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั 200 สําหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) นี7  ไม่วา่กบับริษทัหรือผูรั้บประกนัภยัอื+นไดร้วมกนัไม่
เกินสองฉบบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดท้าํประกนัภยัมากกวา่สองฉบบัแมว้า่บริษทัจะไดอ้อกใบรับรองการทาํประกนัภยัมอบให้ไวก้็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัจะมี
สิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนไดต้ามที+ระบุไวใ้นใบรับรองการประกนัภยัสองฉบบัแรก โดยใหถื้อวา่การทาํประกนัภยัที+เกิดขึ7นในภายหลงัไม่มีผลบงัคบั  

บริษทัจะคืนเบี7ยประกนัภยัเตม็จาํนวนสาํหรับการทาํประกนัภยั ตามใบรับรองการประกนัภยัที+ไม่มีผลบงัคบัดงักล่าว 

8. ข้อกาํหนดอายุของผู้เอาประกนัภัย 

 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีอายตุั7งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วนัที+ทาํประกนัภยั จึงจะมีสิทธิทาํประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี7   
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ<นเชิงเนื#องจากอุบัติเหตุ ไม่รวม     การถูกฆาตกรรม

ลอบทําร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี#หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
กรณีที+ผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุใหเ้สียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร

สิ7นเชิง ภายใน 180 วนั นับแต่วนัที+เกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บที+ไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั7นเมื+อใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท ทั7งนี7  ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกายและ/หรือ 
อุบติัเหตุขณะขบัขี+หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 2. 

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ<นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย 

และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี#หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
กรณีที+ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกาย และ/หรือ 

เสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิง ขณะขบัขี+หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ภายใน 180 วนั นับแต่วนัที+เกิดอุบติัเหตุ หรือ
การบาดเจบ็ที+ไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ 
สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั7นเมื+อใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั
แลว้แต่กรณี เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท  ทั7งนี7  ไม่รวมกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิง ตามขอ้ 1. 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับ

จากวันเริ#มต้นระยะเวลาประกนัภัย)  
กรณีที+ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติเนื+องจากการเจบ็ป่วยภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใชจ่้ายในการจดัการงาน

ศพใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท  
เงื+อนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. เท่านั7น 
1. ขอ้ตกลงคุม้ครองนี7 มีระยะเวลารอคอย 120 วนั นับจากวนัที+ที+กรมธรรมป์ระกนัภยันี7 มีผลบงัคบัเป็นครั7 งแรก หาก          ผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวติจากการเจบ็ป่วยภายในระยะเวลา 120 วนัจากวนัที+ที+กรมธรรมป์ระกนัภยันี7 มีผลบงัคบัเป็นครั7 งแรกจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการจดัการ
งานศพตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี7  แต่บริษทัจะคืนค่าเบี7ยประกนัภยัเตม็จาํนวนใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน ์

2. ผูเ้อาประกนัภยัที+ต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยันี7ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิ7นสุดความคุม้ครองจะไดรั้บความคุม้ครองการชดใชค่้าใชจ่้ายใน
การจดัการงานศพอย่างต่อเนื+อง แต่หากผูเ้อาประกนัภยัต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยันี7 หลงัจาก 30 วนันับจากวนัสิ7นสุดความคุม้ครองจะตอ้งเริ+มนับ
ระยะเวลารอคอยใหม่สาํหรับความคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวติจากการเจบ็ป่วย 

เมื+อบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิงอยา่งหนึ+ งอยา่งใดแลว้ ให้ถือวา่ความ
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี7 เป็นอนัสิ7นสุด และจะไม่มีการคืนเบี7ยประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัที+ยงัเหลืออยู ่

ข้อยกเว้นทั#วไป 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี7 ไม่คุม้ครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7นเชิงอนัเนื+องมาจาก 

1. การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิN สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิN
สุรา” นั7น หมายถึง ในกรณีที+มีการตรวจเลือดใหถื้อเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั7งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตขึ์7นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเชื7อโรค เวน้แต่การติดเชื7อโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํ7 า ซึ+ งเกิดจากบาดแผลที+ไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ      (ใชย้กเวน้เฉพาะ

ขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1. และ ขอ้ 2. เท่านั7น) 
4. การแทง้ลูก เวน้แต่ผูเ้อาประกนัเสียชีวติ บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื+องจากอุบติัเหตุ ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1. 

หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกายและ/หรืออุบติัเหตุขณะขบัขี+หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2. หรือการ
เสียชีวติจากการเจบ็ป่วยตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. แลว้แต่กรณี  
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5. สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่กต็าม) การรุกราน การกระทาํที+มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทาํที+มุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้
การประกาศสงครามหรือไม่กต็าม   หรือสงครามกลางเมือง ซึ+ งหมายถึงสงครามระหวา่งชนที+อาศยัอยูใ่นประเทศเดียวกนั การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล 
การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ+ งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไวซึ้+ ง
กฎอยัการศึก 

6. อาวธุนิวเคลียร์ การแผรั่งสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเชื7อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื+องมาจากการ   เผาไหมข้องเชื7อเพลิง
นิวเคลียร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ+ งดาํเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

7. ขณะที+ผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะที+ถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุมในคดีอาญาที+กระทาํขึ7นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบ
ความผดิ  

8. ขณะที+ผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหน้าที+เป็นทหาร ตาํรวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม ตั7งแต่ระยะเวลาที+เขา้
ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัสิ7นสุดการปฏิบติัการนั7น 

9. การก่อการร้าย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


