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กรมธรรมป์ระกันภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล “อุ่นใจ”  

 

             โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภยัซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภยันี้และเพื่อเป็นการตอบแทน

เบี้ยประกันภยัที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ขอ้บงัคบั เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบทา้ย

แห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทใหส้ญัญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

หมวดที ่1 ค ำจ ำกดัควำม 

  ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็น

ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั ตารางผลประโยชน ์เงื่อนไข 

ข้อตกลงคุม้ครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ 

ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรมป์ระกันภัย ซึ่งถือเปน็ส่วนหนึง่แห่ง

สัญญาประกันภยั 

1.2 บรษิทั หมายถึง บริษัท วริิยะประกันภัย จ ากัด 

1.3 ผูเ้อำประกนัภยั หมายถึง บุคคลที่ระบุชือ่เป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภยันี้ และ/

หรือเอกสารแนบซึง่เป็นบคุคลที่ได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี ้

1.4 อบุตัเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้อยา่งฉับพลัน จากปัจจยัภายนอกรา่งกายและท าให้

เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา 

หรือมุง่หวัง  

1.5 กำรบำดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางรา่งกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอบุัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดย

เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตอุื่น 

1.6 ควำมสญู เสยี หรอื 

ควำมเสยีหำยใดๆ 

หมายถึง การบาดเจบ็ทางรา่งกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบตัิเหตุและท าใหผู้้เอา

ประกันภัยเสยีชีวติ สูญเสยีอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้รับ

บาดเจ็บ 

1.7 

 

ควำมรบัผดิสว่นแรก หมายถึง ความเสยีหายสว่นแรกทีผู่้เอาประกันภัยจะตอ้ง 

รับผดิชอบเองตอ่อบุัติเหตุแต่ละครั้ง 
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1.8 

 

แพทย ์

 

หมายถึง 

 

ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑติ  

ได้ขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตใหป้ระกอบ

วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ใหบ้ริการทางการแพทย์ หรือทางดา้น

ศัลยกรรม 

1.9 พยำบำล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

 

1.10 

 

โรงพยำบำล 

 

หมายถึง 

 

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบ้ริการทางการแพทย์ 

โดยสามารถรบัผูป้่วยไว้คา้งคืนและมอีงคป์ระกอบทางดา้นสถานทีม่ี

จ านวนบคุลากรทางการแพทยท์ี่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบ้ริการที่

ครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีห้องส าหรับการผา่ตัดใหญ่และได้รบั

อนุญาตใหจ้ดทะเบยีนด าเนนิการเปน็โรงพยาบาลตามกฎหมาย

สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

1.11 สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบ้ริการทางการแพทย์ 

โดยสามารถรบัผูป้่วยไว้คา้งคืนและได้รับอนุญาตให้ 

จดทะเบยีนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ

อาณาเขตนั้นๆ        

1.12 คลนิกิ หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจบุันที่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดย

แพทย์ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไมส่ามารถรับผู้ปว่ยไว้

ค้างคืนได ้

1.13 

 

 

 

มำตรฐำนทำงกำรแพทย ์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏบิัตทิางการแพทย์แผนปัจจบุันที่เป็นสากล 

และน ามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้่วยตามความจ าเป็นทาง

การแพทย์และสอดคลอ้งกบัข้อสรปุจากประวตัิการบาดเจบ็ การตรวจพบ 

ผลการชนัสูตร หรืออืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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1.14 คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเปน็และสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่ควรจะเป็น  เมือ่เทียบกับการ

ให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียก

เก็บกับผู้ปว่ยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรอื

คลินิก ซึง่ผู้เอาประกันภยัเข้ารบัการรักษานั้น   

1.15 ควำมจ ำเปน็ทำงกำรแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ตา่งๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี ้

(1) ต้องสอดคล้องกับการวนิิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจบ็

ของผู้รบับริการ 

(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตัิ

ปัจจบุัน 

(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รบับริการ หรือของครอบครวั

ผู้รับบริการ หรือของผู้ใหบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝา่ยเดยีว และ 

(4) ต้องเปน็การบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 

การดูแลผู้ปว่ยที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็ของ

ผู้รับบริการนั้นๆ 

1.16 ปกีรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนบัแตว่ันที่กรมธรรมป์ระกันภัยมี 

ผลบงัคบั หรือนบัแตว่ันครบรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัย 

ปีต่อๆ ไป 

 

1.17 

 

กำรกอ่กำรรำ้ย 

 

หมายถึง 

 

การกระท าซึ่งใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรอื

กลุ่มบคุคลใดไมว่่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน หรือที่

เกี่ยวเนื่องกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง 

ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ทีค่ล้ายคลงึกัน รวมทัง้เพื่อต้องการส่งผล

ให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งสว่นใดของสาธารณชนตกอยู่

ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว 
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หมวดที ่2 เงือ่นไข และขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

2.1 สญั ญ ำประกนัภยั 

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัย และข้อ

แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยูแ่ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความ

จริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ย

ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์    บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้  

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค

หนึ่ง 

2.2 ควำมสมบรูณ์แหง่สญั ญ ำและกำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำมในสญั ญ ำประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การ

เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  หรือใน

เอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

2.3 กำรแจ้งอุบัติเหตุ 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการ

บาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ 

ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้

แล้ว 

2.4 กำรเรยีกรอ้งและกำรสง่หลกัฐำนควำมเสยีหำย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อง

ส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจ าเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่

วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด 
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อุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถ

เรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จ าเป็นกับการ

ประกันภัยนี้ และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

2.6 กำรจำ่ยคำ่ทดแทน 

บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทน ภายใน 20 วันนบัแตว่ันที่บริษัทได้รบัหลักฐานแสดงความสูญเสยีหรือเสยีหายทีค่รบถ้วน

และถูกต้องแล้ว โดยคา่ทดแทนส าหรับการเสยีชีวติ บริษัทจะจา่ยให้แก่ผูร้ับประโยชน์ ส่วนคา่ทดแทนอยา่งอืน่จะจ่ายให้แก่ผู้เอา

ประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตาม

ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน  90 วัน นับ

แต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก

ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 

2.7 ผูร้บัประโยชนต์ำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ 

ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์

ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตกอ่นผู้เอาประกันภัยหรือ

พร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยตอ้งแจ้งใหบ้ริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลีย่นตวัผู้รบัประโยชน์ หากผู้เอาประกันภยัมิได้

แจ้งหรอืไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงการเปลีย่นแปลงดังกลา่วขา้งต้น เมื่อผู้เอาประกันภยัเสียชวีิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์

ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัระบุชื่อผู้รับประโยชนม์ากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชวีิตก่อนผู้เอา

ประกันภัยหรอืพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจง้ให้บริษัททราบเป็นหนงัสอืถึงการเปลีย่นตวัผู้รบัประโยชน์นั้น หรือแจง้

เปลี่ยนแปลงการรบัประโยชน์ของผู้รบัประโยชน์ที่เหลอือยู่  หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรอืไม่สามารถแจง้ให้บริษัททราบถึงการ 
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เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดงักล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสยีชีวติ บริษัทจะจา่ยเงนิผลประโยชน์ส่วนของผูร้ับประโยชน์รายที่เสยีชวีิต

ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยูค่นละเท่าๆ กัน 

 

2.8 กำรเปลีย่นอำชพี 

ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า

อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระแล้วส าหรับอาชีพ เดิมและจะซื้อ

ความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

ถ้าผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริษัทก าหนดไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีการเสี่ยงภัยน้อยกว่า

อาชีพประเภทที่แจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ 

ตามส่วน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว 

2.9  กำรบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.9.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันโดย

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา

ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

2.9.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับ

เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ย

ประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกันภัย 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบี้ยประกันภยัเตม็ป ี

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

2.10 กำรสิน้สดุของสญั ญ ำประกนัภยัโดยอตัโนมตัิ 

 การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ า

หรือทัณฑสถาน หรือ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย

ประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
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2.11 กำรตอ่อำยกุรมธรรมป์ระกนัภยั 

บริษัทต้องแจ้งใหผู้้เอาประกันภัยทราบกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิหรือขยายความคุ้มครองใดๆ ของเงื่อนไข

ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรืออื่นๆ ที่เป็นสาระส าคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

2.12 กำรระงบัขอ้พพิำทโดยอนญุ ำโตตลุำกำร 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อง

ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท

ตกลงยินยอมและให้ท าการวนิิจฉยัชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

2.13 เงือ่นไขบงัคบักอ่น 

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้คา่ทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ เวน้แตผู่้เอาประกันภัยผูร้ับประโยชน์ หรือ

ตัวแทนของบุคคลดังกลา่วแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหง่กรมธรรม์ประกันภยั 

 

หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

การประกันภยันี้ไมคุ่้มครอง 

3.1 ควำมสญู เสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำก หรอืสบืเนือ่งจำกสำเหตดุงัตอ่ไปนี้ 

3.1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้    ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

 3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายรา่งกายตนเอง 

 3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ 

 3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความ

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

3.1.5 การแท้งลูก 
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 3.1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 

 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ ์

 3.1.8 อาหารเป็นพิษ 

 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) 

กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม 

(Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มี

การแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะ

ได้มีการประกาศสงครามหรอืไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึง่หมายถึงสงครามระหวา่งชนทีอ่าศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ 

การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ 

ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

3.1.11 การกอ่การรา้ย 

 3.1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจาก 

กากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนิน

ติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย 

อื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3.2 ควำมสูญ เสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลำต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีกำรขยำยควำมคุ้มครอง และมีกำรออก

เอกสำรแนบท้ำยเพื่อขยำยควำมคุ้มครองดังกล่ำว) 

3.2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชก

มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด า

น้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

3.2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์ 

3.2.3 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง  หรือโดยสารอยู่ ในอากาศยานที่มิ ได้ 

จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
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3.2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัขับขีห่รอืปฏิบตัิหนา้ที่เปน็พนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 

3.2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัเข้ารว่มทะเลาะวิวาทหรือมสี่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

3.2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

3.2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือ

ปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย

ที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง (อ.บ.1) 

ผลประโยชนก์ำรเสยีชวีติ กำรสญู เสยีอวยัวะ สำยตำ หรอืทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ 

ค ำนิยำม 

กำรสูญ เสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้ 

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่

สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

 กำรสูญ เสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

 ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

ควำมคุม้ครอง 

 การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย 

โดยอุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด

อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวช

กรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้ 

1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิต 

2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

นั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อ

บ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

5 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

6 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

7   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ  

8   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

9   60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 
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บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามข้อนี้เพยีงรายการที่สงูสดุรายการเดียวเท่านัน้  

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน

จ านวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 

บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต   

ผู้รับประโยชน์ จะต้องสง่หลักฐานดังต่อไปนี้ให้แกบ่ริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภยัเสียชวีิตโดย

ค่าใชจ้่ายของผู้รบัประโยชน์  

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท 

 2. ใบมรณบัตร 

3. ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 

4. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์   

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือกำรสูญ เสียอวัยวะ 

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทย์ทีย่ืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิหรือสูญเสยีอวยัวะ 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน

สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง (อ.บ.2) 

ผลประโยชนก์ำรเสยีชวีติ กำรสญู เสยีอวยัวะ สำยตำ กำรรบัฟงัเสยีง  

กำรพดูออกเสยีง หรอืทพุพลภำพถำวร 

 

ค ำนิยำม 

กำรสูญ เสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้ 

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่

สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

กำรสญู เสยีสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป  

ทุพพลภำพถำวรบำงส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ า

ตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอื่นเพื่อสินจ้างได้ 

 

ควำมคุ้มครอง 

 การประกันภยันี้คุม้ครองความสูญเสยี หรือความเสยีหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย 

โดยอบุัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภยัเสียชวีิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสยีง  การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ

ภายใน 180 วัน นับแตว่ันที่เกดิอุบตัเิหตุ หรือการบาดเจบ็ที่ได้รบัท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ปว่ยในใน

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชวีิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเมือ่ใดกด็ี บริษัทจะจา่ยค่าทดแทนให้ ดงันี้ 
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1 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิต 

2 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

นั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อ

บ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

5 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

6 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

7 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ  

8 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

9 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 

10 50% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ 

11 15% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับหูหนวกหนึ่งข้าง 

12 25% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ) 

13 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 

14 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ) 

15  8% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ) 

16  4% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ) 

17  5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 

18  5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่เท้า 

19  1% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 
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  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือ

นิ้วเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 

 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่ วนซึ่ ง ไม่ ส ามารถ เรี ยกร้ องค่ าทดแทนที่ ก าหนดไว้ ต ามรายการที่   

2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของ

บริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกิน

จ านวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 

บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต   

 ผู้รับประโยชน์ จะต้องสง่หลักฐานดังต่อไปนี้ให้แกบ่ริษัทภายใน 30 วัน นบัจากวัน 

ที่ผู้เอาประกันเสียชวีิต โดยค่าใชจ้่ายของผู้รบัประโยชน์  

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท 

2. ใบมรณบัตร 

3. ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 

4. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวร หรือกำรสูญ เสียอวัยวะ 

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ 

ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทย์ทีย่ืนยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสยีอวัยวะ 



 (ส ำหรับโครงกำรเอือ้อำรี) 
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน

สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 



 (ส ำหรับโครงกำรเอือ้อำรี) 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนท์พุพลภำพชัว่ครำวสิน้เชงิ 

 

ค ำนิยำม 

ทุพพลภำพชั่วครำวสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ า

ตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

ควำมคุม้ครอง 

 ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดระยะเวลา

ที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจ านวนเงินหรอืจ านวนวันส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผดิชอบเองที่ระบุไว้

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)  

 บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง 

การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

 ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน (ถ้ามี) ไม่เกิน

กว่า 52 สัปดาห์ 



 (ส ำหรับโครงกำรเอือ้อำรี) 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนท์พุพลภำพชัว่ครำวบำงสว่น 

ค ำนิยำม 

 ทุพพลภำพชั่วครำวบำงส่วน หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ 

การงานในอาชีพประจ าตามปกติบางส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรือเป็นผลต่อเนื่องจากทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ซึ่งได้ทุเลาเบาบาง

ลงแล้วก็ดี แต่ยังไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติได้ครบทุกส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

ควำมคุ้มครอง 

 ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดระยะเวลา

ที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจ านวนเงินหรอืจ านวนวันส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผดิชอบเองที่ระบุไว้

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 

 บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง 

การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

 ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน (ถ้ามี) ไม่เกิน

กว่า 52 สัปดาห์ 



 (ส ำหรับโครงกำรเอือ้อำรี) 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ำรรกัษำพยำบำล 

ค ำนยิำม  

ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล 

ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน   

ผูป้ว่ยใน หมายถงึ ผู้ที่จ าเป็นต้องเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ยกวา่ 6 

ชั่วโมง ซึง่ต้องลงทะเบียนเป็นผูป้่วยใน โดยได้รบัการวินจิฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งชีซ้ึ่งเปน็มาตรฐานทางการแพทย์ และ

ในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรกัษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไว้เป็นผูป้่วยในแล้วต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 

ชั่วโมง 

แพทย์ทำงเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคด้วยวิธี 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน   

ควำมคุม้ครอง 

ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดย

พยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซึ่ง

เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ส าหรับค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน ค่าห้อง

สังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว 

บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล  

 ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล 

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคญั ผลการวินจิฉยั และการรักษา 

3. ใบเสร็จรบัเงินต้นฉบบัที่แสดงรายการคา่ใช้จา่ย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงนิ 



 (ส ำหรับโครงกำรเอือ้อำรี) 
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ใบเสร็จรบัเงินที่แสดงรายการคา่ใช้จา่ยต้องเป็นใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง

ยอดเงินที่จา่ยไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องสว่นที่ขาดจากผูร้ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก

สวัสดิการของรฐั หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภยัอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสรจ็ทีม่ีการรบัรองยอดเงนิที่

จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนว่ยงานอื่นเพื่อเรียกรอ้งส่วนทีข่าดจากบริษัท  

กำรรกัษำนอกประเทศไทย  

 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนโดย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

ขอ้จ ำกดั   

 1. ค่าหอ้งส าหรับผูป้่วยใน จ ากัดไม่เกิน วันละ ........บาท ทั้งนี้ข้อจ ากัดนีไ้ม่ใช้บังคับกรณีเขา้รับการรักษาในหอ้ง

ผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซ.ีย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 

 2. ไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอก

ร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ระดกูแตกหกั ไฟไหม ้น้ ำรอ้นลวก และกำรบำดเจบ็อวยัวะภำยใน 

 

ค ำนิยำม 

ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักที่แนบท้าย

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้

ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก เช่น กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 

กำรร้ำว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การแตกเพียงเป็นรอย ไม่

ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์ 

กำรแตกหกัจำกกนัอยำ่งสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือหักออกจากกันอย่างสมบูรณ์

และเห็นรอยหักชัดเจน 

กำรทิ่มทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผิวหนัง 

กำรหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยุบตัวของปล้องกระดูกสันหลัง (Vertebrae) ที่

เกิดจากการตกจากที่สูง 

กำรแตกหักมำกกว่ำ 1 แห่ง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูกท่อนเดียวกัน มากกว่า 1 

ต าแหน่ง 

กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่วนของกระดูกที่ประกอบเป็นกะโหลกศีรษะ ทั้งนี้ไม่รวมกระดูกขากรรไกรบน 

(Maxillar) ขากรรไกรล่าง (Mandible) กระดูกแก้ม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone) 

กฎเก้ำเปอร์เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทย์ใช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่างกายจากการถูกไฟไหม้หรือ

น้ าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละข้างถือเป็นส่วนละ 9% ของพื้นผิวร่างกาย ด้านหน้าและด้านหลังของล าตัวแต่ละด้านถือเป็น

ส่วนละ 18% ของพื้นผิวร่างกาย ขาแต่ละข้างถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผิวร่างกาย และบริเวณระหว่างทวารหนักกับโคนอวัยวะ

สืบพันธุ์รวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ถือเป็น 1% ที่เหลือ 

บำดแผลกำรไหม ้หรอืน้ ำรอ้นลวกระดบัทีส่ำม หมายถงึ การไหม้ที่ท าลายชั้นผวิหนงัทั้งหมด (หนังก าพรา้และหนัง

แท้) 

กำรผำ่ตดัเปดิทรวงอก หมายถึง การผ่าตัดอวัยวะในทรวงอกซึง่โดยปกตจิะไม่รวมถึงหวัใจ แต่เพื่อประโยชน์ของ 
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กรมธรรมป์ระกันภัยนี้ให้รวมถึงหัวใจด้วย 

สภำพกำรบำดเจบ็ หรอืกำรเจบ็ปว่ยทีเ่ปน็มำกอ่นกำรเอำประกนัภยั หมายถึง การบาดเจ็บ หรืออาการแสดง หรือโรค

ใดๆ ทางการแพทย ์ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบงัคบั 

โรคกระดกูพรนุบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลงของจ านวนเนือ้กระดูก 

กระดกูหกัจำกพยำธสิภำพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในต าแหน่งกระดูกซึง่เป็นโรคอยู่ก่อนท าให้กระดูก

ขาดความแขง็แรง 

ควำมคุม้ครอง 

 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์

การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจ านวนเงิน

เอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก เมื่อได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอ๊กซเรย์แล้ว 

 

เงือ่นไขกำรจำ่ยผลประโยชน ์

ภายหลังที่บริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อการเรียกร้องและการส่งหลักฐาน

ความเสียหายแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้ 

1) ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก 

และจ ากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นส าหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือ 

ท่อนนั้นในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

2) ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความ

คุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่ส าหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น โดยมีความคุ้มครอง

เท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

3) ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์กระดูกแตกหักเป็น

จ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

4) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงิน 

เอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

5) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ส าหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อบริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ส าหรับการ

สูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 
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ทั้งนี้การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การ

ชดเชยกระดูกแตกหัก 

 

ขอ้ยกเวน้ 

 ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ

สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) 

2. สภาพการบาดเจบ็ หรือเจบ็ปว่ยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภยั 

3. การแตกหักซึ่งเปน็ผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเปน็ผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยก าเนิด 

 

ตำรำงผลประโยชนก์ำรชดเชยกระดกูแตกหกั ไฟไหม ้น้ ำรอ้นลวก และกำรบำดเจบ็ของอวยัวะภำยใน 

ผลประโยชน ์ รอ้ยละของจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยั 

1.   กำรแตกหกัของกระดกู 

1.1 สะโพกหรอืเชงิกรำน (ยกเวน้กระดกูตน้ขำ หรอืกระดกูกน้กบ) 

    การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหัก

จากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง  

60% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 30% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอยา่งสมบูรณ์อยา่ง

น้อย 1 แห่ง 

15% 

การแตกหักจากกันอยา่งสมบรูณ์   12% 

1.2 ตน้ขำ  หรอืสน้เทำ้ 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิม่ทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหัก

จากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง  

30% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 24% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอยา่งสมบูรณ์อยา่ง

น้อย 1 แห่ง 

15% 

การแตกหักจากกันอยา่งสมบรูณ์   12% 

1.3 ขำทอ่นลำ่ง กะโหลกศรีษะ กระดกูไหปลำรำ้ ขอ้เทำ้ ขอ้ศอก แขนท่อนบนและทอ่นลำ่ง 

แตไ่มร่วมถงึกำรแตกหกัของกระดกูขอ้มอืและกระดกูปลำยแขน (Colles fracture) 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิม่ทะลุ 1 แห่ง  

และการแตกหักจากกันอยา่งสมบูรณ ์1 แห่ง  

24% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 15% 
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ตำรำงผลประโยชนก์ำรชดเชยกระดกูแตกหกั ไฟไหม ้น้ ำรอ้นลวก และกำรบำดเจบ็ของอวยัวะภำยใน 

ผลประโยชน ์ รอ้ยละของจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยั 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอยา่งสมบูรณ์อยา่ง

น้อย 1 แห่ง 

12% 

กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed  fracture) ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขโดยการ

ศัลยกรรม 

7.2% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 6% 

1.4 กำรแตกหกัของกระดกูปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนทอ่นลำ่ง และกำรแตกหกัของกระดกูขอ้มอื (Radius and Ulna) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   6% 

1.5 กระดกูสะบกั กระดกูสะบำ้ กระดกูสนัอก มอื (ยกเวน้นิว้มอืและขอ้มอื) เทำ้ (ยกเวน้นิว้เทำ้และสน้เทำ้) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12 % 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 6% 

1.6 กระดกูสนัหลงั  (ยกเวน้กระดกูกน้กบ) 

กระดูกแตกหักแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12% 

การแตกหักของกระดูก ซึ่งต้องท าการรักษาโดยศัลยกรรม 12% 

กระดูกหักซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียการท างานของระบบประสาทโดย

ถาวร 

8% 

การแตกหักจากกันอยา่งสมบรูณ์   6% 

1.7 ขำกรรไกรลำ่ง 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิม่ทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหัก

จากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง   

15% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ   12% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอยา่งสมบูรณ์อยา่ง

น้อย 1 แห่ง 

9.6% 

การแตกหักจากกันอยา่งสมบรูณ์   4.8% 

1.8 ซีโ่ครง 1 ซี ่หรอืมำกกวำ่ กระดกูโหนกแกม้ กระดกูกน้กบ ขำกรรไกรบน จมกู นิว้เทำ้ 1 นิว้ หรอืมำกกวำ่ นิว้มอื 1 นิว้ หรอื

มำกกวำ่ 

    การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง   

และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง   

9.5% 

    การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 7.2% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอยา่งสมบูรณ์อยา่ง

น้อย 1 แห่ง 

4.8% 
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ตำรำงผลประโยชนก์ำรชดเชยกระดกูแตกหกั ไฟไหม ้น้ ำรอ้นลวก และกำรบำดเจบ็ของอวยัวะภำยใน 

ผลประโยชน ์ รอ้ยละของจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยั 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   2.4% 

2. บำดแผลจำกกำรไหม ้หรอืน้ ำรอ้นลวกระดบัที ่3 ตำมกฎเกำ้เปอรเ์ซน็ต์ 

ไม่ต่ ากว่า  27%  ของผิวหนังร่างกาย 60% 

ไม่ต่ ากว่า  18%  ของผิวหนังร่างกาย  35% 

ไม่ต่ ากว่า    9%  ของผิวหนังร่างกาย 20% 

ไม่ต่ ากว่า  4.5% ของผิวหนังร่างกาย 10% 

3. ขอ้กระดกูเคลือ่นทีจ่ ำเปน็ตอ้งรกัษำโดยกำรท ำใหก้ระดกูเขำ้ทีด่ว้ยกำรผำ่ตดัโดยกำรวำงยำสลบ 

กระดูกสันหลงัหรือส่วนหลงั โดยวินจิฉัยจากการถ่ายภาพทางรังสี (ยกเว้น

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทบัเส้นประสาท) 

48% 

ข้อสะโพก   30% 

ข้อหัวเข่า      15% 

กระดูกข้อมอื หรือขอ้ศอก  12% 

กระดูกข้อเท้า กระดูกขอ้ไหล่ หรือกระดูกไหปลาร้า 6% 

กระดูกนิ้วมือ นิ้วเทา้ หรอืขากรรไกร   2.4% 

4. กำรบำดเจบ็ตอ่อวยัวะภำยในทีเ่กดิจำกกำรถกูกระทบหรอืกระแทก 

การบาดเจบ็ตอ่อวยัวะภายในซึง่ต้องรักษาดว้ยการผา่ตดัเปดิทรวงอกหรือ

การผา่ตดัเปิดหน้าท้อง (ยกเว้นไส้เลื่อน) 

15% 

    สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนท าให้หมดสติ  ตรวจรา่งกายพบมคีวาม

ผิดปกติทางระบบประสาทและมบีาดแผลฟกช้ าทีส่มองจากภาพถา่ยทางรงัสี  

25% 

 

บริษัทจะชดเชยการผ่าตัดรายการต่างๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงรายการละหนึง่ครั้งในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ในแต่ละปี 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนก์ำรชดเชยรำยไดร้ะหวำ่งกำรเขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำล 

ค ำนิยำม 

 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อย

กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทาง

การแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิต

ก่อนครบ 6 ชั่วโมง     

ควำมคุ้มครอง 

ถ้าการบาดเจ็บที่ไดร้ับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก 

(ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็น …… เท่าของผลประโยชน์การ

ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกิน .......   วัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้

ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 

..................  วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง และรวมกันสูงสุดไม่เกิน.........วัน ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนอ์บุตัเิหตสุำธำรณะ 

ค ำนยิำม 

 อำคำรสำธำรณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้

บริการตามที่ก าหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

ควำมคุ้มครอง 

 ถ้าการบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม  อ .บ .1 หรือ อ .บ .2  

อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้  

 1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า 

รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง 

รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่ก าหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่ง

มวลชนที่วิ่งประจ าตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต  

 2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ 

ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง  

 3. ขณะผู้ เอาประกันภัยอยู่ ในอาคารสาธารณะในเวลาที่ เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิด  

ไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100% ของจ านวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง อ .บ.1 

หรือ อ.บ.2  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ผลประโยชนค์ำ่รกัษำพยำบำลส ำหรบักรณีกระดกูหกั 

ค ำจ ำกดัควำมเพิม่เตมิ 

กระดูก ( Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อเยื่ออื่นๆ  เช่น กระดูก

อ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 

กระดกูหกั (Fracture) หมายถึง กระดูกหรือส่วนประกอบของกระดูกเกิดการแตก แยก หรือขาดการเชื่อมต่อกันเป็นบางส่วน

หรือทั้งหมด 

สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บหรืออาการแสดง หรือโรคใด ๆ 

ทางการแพทย์ ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลงของจ านวนเนื้อกระดูก 

กระดกูหกัจำกพยำธสิภำพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในต าแหน่งกระดูกซึ่งเป็นโรคอยู่ก่อนท าให้กระดูกขาด

ความแข็งแรง 

ควำมคุม้ครอง 

 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอบุัติเหตุอันเป็นเหตุให้กระดูกหักและต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับ

การพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น

และสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ส าหรับค่าห้องส าหรับผู้ป่วย

ใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ

ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลส ำหรับกรณีกระดูกหัก 

 ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล

เวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย  

 1. แบบฟอร์มการเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษทั 

 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคญั ผลการวินจิฉยั และการรักษา 

 3. ผลการตรวจเอกซเรย์  
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 4. ใบเสร็จรบัเงินต้นฉบบัที่แสดงรายการคา่ใช้จา่ย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงนิ 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่

จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการ

ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจาก

สวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท 

กำรรกัษำนอกประเทศไทย 

 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

ขอ้ยกเวน้เฉพำะ (ใชบ้งัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์คา่รักษาพยาบาลส าหรับกรณีกระดูกหัก) 

 ข้อตกลงคุม้ครองผลประโยชนค์ำ่รกัษำพยำบำลส ำหรบักรณีกระดกูหกันีไ้มคุ่ม้ครองควำมสญู เสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ อัน

เกิดจำกหรือสืบเนื่องจำกสำเหตุดังต่อไปนี้ 

1. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) 

2. สภาพการบาดเจบ็ หรือเจบ็ปว่ยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภยั 

3. กระดูกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดกูที่มีพยาธิสภาพหรอืเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยก าเนิด 

 

หมำยเหตุ: ทั้งนี้บริษัทจะไม่น ำข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับกรณีกระดูกหัก 

ไปจัดแผนประกันภัยซ้ ำซ้อนกับผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ ำร้อนลวกและกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน 
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