
 

กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอซ่ีี อ-ีพเีอ 
(กรณีช ำระเบีย้ประกนัภัยรำยปี) 

             
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการตอบ

แทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับ  เง่ือนไขทั่วไป  ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค ำจ ำกดัควำม 
ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะถือเป็น

ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั ตารางผลประโยชน์  เง่ือนไข ข้อตกลง

คุ้มครอง  ข้อยกเว้น  ข้อก าหนด  เอกสารแนบท้าย  ข้อระบุพิ เศษ         
ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภยั และเอกสารสรุป
ขอ้ตกลงคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกนัภยั ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.3 ลงลำยมือช่ือ หมายความ

รวมถึง 
การลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4 วนัทีไ่ด้รับกรมธรรม์
ประกนัภัย 

หมายความ
รวมถึง 

วัน ท่ีข้อมูล เข้าสู่ ระบบข้อมูลของผู ้เอาประกันภัยตามท่ีผู ้เอา
ประกนัภยัไดแ้จง้ไว ้ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรม์ประกนัภยัโดย
ใชว้ธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.5 ผู้เอำประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 
และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.6 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

1.7 
 

กำรบำดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.8 ควำมสูญเสีย หรือ 
ควำมเสียหำยใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให ้
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรั้บ
บาดเจบ็ 

1.9 ควำมรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบเองต่อ
อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 



1.10 แพทย์ หมายถึง ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ได้ข้ึน
ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย์ หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม 

1.11 พยำบำล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.12 โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับ

ผู ้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

1.13 สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ  

1.14 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์  าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.15  มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล 
และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจ
พบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.16 ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบั
การให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น  

1.17 ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย  และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจบ็ของผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั
ปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ
นั้นๆ 



1.18 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบั
แต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 



หมวดที ่2 เงื่อนไขทัว่ไป และข้อก ำหนด 

2.1  สัญญำประกนัภัย 
สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้

แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั 
บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั เอกสารสรุปขอ้ตกลงคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆอาจจะไดจู้งใจ
ให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้แถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 

2.2  ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำประกนัภัยและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกันภยัน้ี รวมทั้ งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย  

การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3 กำรแจ้งอุบัติเหตุ 
ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษทัทราบถึง 

การบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที  เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนั
สมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.4  กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกันภัย  ผูรั้บประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบั

แต่วนัเสียชีวติ หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบั
แต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้  าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกบัการ

ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 

 
 
 



2.6 กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน  ภายใน   20 วนันับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืน
จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได ้ ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะ
ไม่เกิน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้
อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

2.7 ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 
ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ 

ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวติก่อนผูเ้อาประกนัภยั
หรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผู้
เอาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน และผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผูเ้อาประกันภยั ผูเ้อาประกันภยัต้องแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บ
ประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 

2.8 กำรเปลีย่นอำชีพ 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็ในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตรายมากกวา่

อาชีพท่ีไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิม
และจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืน ซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้า่เป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยันอ้ยกวา่
อาชีพประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหต้ามส่วน นบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปล่ียนอาชีพแลว้ 

2.9  กำรบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
2.9.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ีย
ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้
ออกตามส่วน 



2.9.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

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 กำรส้ินสุดของสัญญำประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัเม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ า

หรือทณัฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

2.11 สิทธิกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผูเ้อาประกันภยัสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัได้
ออกกรมธรรมใ์ห้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม ์และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัเตม็จ านวนโดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี 

2.12 กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการ



อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.13 เงื่อนไขบงัคับก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ

ตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถ้วนตามสัญญาประกันภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั 



หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กำรประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำกกำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่

ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 
 ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ” น้ัน ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 

150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
2. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ในขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนยั่วยุ

ให้เกดิกำรทะเลำะวิวำท 
3. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกดิขึน้ในขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผดิสถำนหนัก 

หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนด เง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง 
ดงัต่อไปน้ี 



ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชน์กำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง 

ค ำนิยำม 
กำรสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย

สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมา
ใชง้านไดอี้กตลอดไป 

กำรสูญเสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
โดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษา ตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่ว ันท่ี เกิดอุบัติ เหตุ  หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน

จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงิน
เอาประกันภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น 
 
 



กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวติ   
ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต

โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์  
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือกำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็ว  ท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชน์กำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง  

กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร 
ค ำนิยำม 

กำรสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมา
ใชง้านไดอี้กตลอดไป 

กำรสูญเสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป  
ทุพพลภำพถำวรบำงส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า

ตามปกติไดต้ลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจา้งได ้
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
โดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนั
ในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่าย
ค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่า ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตา
สองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

10 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ ้
11 15% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกหน่ึงขา้ง 
12 25% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (ทั้งสองขอ้) 



13 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (หน่ึงขอ้) 
14 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสามขอ้) 
15  8% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสองขอ้) 
16  4% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (หน่ึงขอ้) 
17  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวอ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่สองขอ้) นอกจากน้ิวหวัแม่มือและ

น้ิวช้ี 
18  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแมเ่ทา้ 
19  1% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวเทา้อ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงขอ้) นอกจากน้ิวหวัแม่เทา้ 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีมี การสูญเสียน้ิวมือหรือ
น้ิวเทา้โดยถาวรส้ินเชิงตามรายการท่ี 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหน่ึงในรายการท่ี 1 
ถึง 9 ได ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามความสูญเสียท่ีแทจ้ริงในแต่ละรายการรวมกนัแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดไวต้ามรายการท่ี 2 ถึง 19 ไดแ้ละ
ไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการล้ิมรส หรือดมกล่ิน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทยข์อง
บริษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครอง น้ีรวมกนัไม่เกิน
จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงิน
เอาประกันภยั บริษัทจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวติ   

ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต  
โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์  

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวร หรือกำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า

ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวส้ินเชิง 

ค ำนิยำม 
ทุพพลภำพช่ัวครำวส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ า

ตามปกติไดโ้ดยส้ินเชิงในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
ควำมคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ี
เกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ใหใ้นจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามท่ีระบุไว ้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ตลอดระยะเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวนวนัส่วนแรกท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเองท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี)  

บริษทัจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทนัที หลงัจากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ 
เทา้ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง จะจ่ายรวมกนักบัทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน (ถา้มี) ไม่
เกินกวา่ 52 สัปดาห์ 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวส้ินเชิง 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า
ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวบำงส่วน 

ค ำนิยำม 
ทุพพลภำพช่ัวครำวบำงส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ี การงานในอาชีพประจ า

ตามปกติบางส่วนในชัว่ระยะเวลาหน่ึงก็ดี หรือเป็นผลต่อเน่ืองจากทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง ซ่ึงไดทุ้เลาเบาบางลงแลว้ก็
ดี แต่ยงัไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติไดค้รบทุกส่วนในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
ควำมคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนภายใน 180 วนั นับแต่
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ตลอดระยะเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู ่(สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หกัดว้ยจ านวนเงินหรือจ านวนวนัส่วนแรกท่ีผู ้
เอาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเองท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) 

บริษทัจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทนัที หลงัจากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ 
เทา้ สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง 

ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง จะจ่ายรวมกนักบัทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน (ถา้มี) ไม่
เกินกวา่ 52 สัปดาห์ 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวบำงส่วน 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า
ทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพชัว่คราว 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล 

ค ำนิยำม  
ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยใน  หมายถึง ค่าห้องพักผู ้ป่วย ค่าอาหารผู ้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการใน

โรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั   
ผู้ป่วยใน  หมายถึง  ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ย

กวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ทางการแพทย ์และในระยะ เวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน
แลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

แพทย์ทำงเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั   
ควำมคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดย
พยาบาล ซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและ
สมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์ ส าหรับค่าห้อง
ส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล  

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี

รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแล้ว ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่ง
ส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
กำรรักษำนอกประเทศไทย  

การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
ข้อจ ำกดั  

ไม่คุ ้มครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไม้ค  ้ ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียมภายนอก
ร่างกาย แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็  



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น ำ้ร้อนลวก และกำรบำดเจ็บอวยัวะภำยใน 

ค ำนิยำม 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกัท่ี

แนบทา้ยขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแขง็ (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไม่รวมเน้ือเยือ่อ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุ

ไวใ้นตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั ไดแ้ก่  กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 
กำรร้ำว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การแตกเพียงเป็นรอย ไม่

ขาดจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 
กำรแตกหักจำกกนัอย่ำงสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมายถึง การท่ีกระดูกแตกหรือหกัออกจากกนัอยา่ง

สมบูรณ์และเห็นรอยหกัชดัเจน 
กำรทิม่ทะล ุ(Compound Fracture) หมายถึง การท่ีกระดูกหกัท่ิมทะลุผวิหนงั 
กำรหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหกัแบบยบุตวัของปลอ้งกระดูกสันหลงั (Vertebrae) 

ท่ีเกิดจากการตกจากท่ีสูง 
กำรแตกหักมำกกว่ำ 1 แห่ง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหกัของกระดูกท่อนเดียวกนั มากกวา่ 1 

ต าแหน่ง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่วนของกระดูกท่ีประกอบเป็นกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไม่รวมกระดูกขากรรไกร

บน (Maxillar) ขากรรไกรล่าง (Mandible) กระดูกแกม้ (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone) 
กฎเก้ำเปอร์เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบท่ีแพทยใ์ชป้ระเมินพื้นผวิหนงัของร่างกายจากการถูกไฟไหม้

หรือน ้าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละขา้งถือเป็นส่วนละ 9% ของพื้นผวิร่างกาย ดา้นหนา้และดา้นหลงัของล าตวัแต่
ละดา้นถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผวิร่างกาย ขาแต่ละขา้งถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผวิร่างกาย และบริเวณระหวา่ง
ทวารหนกักบัโคนอวยัวะสืบพนัธ์ุรวมถึงอวยัวะสืบพนัธ์ุถือเป็น 1% ท่ีเหลือ 

บำดแผลกำรไหม้ หรือน ำ้ร้อนลวกระดับทีส่ำม หมายถึง การไหมท่ี้ท าลายชั้นผวิหนงัทั้งหมด (หนงัก าพร้าและ
หนงัแท)้ 

กำรผ่ำตัดเปิดทรวงอก หมายถึง การผา่ตดัอวยัวะในทรวงอกซ่ึงโดยปกติจะไม่รวมถึงหวัใจ แต่เพื่อประโยชน์
ของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหร้วมถึงหวัใจดว้ย 

สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยทีเ่ป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย หมายถึง การบาดเจบ็ หรืออาการแสดง หรือ
โรคใดๆ ทางการแพทย ์ท่ีปรากฏข้ึนก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 

โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหกัง่ายเน่ืองจากการลดลงของจ านวนเน้ือ
กระดูก 

กระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหกัในต าแหน่งกระดูกซ่ึงเป็นโรคอยูก่่อนท า
ใหก้ระดูกขาดความแขง็แรง 
 
 



ควำมคุ้มครอง 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็โดยอุบติัเหตุอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายตามท่ีระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์

การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในอตัราร้อยละ
ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหกั เม่ือไดรั้บหลกัฐานพิสูจน์การแตกหกัโดยการเอกซเรยแ์ลว้ 
เงื่อนไขกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ภายหลังท่ีบริษทัได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหัวข้อการเรียกร้องและการส่ง
หลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหายแลว้ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ใหภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าวต่อไปน้ี 

1) ผลประโยชน์ขา้งตน้จะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหัก 
และจ ากดัการจ่ายเพียง 1 คร้ังเท่านั้นส าหรับการแตกหกัของกระดูกช้ินหรือท่อนนั้นในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2) ในกรณีท่ีมีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหกั ความ
คุม้ครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหกัน้ีจะยงัคงมีอยูส่ าหรับช่วงเวลาท่ีเหลืออยูใ่นรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น โดย
มีความคุม้ครองเท่ากบัยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั 

3) ความคุม้ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักน้ีจะส้ินสุดลงทนัทีเม่ือมีการจ่ายผลประโยชน์กระดูกแตกหกัเป็น
จ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหกัแลว้ 

4) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ี หากบริษทัตอ้งจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการ
เสียชีวติหรือสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

5) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ีส าหรับการแตกหกัของกระดูกเม่ือบริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับการ
สูญเสียอวยัวะนั้นๆ ตามขอ้ตกลงคุม้ครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งน้ีการแตกหกัขา้งตน้ไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหกัของกระดูกใดๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหกั 
ข้อยกเว้น 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนีไ้ม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือ ควำมเสียหำยใดๆ อนัเกดิจำกหรือ
สืบเน่ืองจำกสำเหตุดังต่อไปนี ้

1. โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) 
2. สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย 
3. กำรแตกหักซ่ึงเป็นผลมำจำกกระดูกทีม่ีพยำธิสภำพหรือเป็นผลมำจำกโรคทีเ่ป็นมำโดยก ำเนิด 



ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน์ 
ร้อยละของจ ำนวน
เงินเอำประกนัภัย 

1.   กำรแตกหักของกระดูก 

1.1 สะโพกหรือเชิงกรำน (ยกเว้นกระดูกต้นขำ หรือกระดูกก้นกบ) 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 60% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 30% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 15% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   12% 

1.2 ต้นขำ  หรือส้นเท้ำ 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 30% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 24% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 15% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   12% 

1.3 ขำท่อนล่ำง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลำร้ำ ข้อเท้ำ ข้อศอก แขนท่อนบนและท่อนล่ำง แต่ไม่รวมถึงกำรแตกหักของ   
      กระดูกข้อมือและกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) 

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 24% 
 การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 15% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 12% 
กะโหลกศีรษะยบุ (Depressed  fracture) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยการศลัยกรรม 7.2% 
 การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6% 

1.4 กำรแตกหักของกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่ำง และกำรแตกหักของกระดูกข้อมือ  
      (Radius and Ulna) 

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ำ กระดูกสันอก มือ (ยกเว้นนิว้มือและข้อมือ) เท้ำ (ยกเว้นนิว้เท้ำและส้นเท้ำ) 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12 % 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6% 

1.6 กระดูกสันหลงั  (ยกเว้นกระดูกก้นกบ) 
กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12% 
การแตกหกัของกระดูก ซ่ึงตอ้งท าการรักษาโดยศลัยกรรม 12% 
กระดูกหกัซ่ึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียการท างานของระบบประสาทโดยถาวร 8% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   6% 

1.7 ขำกรรไกรล่ำง 



ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน์ 
ร้อยละของจ ำนวน
เงินเอำประกนัภัย 

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 15% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ   12% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 9.6% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   4.8% 

1.8 ซ่ีโครง 1 ซ่ี หรือมำกกว่ำ กระดูกโหนกแก้ม กระดูกก้นกบ ขำกรรไกรบน จมูก นิว้เท้ำ 1 นิว้ หรือมำกกว่ำ นิว้มือ 1 นิว้ 
หรือมำกกว่ำ 

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 9.5% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 7.2% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 4.8% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   2.4% 

2. บำดแผลจำกกำรไหม้ หรือน ำ้ร้อนลวกระดับที่ 3 ตำมกฎเก้ำเปอร์เซ็นต์ 
ไม่ต ่ากวา่  27%  ของผิวหนงัร่างกาย 60% 
ไม่ต ่ากวา่  18%  ของผิวหนงัร่างกาย   35% 
ไม่ต ่ากวา่    9%  ของผิวหนงัร่างกาย 20% 
ไม่ต ่ากวา่  4.5% ของผิวหนงัร่างกาย 10% 

3. ข้อกระดูกเคลือ่นทีจ่ ำเป็นต้องรักษำโดยกำรท ำให้กระดูกเข้ำทีด้่วยกำรผ่ำตัดโดยกำรวำงยำสลบ 
กระดูกสันหลงัหรือส่วนหลงั โดยวนิิจฉยัจากการถ่ายภาพทางรังสี (ยกเวน้หมอนรองกระดูกสัน

หลงัเคล่ือนทบัเส้นประสาท) 
48% 

ขอ้สะโพก   30% 
ขอ้หวัเข่า      15% 
กระดูกขอ้มือ หรือขอ้ศอก  12% 
กระดูกขอ้เทา้ กระดูกขอ้ไหล่ หรือกระดูกไหปลาร้า 6% 
กระดูกน้ิวมือ น้ิวเทา้ หรือขากรรไกร   2.4% 

4. กำรบำดเจ็บต่ออวยัวะภำยในทีเ่กดิจำกกำรถูกกระทบหรือกระแทก 
การบาดเจบ็ต่ออวยัวะภายในซ่ึงตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดัเปิดทรวงอกหรือการผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้ง  
(ยกเวน้ไส้เล่ือน) 

15% 

สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนท าใหห้มดสติ  ตรวจร่างกายพบมีความผดิปกติทางระบบ 
ประสาทและมีบาดแผลฟกช ้าท่ีสมองจากภาพถ่ายทางรังสี  

25% 

บริษัทจะชดเชยการผ่าตัดรายการต่างๆ  ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงรายการละหน่ึงคร้ังในรอบปีกรมธรรม์
ประกนัภยัในแต่ละปี 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 

ค ำนิยำม 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ย

กว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน  โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจบ็นั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง     
ควำมคุ้มครอง 

ถ้าการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู ้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู ้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั  

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในห้องผูป่้วยหนกั  (ไอ.ซี.ย.ู) บริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ให้เป็น ....... เท่าของผลประโยชน์การชดเชย
รายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ทั้งน้ีไม่เกิน ......วนั อย่างไรก็ตามบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกนัสูงสุดไม่เกิน .......... วนัต่อการบาดเจบ็แต่ละคร้ัง  
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสำธำรณะ 

ค ำนิยำม 
อำคำรสำธำรณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใช้

บริการตามท่ีก าหนดเวลาเปิดใหบ้ริการ ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  
ควำมคุ้มครอง 
 ถ้าการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกนัภยัได้รับความคุม้ครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อนัเน่ืองมาจาก เหตุ
ดงัต่อไปน้ี  

1. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารและเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใตดิ้น ขณะขบัเคล่ือน
ดว้ยเคร่ืองยนตห์รือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษทัขนส่ง รถโดยสาร
บริษทัร่วมขนส่ง ท่ีจดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางท่ีก าหนด รวมทั้งรถตูร่้วม
ขนส่งมวลชนท่ีวิง่ประจ าตามเส้นทางเดินรถท่ีไดรั้บอนุญาต  

2. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารลิฟทแ์ละเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัลิฟทส์าธารณะส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ 
ระหวา่งชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไม่รวมถึงลิฟทท่ี์ใชใ้นเหมืองแร่ หรือสถานท่ีก่อสร้าง  

3. ขณะผูเ้อาประกนัภยัอยู่ในอาคารสาธารณะ ในเวลาท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป และเกิดไฟไหมข้ึ้นใน
อาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวติดว้ย 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100% ของจ านวนผลประโยชน์อนัจะพึงจ่ายตามขอ้ตกลงคุม้ครอง อ.บ.1 
หรือ อ.บ.2  
กำรเรียกร้องผลประโยชน์อุบัติเหตุสำธำรณะ 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ โดยค่าใชจ่้าย
ของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองหรือหลกัฐานแสดงการจ่ายผลประโยชน์ความคุม้ครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 



กำรเพิม่ผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง 
(ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัรายปี) 

รหสับริษทั              อ.บ. 7 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                                      วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามีผลบงัคบั  :  เร่ิมตน้วนัท่ี                    เวลา                     ส้ินสุดวนัท่ี                    เวลา  16.30 น.                 
เบ้ียประกนัภยั                                                     อากร                                ภาษี                                รวม               
 กำรเพิ่มผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง : เป็นท่ีตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บท่ีผูเ้อาประกันภัยได้รับ เป็นผล
เน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100% ของจ านวน
ผลประโยชน์พึงจ่ายตามขอ้ตกลงความคุม้ครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 
 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายน้ีขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
 ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อ่ืนๆในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอซ่ีี อ-ีพเีอ 
(กรณีช ำระเบีย้ประกนัภัยรำยเดือนโดยหักบัญชีธนำคำร หรือบัตรเครดิต) 

 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการ

ตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุ้มครอง ขอ้ยกเวน้และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค ำจ ำกดัควำม 
ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยั  จะถือเป็น

ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

1.1 กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไข ขอ้ตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ         
ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารสรุป
ขอ้ตกลงคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.3 ลงลำยมือช่ือ หมายความ

รวมถึง 
การลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4 วนัทีไ่ด้รับกรมธรรม์
ประกนัภัย 

หมายความ
รวมถึง 

วัน ท่ีข้อมูล เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู ้เอาประกันภัยตามท่ีผู ้เอา
ประกนัภยัไดแ้จง้ไว ้ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรม์ประกนัภยัโดย
ใชว้ธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.5 ผู้เอำประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 
และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.6 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท า
ใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

1.7 
 

กำรบำดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.8 ควำมสูญเสีย หรือ 
ควำมเสียหำยใดๆ 

หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให ้
ผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ไดรั้บบาดเจบ็ 

1.9 ควำมรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบเองต่อ
อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 



1.10 แพทย์ หมายถึง ผู้ ท่ี ส า เร็ จ ก าร ศึ กษ าได้ รับ ป ริญ ญ าแพ ท ยศ าส ต รบัณ ฑิ ต  
ได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์
หรือทางดา้นศลัยกรรม 

1.11 พยำบำล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.12 โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ

ผู ้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีห้องส าหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

1.13 สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ  

1.14 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์  าการรักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.15 มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเป็น
สากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวติัการ
บาดเจบ็ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.16 ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นและ
สมควร 

หมายถงึ 
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น  เม่ือเทียบกบั
การใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
เรียกเก็บกับผูป่้วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น   

1.17 ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ 
หมายถงึ 

การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจบ็ของผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั
ปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวและ  
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ
นั้นๆ 



1.18 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบั
แต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 



หมวดที ่2 เงื่อนไขทัว่ไป และข้อก ำหนด 

2.1  สัญญำประกนัภัย 
สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้

แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั 
บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั เอกสารสรุปขอ้ตกลงคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แล้วใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆอาจจะไดจู้งใจ
ให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้แถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 

2.2  ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำประกนัภัยและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกันภยัน้ี รวมทั้ งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย  

การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3  กำรแจ้งอุบัติเหตุ 
ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษทัทราบถึง 

การบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอนั
สมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.4  กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกันภัย  ผูรั้บประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบั

แต่วนัเสียชีวติ หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบั
แต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้  าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.5  กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกบัการ

ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั 

 
 
 



2.6  กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน  ภายใน   20 วนันับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืน
จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได ้ ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะ
ไม่เกิน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้
อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

2.7  ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 
ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ 

ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวติก่อนผูเ้อาประกนัภยั
หรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผู ้
เอาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน และผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผูเ้อาประกันภยั ผูเ้อาประกันภยัต้องแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บ
ประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 

2.8  กำรเปลีย่นอำชีพ 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็ในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตรายมากกวา่

อาชีพท่ีไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิม
และจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืน ซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้า่เป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยัน้อยกว่า
อาชีพประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้ตามส่วน นบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปล่ียนอาชีพแลว้ 

2.9  กำรช ำระเบีย้ประกนัภัย  
การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายเดือน (โดยการหกัค่าเบ้ียประกนัภยัผา่นบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิต) 
2.9.1 เบ้ียประกนัภยัของเดือนแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุใน

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 



2.9.2 เบ้ียประกนัภยัในเดือนถดัไปจะถึงก าหนดช าระในวนัครบรอบเดือนของก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัของ
เดือนก่อนหนา้ โดยบริษทัจะท าการหกัค่าเบ้ียประกนัภยัผา่นบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิต ตามท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงไว้
โดยอตัโนมติั  

2.9.3 ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถหักค่าเบ้ียประกนัภยัผา่นบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิตในเดือนใดได ้บริษทัจะ
ผอ่นผนั โดยน ายอดคา้งช าระไปเรียกเก็บรวมกบัเบ้ียประกนัภยัในเดือนถดัไป หากหลงัจากนั้นบริษทัยงัคงไม่สามารถ
เรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวได ้ความคุม้ครองจะเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นคร้ังสุดทา้ย  

2.10 กำรบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
2.10.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนั

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ และกรมธรรม์ประกนัภยัจะ
ส้ินผลบงัคบัในวนัสุดท้ายท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงได้รับช าระแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได้ โดยบริษทัไม่ตอ้งคืนเบ้ีย
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

2.10.2  ผูเ้อาประกนัภยัสามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือและกรมธรรม์
ประกนัภยัจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้โดย
บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

2.11 กำรส้ินสุดของสัญญำประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
2.11.1 เม่ือผูเ้อาประกันภยัถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซ่ึงบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
2.11.2 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีและการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 16.30 น. 

ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.12 สิทธิกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผูเ้อาประกันภยัสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัได้
ออกกรมธรรมใ์ห้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม ์และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัเตม็จ านวนโดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี 

2.13 กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรม 
การก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
 
 



2.14 เงื่อนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ

ตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถ้วนตามสัญญาประกันภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั 



 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กำรประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำกกำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่

ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 
 ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ” น้ัน ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  

150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
2. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ในขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนยั่วยุ

ให้เกดิกำรทะเลำะววิำท 
3. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกดิขึน้ในขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมทีม่ีควำมผดิสถำนหนัก 

หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนด เง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง
ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี



 
ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1) 

ผลประโยชน์กำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง 
ค ำนิยำม 

กำรสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมา
ใชง้านไดอี้กตลอดไป 

กำรสูญเสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
โดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษา ตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่ว ันท่ี เกิดอุบัติ เหตุ  หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน

จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงิน
เอาประกันภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น 
 



กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวติ   
ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต

โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์  
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือกำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็ว  ท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



 

ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชน์กำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง  

กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร 
ค ำนิยำม 

กำรสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมา
ใชง้านไดอี้กตลอดไป 

กำรสูญเสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า 

และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป  
ทุพพลภำพถำวรบำงส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า

ตามปกติไดต้ลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจา้งได ้
ควำมคุ้มครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
โดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนั
ในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่าย
ค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่า ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตา
สองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

10 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ ้
11 15% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกหน่ึงขา้ง 
12 25% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (ทั้งสองขอ้) 
13 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (หน่ึงขอ้) 



14 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสามขอ้) 
15  8% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสองขอ้) 
16  4% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (หน่ึงขอ้) 
17  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวอ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่สองขอ้) นอกจากน้ิวหวัแม่มือและ

น้ิวช้ี 
18  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่เทา้ 
19  1% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวเทา้อ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงขอ้) นอกจากน้ิวหวัแม่เทา้ 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีมี การสูญเสียน้ิวมือหรือ
น้ิวเทา้โดยถาวรส้ินเชิงตามรายการท่ี 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหน่ึงในรายการท่ี 1 
ถึง 9 ได ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามความสูญเสียท่ีแทจ้ริงในแต่ละรายการรวมกนัแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดไวต้ามรายการท่ี 2 ถึง 19 ไดแ้ละ
ไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการล้ิมรส หรือดมกล่ิน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทยข์อง
บริษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครอง น้ีรวมกนัไม่เกิน
จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงิน
เอาประกันภยั บริษัทจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวติ   

ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต  
โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์  

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวร หรือกำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า

ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวส้ินเชิง 

ค ำนิยำม 
ทุพพลภำพช่ัวครำวส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ า

ตามปกติไดโ้ดยส้ินเชิงในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
ควำมคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ี
เกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ใหใ้นจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามท่ีระบุไว ้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ตลอดระยะเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวนวนัส่วนแรกท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเองท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี)  

บริษทัจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทนัที หลงัจากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ 
เทา้ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง จะจ่ายรวมกนักบัทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน (ถา้มี) ไม่
เกินกวา่ 52 สัปดาห์ 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวส้ินเชิง 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า
ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวบำงส่วน 

ค ำนิยำม 
ทุพพลภำพช่ัวครำวบำงส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ี การงานในอาชีพประจ า

ตามปกติบางส่วนในชัว่ระยะเวลาหน่ึงก็ดี หรือเป็นผลต่อเน่ืองจากทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง ซ่ึงไดทุ้เลาเบาบางลงแลว้ก็
ดี แต่ยงัไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติไดค้รบทุกส่วนในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
ควำมคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนภายใน 180 วนั นับแต่
วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ตลอดระยะเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู ่(สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หกัดว้ยจ านวนเงินหรือจ านวนวนัส่วนแรกท่ีผู ้
เอาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเองท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) 

บริษทัจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทนัที หลงัจากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ 
เทา้ สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง 

ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง จะจ่ายรวมกนักบัทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน (ถา้มี) ไม่
เกินกวา่ 52 สัปดาห์ 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพช่ัวครำวบำงส่วน 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า
ทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพชัว่คราว 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล 

ค ำนิยำม  
ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยใน  หมายถึง ค่าห้องพักผู ้ป่วย ค่าอาหารผู ้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการใน

โรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั   
ผู้ป่วยใน  หมายถึง  ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ย

กวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ทางการแพทย ์และในระยะ เวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจบ็นั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน
แลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

แพทย์ทำงเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั   
ควำมคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดย
พยาบาล ซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและ
สมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าห้อง
ส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้ งน้ีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล  

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี

รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั
ได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแล้ว ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่ง
ส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
กำรรักษำนอกประเทศไทย  

การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
ข้อจ ำกดั  

ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไม้ค  ้ ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียมภายนอก
ร่างกาย แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็  



 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น ำ้ร้อนลวก และกำรบำดเจ็บอวยัวะภำยใน 

ค ำนิยำม 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกัท่ี

แนบทา้ยขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแขง็ (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไม่รวมเน้ือเยือ่อ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุ

ไวใ้นตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั ไดแ้ก่  กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 
กำรร้ำว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การแตกเพียงเป็นรอย ไม่

ขาดจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 
กำรแตกหักจำกกนัอย่ำงสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมายถึง การท่ีกระดูกแตกหรือหกัออกจากกนัอยา่ง

สมบูรณ์และเห็นรอยหกัชดัเจน 
กำรทิม่ทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การท่ีกระดูกหกัท่ิมทะลุผวิหนงั 
กำรหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหกัแบบยบุตวัของปลอ้งกระดูกสันหลงั (Vertebrae) 

ท่ีเกิดจากการตกจากท่ีสูง 
กำรแตกหักมำกกว่ำ 1 แห่ง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหกัของกระดูกท่อนเดียวกนั มากกวา่ 1 

ต าแหน่ง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่วนของกระดูกท่ีประกอบเป็นกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไม่รวมกระดูกขากรรไกร

บน (Maxillar) ขากรรไกรล่าง (Mandible) กระดูกแกม้ (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone) 
กฎเก้ำเปอร์เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบท่ีแพทยใ์ชป้ระเมินพื้นผวิหนงัของร่างกายจากการถูกไฟไหม้

หรือน ้าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละขา้งถือเป็นส่วนละ 9% ของพื้นผวิร่างกาย ดา้นหนา้และดา้นหลงัของล าตวัแต่
ละดา้นถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผวิร่างกาย ขาแต่ละขา้งถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผวิร่างกาย และบริเวณระหวา่ง
ทวารหนกักบัโคนอวยัวะสืบพนัธ์ุรวมถึงอวยัวะสืบพนัธ์ุถือเป็น 1% ท่ีเหลือ 

บำดแผลกำรไหม้ หรือน ำ้ร้อนลวกระดับทีส่ำม หมายถึง การไหมท่ี้ท าลายชั้นผวิหนงัทั้งหมด (หนงัก าพร้าและ
หนงัแท)้ 

กำรผ่ำตัดเปิดทรวงอก หมายถึง การผา่ตดัอวยัวะในทรวงอกซ่ึงโดยปกติจะไม่รวมถึงหวัใจ แต่เพื่อประโยชน์
ของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหร้วมถึงหวัใจดว้ย 

สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยทีเ่ป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย หมายถึง การบาดเจบ็ หรืออาการแสดง หรือ
โรคใดๆ ทางการแพทย ์ท่ีปรากฏข้ึนก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 

โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหกัง่ายเน่ืองจากการลดลงของจ านวนเน้ือ
กระดูก 

กระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหกัในต าแหน่งกระดูกซ่ึงเป็นโรคอยูก่่อนท า
ใหก้ระดูกขาดความแขง็แรง 
 



ควำมคุ้มครอง 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามท่ีระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์การชดเชย

กระดูกแตกหักภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในอตัราร้อยละของจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ผลประโยชน์กระดูกแตกหกั เม่ือไดรั้บหลกัฐานพิสูจน์การแตกหกัโดยการเอกซเรยแ์ลว้ 

เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ 

ภายหลังท่ีบริษทัได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหัวข้อการเรียกร้องและการส่ง
หลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหายแลว้ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ใหภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าวต่อไปน้ี 

1) ผลประโยชน์ขา้งตน้จะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหัก 
และจ ากดัการจ่ายเพียง 1 คร้ังเท่านั้นส าหรับการแตกหกัของกระดูกช้ินหรือท่อนนั้นในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2) ในกรณีท่ีมีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหกั ความ
คุม้ครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหกัน้ีจะยงัคงมีอยูส่ าหรับช่วงเวลาท่ีเหลืออยูใ่นรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น โดย
มีความคุม้ครองเท่ากบัยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั 

3) ความคุม้ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหกัน้ีจะส้ินสุดลงทนัทีเม่ือมีการจ่ายผลประโยชน์กระดูกแตกหกัเป็น
จ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหกัแลว้ 

4) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ี หากบริษทัตอ้งจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการ
เสียชีวติหรือสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

5) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ีส าหรับการแตกหกัของกระดูกเม่ือบริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับการ
สูญเสียอวยัวะนั้นๆ ตามขอ้ตกลงคุม้ครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งน้ีการแตกหกัขา้งตน้ไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหกัของกระดูกใดๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหกั 
ข้อยกเว้น 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนีไ้ม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือ ควำมเสียหำยใดๆ อนัเกดิจำกหรือ
สืบเน่ืองจำกสำเหตุดังต่อไปนี ้

1. โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) 
2. สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย 
3. กำรแตกหักซ่ึงเป็นผลมำจำกกระดูกทีม่ีพยำธิสภำพหรือเป็นผลมำจำกโรคทีเ่ป็นมำโดยก ำเนิด 



 

ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน์ 
ร้อยละของจ ำนวน
เงินเอำประกนัภัย 

1.   กำรแตกหักของกระดูก 

1.1 สะโพกหรือเชิงกรำน (ยกเว้นกระดูกต้นขำ หรือกระดูกก้นกบ) 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 60% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 30% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 15% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   12% 

1.2 ต้นขำ  หรือส้นเท้ำ 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 30% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 24% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 15% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   12% 

1.3 ขำท่อนล่ำง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลำร้ำ ข้อเท้ำ ข้อศอก แขนท่อนบนและท่อนล่ำง แต่ไม่รวมถึงกำรแตกหักของ   
      กระดูกข้อมือและกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) 

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 24% 
 การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 15% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 12% 
กะโหลกศีรษะยบุ (Depressed  fracture) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยการศลัยกรรม 7.2% 
 การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6% 

1.4 กำรแตกหักของกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่ำง และกำรแตกหักของกระดูกข้อมือ  
      (Radius and Ulna) 

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ำ กระดูกสันอก มือ (ยกเว้นนิว้มือและข้อมือ) เท้ำ (ยกเว้นนิว้เท้ำและส้นเท้ำ) 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12 % 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6% 

1.6 กระดูกสันหลงั  (ยกเว้นกระดูกก้นกบ) 
กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12% 
การแตกหกัของกระดูก ซ่ึงตอ้งท าการรักษาโดยศลัยกรรม 12% 
กระดูกหกัซ่ึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียการท างานของระบบประสาทโดยถาวร 8% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   6% 



ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน์ 
ร้อยละของจ ำนวน
เงินเอำประกนัภัย 

1.7 ขำกรรไกรล่ำง 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 15% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ   12% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 9.6% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   4.8% 

1.8 ซ่ีโครง 1 ซ่ี หรือมำกกว่ำ กระดูกโหนกแก้ม กระดูกก้นกบ ขำกรรไกรบน จมูก นิว้เท้ำ 1 นิว้ หรือมำกกว่ำ นิว้มือ 1 นิว้ 
หรือมำกกว่ำ 

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง 9.5% 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 7.2% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 4.8% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   2.4% 

2. บำดแผลจำกกำรไหม้ หรือน ำ้ร้อนลวกระดับที่ 3 ตำมกฎเก้ำเปอร์เซ็นต์ 
ไม่ต ่ากวา่  27%  ของผิวหนงัร่างกาย 60% 
ไม่ต ่ากวา่  18%  ของผิวหนงัร่างกาย   35% 
ไม่ต ่ากวา่    9%  ของผิวหนงัร่างกาย 20% 
ไม่ต ่ากวา่  4.5% ของผิวหนงัร่างกาย 10% 

3. ข้อกระดูกเคลือ่นทีจ่ ำเป็นต้องรักษำโดยกำรท ำให้กระดูกเข้ำทีด้่วยกำรผ่ำตัดโดยกำรวำงยำสลบ 
กระดูกสันหลงัหรือส่วนหลงั โดยวนิิจฉยัจากการถ่ายภาพทางรังสี (ยกเวน้หมอนรองกระดูกสัน

หลงัเคล่ือนทบัเส้นประสาท) 
48% 

ขอ้สะโพก   30% 
ขอ้หวัเข่า      15% 
กระดูกขอ้มือ หรือขอ้ศอก  12% 
กระดูกขอ้เทา้ กระดูกขอ้ไหล่ หรือกระดูกไหปลาร้า 6% 
กระดูกน้ิวมือ น้ิวเทา้ หรือขากรรไกร   2.4% 

4. กำรบำดเจ็บต่ออวยัวะภำยในทีเ่กดิจำกกำรถูกกระทบหรือกระแทก 
การบาดเจบ็ต่ออวยัวะภายในซ่ึงตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดัเปิดทรวงอกหรือการผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้ง  
(ยกเวน้ไส้เล่ือน) 

15% 

สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนท าใหห้มดสติ  ตรวจร่างกายพบมีความผดิปกติทางระบบ 
ประสาทและมีบาดแผลฟกช ้าท่ีสมองจากภาพถ่ายทางรังสี  

25% 

บริษัทจะชดเชยการผ่าตัดรายการต่างๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงรายการละหน่ึงคร้ังในรอบปีกรมธรรม์
ประกนัภยัในแต่ละปี 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 

ค ำนิยำม 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ย

กว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจบ็นั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น
ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง     
ควำมคุ้มครอง 

ถ้าการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู ้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู ้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั  

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในห้องผูป่้วยหนกั  (ไอ.ซี.ยู.) บริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ให้เป็น ....... เท่าของผลประโยชน์การชดเชย
รายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ทั้งน้ีไม่เกิน ......วนั อย่างไรก็ตามบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกนัสูงสุดไม่เกิน .......... วนัต่อการบาดเจบ็แต่ละคร้ัง  
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 



ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสำธำรณะ 

ค ำนิยำม 
อำคำรสำธำรณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใช้

บริการตามท่ีก าหนดเวลาเปิดใหบ้ริการ ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  
ควำมคุ้มครอง 
 ถ้าการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกนัภยัได้รับความคุม้ครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อนัเน่ืองมาจาก เหตุ
ดงัต่อไปน้ี  

1. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารและเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใตดิ้น ขณะขบัเคล่ือน
ดว้ยเคร่ืองยนตห์รือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษทัขนส่ง รถโดยสาร
บริษทัร่วมขนส่ง ท่ีจดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางท่ีก าหนด รวมทั้งรถตูร่้วม
ขนส่งมวลชนท่ีวิง่ประจ าตามเส้นทางเดินรถท่ีไดรั้บอนุญาต  

2. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารลิฟทแ์ละเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัลิฟท์สาธารณะส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ 
ระหวา่งชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไม่รวมถึงลิฟทท่ี์ใชใ้นเหมืองแร่ หรือสถานท่ีก่อสร้าง  

3. ขณะผูเ้อาประกนัภยัอยู่ในอาคารสาธารณะ ในเวลาท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป และเกิดไฟไหมข้ึ้นใน
อาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวติดว้ย 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100% ของจ านวนผลประโยชน์อนัจะพึงจ่ายตามขอ้ตกลงคุม้ครอง อ.บ.1 
หรือ อ.บ.2  
กำรเรียกร้องผลประโยชน์อุบัติเหตุสำธำรณะ 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ โดยค่าใชจ่้าย
ของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองหรือหลกัฐานแสดงการจ่ายผลประโยชน์ความคุม้ครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

กำรเพิม่ผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง 
 (ใชเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือนโดยหกับญัชี

ธนาคาร หรือบตัรเครดิต) 
รหสับริษทั                          อ.บ. 7 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                                      วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูเ้อาประกนัภยั 
ระยะเวลามีผลบงัคบั  :  เร่ิมตน้วนัท่ี                    เวลา                      
เบ้ียประกนัภยั                                                     อากร                                ภาษี                                รวม               
 กำรเพิ่มผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง : เป็นท่ีตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บท่ีผูเ้อาประกันภัยได้รับ เป็นผล
เน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100% ของจ านวน
ผลประโยชน์พึงจ่ายตามขอ้ตกลงความคุม้ครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 
 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายน้ีขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
 ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อ่ืนๆในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

 
 


