121/28,121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2641-3500-80 โทรสาร 0-2641-3598

กรมธรรม์ ประกันภัย 200 สําหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
เพื+อเป็ นการตอบแทนที+ผเู้ อาประกันภัยได้ชาํ ระเบี7ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัย 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และบริ ษทั
ได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี7
คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ+งมีความหมายเฉพาะที+ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกันทั7งหมด ไม่วา่ จะ
ปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื+นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.

กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

2.

บริ ษทั

หมายถึง

3.

ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

4.

ผูร้ ับประโยชน์

หมายถึง

5.

อุบตั ิเหตุ

หมายถึง

6.

การบาดเจ็บ

หมายถึง

7.

แพทย์

หมายถึง

8.

โรงพยาบาล

หมายถึง

9.

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

10.

การสู ญเสี ยมือ เท้า

หมายถึง

11.
12.

การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื+อนไขทัว+ ไปและข้อกําหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ+ งถือเป็ นส่ วน
หนึ+งแห่งสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ที+ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี7 และที+ระบุชื+อเป็ นผูร้ ับประกันภัยในใบรั บรองการ
ประกันภัย
บุคคลตามที+ระบุชื+อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการ
ประกันภัยนี7
กรณี เสี ยชีวติ ผูร้ ับประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา
มารดา บุตร พี+นอ้ งร่ วมบิดามารดา
เหตุ การณ์ที+ เกิ ดขึ7น อย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ า งกายและทําให้เกิ ดผลที+ผูเ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุง่ หวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ+ งเกิดขึ7นโดยเอกเทศ และโดย
อิสระจากเหตุอื+น
ผูท้ ี+สาํ เร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ+งได้ข7 ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจาก
แพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พสาขา
เวชกรรมในท้องถิ+น ที+
ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
สถานพยาบาลใดๆซึ+งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมี
องค์ประกอบทางด้านสถานที+มีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ที+เพียงพอตลอดจนการ
จัดการให้บริ การที+ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง+ มีหอ้ งสําหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณา
เขตนั7นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ+งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั7นๆ
การถูกตัดออกจากร่ างกายตั7งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั7งแต่ 1 ข้างขึ7นไปและให้หมายความ
รวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ7 นเชิง และ
มีขอ้ บ่งชี7ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท ตั7งแต่ 1 ข้างขึ7นไปและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที+การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพ
อื+นๆ ได้โดยสิ7 นเชิงตลอดไป
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13.
14.

การเจ็บป่ วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง
หมายถึง

15.

การก่อการร้าย

หมายถึง

อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที+เกิดขึ7นกับผูเ้ อาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที+เกี+ ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ+ งหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ
หรื อฝั งศพและค่ าใช้จ่ายอื+น ๆ ที+ จาํ เป็ นเพื+อการนั7น ซึ+ งบริ ษทั จ่า ยให้แ ก่ ผรู้ ั บประโยชน์
กรณี ที+ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
การกระทําซึ+งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด
ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรื อที+เกี+ยวเนื+ องกับองค์กรใด
หรื อรั ฐบาลใด ซึ+ งกระทําเพื+อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที+
คล้ายคลึงกัน รวมทั7งเพื+อต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ+ ง
ส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื+นตระหนกหวาดกลัว

เงื#อนไขทั#วไปและข้ อกําหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที+มี
การเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที+ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้
แจ้งโดยเร็ วที+สุดเท่าที+สามารถจะกระทําได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที+บริ ษทั
ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อวันที+เริ+ มเกิดทุพพลภาพถาวร
สิ7 นเชิง แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที+ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายใน
กําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที+สุดเท่าที+สามารถจะกระทําได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี7
1.1 กรณี เสี ยชีวติ
1.1.1 สําเนาใบมรณะบัตร
1.1.2 สําเนาใบชันสู ตรพลิกศพ หรื อสําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
1.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.2 กรณี สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิง
1.2.1 ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์
1.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถ้ามี)
1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 กรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
1.3.1 สําเนาใบมรณะบัตร
1.3.2 สําเนาใบรายงานแพทย์
1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
2. การชันสู ตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์
กรณี ที+มีความจําเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริ ษทั มีสิทธิ ที+จะขอให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อการตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
ในทางการแพทย์ ทั7งนี7 โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั7งสิ7 น
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3. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที+บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที+ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดย
ค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวติ หรื อผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื+นจะจ่ายให้แก่ผู้
เอาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื+อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองใน
กรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที+กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ท7 งั นี7 จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที+บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วน
แล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี7ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
จํานวนเงินที+ตอ้ งจ่าย ทั7งนี7นบั แต่วนั ที+ครบกําหนดชําระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู้ ับประโยชน์ได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ภายใต้ขอ้ กําหนด
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ตามที+ระบุน7 นั ซึ+งได้แก่ค่สู มรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี+น้องร่ วมบิดามารดา
หากมิได้ระบุชื+อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที+ผเู้ อาประกันภัยระบุชื+อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี+ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อเป็ นกรณี ที+ผรู้ ับประโยชน์เสี ยชีวิตพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที+ผเู้ อาประกันภัยระบุชื+อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ+งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวติ ก่อนผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี+ยนตัวผูร้ ั บประโยชน์น7 ัน หรื อแจ้งเปลี+ยนแปลงการรั บประโยชน์ของผูร้ ั บประโยชน์ที+เหลืออยู่ หากผูเ้ อา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี+ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น หรื อเมื+อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที+เสี ยชีวติ ให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ที+เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที+มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี7 ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับ
บริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั7นโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี7ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี7 มีกาํ หนดระยะเวลาหนึ+ งปี นับตั7งแต่วนั ที+ตกลงให้เริ+ มมีผลคุม้ ครอง ตามที+ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ ครอง
7. ข้ อจํากัดในการรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ทาํ กรมธรรม์ประกันภัย 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) นี7 ไม่วา่ กับบริ ษทั หรื อผูร้ ับประกันภัยอื+นได้รวมกันไม่
เกินสองฉบับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้ทาํ ประกันภัยมากกว่าสองฉบับแม้วา่ บริ ษทั จะได้ออกใบรับรองการทําประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยจะมี
สิ ทธิในการเรี ยกร้องค่าทดแทนได้ตามที+ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยให้ถือว่าการทําประกันภัยที+เกิดขึ7นในภายหลังไม่มีผลบังคับ
บริ ษทั จะคืนเบี7ยประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที+ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
8. ข้ อกําหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีอายุต7 งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ ถึง 60 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที+ทาํ ประกันภัย จึงจะมีสิทธิทาํ ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี7
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ 1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ< นเชิ งเนื#องจากอุบัติเหตุ ไม่ รวม การถูกฆาตกรรม
ลอบทําร้ ายร่ างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี#หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที+ผเู้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ7 นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที+เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที+ได้รับทําให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตสู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิ งเพราะการบาดเจ็บนั7นเมื+อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผรู้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงิน 100,000 บาท ทั7งนี7 ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื อ
อุบตั ิเหตุขณะขับขี+หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.
ข้ อ 2. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ< นเชิ งจากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกาย
และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี#หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที+ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย และ/หรื อ
เสี ยชีวติ สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิง ขณะขับขี+หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที+เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
การบาดเจ็บที+ได้รับทําให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า
สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิ ง เพราะการบาดเจ็บนั7นเมื+อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย
แล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท ทั7งนี7 ไม่รวมกรณี ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิง ตามข้อ 1.
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้ นกรณีเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับ
จากวันเริ#มต้ นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ที+ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ เนื+องจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน
ศพให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท
เงื+อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. เท่านั7น
1. ข้อตกลงคุม้ ครองนี7 มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที+ที+กรมธรรม์ประกันภัยนี7 มีผลบังคับเป็ นครั7งแรก หาก
ผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที+ที+กรมธรรม์ประกันภัยนี7 มีผลบังคับเป็ นครั7งแรกจะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี7 แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบี7ยประกันภัยเต็มจํานวนให้แก่ผรู้ ับประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยที+ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี7ภายใน 30 วันนับจากวันสิ7 นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับความคุม้ ครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพอย่างต่อเนื+ อง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี7 หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ7 นสุ ดความคุม้ ครองจะต้องเริ+ มนับ
ระยะเวลารอคอยใหม่สาํ หรับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
เมื+อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนในกรณี เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิงอย่างหนึ+ งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี7เป็ นอันสิ7 นสุ ด และจะไม่มีการคืนเบี7ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที+ยงั เหลืออยู่
ข้ อยกเว้ นทั#วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี7ไม่คุม้ ครองการเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิงอันเนื+องมาจาก
1. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิNสุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิN
สุ รา” นั7น หมายถึง ในกรณี ที+มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั7งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข7 ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื7อโรค เว้นแต่การติดเชื7อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ7า ซึ+ งเกิดจากบาดแผลที+ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ (ใช้ยกเว้นเฉพาะ
ข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. และ ข้อ 2. เท่านั7น)
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผเู้ อาประกันเสี ยชีวติ บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิตเนื+ องจากอุบตั ิเหตุ ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1.
หรื อการเสี ยชี วิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื ออุบตั ิเหตุขณะขับขี+หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการ
เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
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5. สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่กต็ าม) การรุ กราน การกระทําที+มงุ่ ร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที+มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มี
การประกาศสงครามหรื อไม่กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ+งหมายถึงสงครามระหว่างชนที+อาศัยอยูใ่ นประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ+ งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ+ ึ ง
กฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื7อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื+ องมาจากการ เผาไหม้ของเชื7อเพลิง
นิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ+ ึงดําเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที+ผเู้ อาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรื อขณะที+ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดีอาญาที+กระทําขึ7นโดยเจตนาเป็ นองค์ประกอบ
ความผิด
8. ขณะที+ผเู้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที+เป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม ตั7งแต่ระยะเวลาที+เข้า
ปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ7 นสุ ดการปฏิบตั ิการนั7น
9. การก่อการร้าย
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