กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็นการตอบ
แทนเบี้ย ประกัน ภัยที่ผู้เ อาประกั นภัยต้อ งชาระภายใต้ข้ อบังคับ เงื่ อนไขทั่ วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.

กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ
ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งสัญญาประกันภัย

2.

บริษัท

หมายถึง

บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้

3.

ผู้เอำประกันภัย

หมายถึง

บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และ/หรื อ เอกสารแนบซึ่ งเป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้

4.
5.

อุบัติเหตุ
กำรบำดเจ็บ

หมายถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทา

หมายถึง

ให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

6.

ควำมสูญเสีย หรือ

หมายถึง

ควำมเสียหำยใดๆ
7.

แพทย์

การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทาให้
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ได้รับบาดเจ็บ

หมายถึง

ผู้ที่ สาเร็ จการศึ กษาได้ รับ ปริ ญญาแพทย์ ศาสตร์ บัณ ฑิต

ได้ ขึ้ น

ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่ นที่ใ ห้บ ริการทางการแพทย์ หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม
8.

พยำบำล

หมายถึง

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
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9.

โรงพยำบำล

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นสถานที่ มี จ านวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุญ าตให้ จดทะเบีย นด าเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย

10.

สถำนพยำบำลเวชกรรม

หมายถึง

สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผู้ป่ ว ยไว้ค้ า งคื นและได้ รับ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ นการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

11.

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

หมายถึง

หลัก เกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิ บัติ ทางการแพทย์แ ผนปัจ จุบั นที่ เป็ น
สากล และนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความ
จ าเป็ น ทางการแพทย์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ สรุ ป จากประวั ติ ก าร
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

12.

ควำมจำเป็นทำงกำรแพทย์

หมายถึง

การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผู้รับบริการ
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ปัจจุบัน
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัว
ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็นของภาวการณ์บาดเจ็บของผู้รับบริการ
นั้นๆ

13.

ปีกรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป
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14.

การก่อการร้าย

หมายถึง

การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาเพียงลาพัง การ
กระทาการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่ง
กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่
คล้ า ยคลึ ง กั น รวมทั้ ง เพื่ อ ต้ อ งการส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด
2.1. สัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัท
จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียก
เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค
หนึ่ง
2.2. ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำประกันภัยและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3. กำรบอกเลิกควำมคุ้มครอง
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีกาหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครอง
ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและบริษัทต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครองระหว่างปีได้
2.4. กำรแจ้งอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทั นที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่
อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.5. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ง
หลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
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ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30
วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่เกิดเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.6. กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จาเป็นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2.7. กำรจ่ำยค่ำทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 20 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะ
จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน
90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก
ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
2.8. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ภายใต้ข้อกาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย
หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัท
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณี ที่ผู้ เอาประกั นภั ยระบุชื่อผู้ รับประโยชน์ มากกว่ าหนึ่งคนและผู้รั บประโยชน์รายใดเสีย ชีวิต ก่อ นผู้ เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์
นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วน
ของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
2.9. กำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมั ติเมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจาอยู่ในเรือนจา
หรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
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2.10. กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ ประกัน ภั ย กับ บริษั ท และหากผู้มี สิ ท ธิเ รี ยกร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุ ติ ข้ อพิ พ าทนั้ น โดยวิธี ก าร
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนีไ้ ม่คุ้มครอง
3.1 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่องจำกสำเหตุดังต่อไปนี้
3.1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมา
จากอุบัติเหตุ
3.1.4 การแท้งลูก
3.1.5 อาหารเป็นพิษ
3.1.6 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน
หลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม
(Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ
3.1.7 การก่อการร้าย
3.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลำต่อไปนี้
3.2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
3.2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการ
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป
จนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้น ข้อกาหนด เงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระ บริษัทจะให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
คำนิยำม
กำรสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป
กำรสูญเสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา
และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
โดยอุบัติเหตุและทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาใหผู้เอาประกันภัยต้ องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า
ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือ
สายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเ้ พียงรายการทีส่ ูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจานวนเงิน
เอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่า กับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่
เท่านั้น
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต
ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวร หรือกำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ
ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
คำนิยำม
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมา
เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัท
จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ให้ตามจานวนเงิน
เอาประกันภัยรายวันสาหรับกรณีการเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยปกติหรือการเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตามบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอัน
สมควรทีไ่ ม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าที่จะทาได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย
คำนิยำม
การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึงค่าโลงศพ การเผาศพ
หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ควำมคุ้มครอง
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือจากการเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ บริษัทตกลงจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือ
ทายาทโดยธรรมกรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ โดย
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามสมควรในการจัดการศพตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน
เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ เป็นครั้งแรก หากผู้
เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 180 วัน จากวันที่กรฒธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วน
ของข้อตกลงคุ้มครองนี้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
2. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะได้รับความคุ้มครอง
การชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก
30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
กำรเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใกนำรจัดงำนศพ กรณีเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย
ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค้าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่ วยงานที่ออกรายงาน (กรณีเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บ)
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาด้งกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทาได้แล้ว
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