กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอีซี่ อี-พีเอ
(กรณีชำระเบีย้ ประกันภัยรำยปี )
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบ
แทนเบี้ ยประกัน ภัย ที่ ผู ้เอาประกัน ภัย ต้อ งช าระภายใต้ ข ้อ บัง คับ เงื่ อ นไขทั่ว ไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อ ยค าและค าบรรยายซึ่ งมี ค วามหมายเฉพาะที่ ไ ด้ใ ห้ ไ ว้ใ นส่ วนใดก็ ตามของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย จะถื อเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไข ข้อตกลง
1.1
กรมธรรม์ ประกันภัย
คุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น ข้ อ ก าหนด เอกสารแนบท้า ย ข้อ ระบุ พิ เศษ
ข้อรับ รอง และใบสลัก หลังกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และเอกสารสรุ ป
ข้อตกลงคุ ม้ ครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ป ระกันภัย ซึ่ งถื อเป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.2
บริษัท
หมายความ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3
ลงลำยมือชื่อ
รวมถึง
หมายความ วัน ที่ ข ้ อ มู ล เข้ า สู่ ระบบข้ อ มู ล ของผู้ เอาประกั น ภั ย ตามที่ ผู้เอา
1.4
วันทีไ่ ด้ รับกรมธรรม์
รวมถึง
ประกันภัยได้แจ้งไว้ ในกรณี ที่บริ ษทั ออกกรมธรรม์ประกันภัยโดย
ประกันภัย
ใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หมายถึง
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.5
ผู้เอำประกันภัย
และ/หรื อ เอกสารแนบซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้
1.6
อุบัติเหตุ
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง
การบาดเจ็บ ทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุ บตั ิ เหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้ น
1.7
กำรบำดเจ็บ
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้
1.8
ควำมสู ญเสี ย หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรื อได้รับ
ควำมเสี ยหำยใดๆ
บาดเจ็บ
หมายถึง
ความเสี ย หายส่ วนแรกที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย จะต้องรับ ผิดชอบเองต่ อ
1.9
ควำมรับผิดส่ วนแรก
อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

1.10

แพทย์

หมายถึง

1.11
1.12

พยำบำล
โรงพยำบำล

หมายถึง
หมายถึง

1.13

สถำนพยำบำลเวชกรรม

หมายถึง

1.14

คลินิก

หมายถึง

1.15

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

หมายถึง

1.16

ค่ ำใช้ จ่ำยทีจ่ ำเป็ นและ
สมควร

หมายถึง

1.17

ควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์ หมายถึง

ผู้ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ ข้ ึ น
ทะเบี ยนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
วิช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้บ ริ ก ารทางการแพทย์ หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผู้ป่ วยไว้ค้า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นสถานที่ มี จ านวน
บุ คลากรทางการแพทย์ที่ เพี ยงพอตลอดจนการจัดการให้บ ริ ก ารที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้างคื น และได้รับ อนุ ญ าตให้ จดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนิ นการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่เป็ นสากล
และนามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจ
พบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น เมื่ อเที ยบกับ
การให้บริ การที่ โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก
เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลินิก ซึ่งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้อ งสอดคล้ อ งกับ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปั จจุบนั
(3) ต้องมิ ใช่ เพื่ อความสะดวกของผูร้ ั บ บริ ก าร หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับ บริ ก าร
นั้นๆ

1.18

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับ
แต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไป และข้ อกำหนด
2.1 สั ญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสรุ ปข้อตกลงคุม้ ครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยรู ้ อยู่แล้ว แต่ แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู้ อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆอาจจะได้จูงใจ
ให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิ เสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2.2 ควำมสมบูรณ์ แห่ งสั ญญำประกันภัยและกำรเปลี่ยนแปลงข้ อควำมในสั ญญำประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ รวมทั้ง ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกัน เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 กำรแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ับ ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ ค คลดังกล่ าวแล้วแต่ ก รณี จะต้องแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบถึ ง
การบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณี ที่มี การเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิ สูจน์ ได้ว่ามี เหตุ จาเป็ นอัน
สมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.4 กำรเรียกร้ องและกำรส่ งหลักฐำนควำมเสี ยหำย
ในกรณี เรี ย กร้ องค่ าทดแทน ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อ ตัวแทนของบุ ค คลดัง กล่ า วแล้วแต่ ก รณี
จะต้องส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับ
แต่วนั เสี ยชีวติ หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั

2.6 กำรจ่ ำยค่ ำทดแทน
บริ ษ ัท จะจ่ ายค่ า ทดแทน ภายใน 20 วัน นับ แต่ วนั ที่ บ ริ ษ ัท ได้รับ หลัก ฐานแสดงความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่น
จะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้
อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.7 ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ ผูร้ ั บประโยชน์ตามที่ ระบุ น้ ัน หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษ ทั จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชี วติ ก่อนผูเ้ อาประกันภัย
หรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผู้
เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อพร้ อมกับ ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูเ้ อาประกันภัย ต้องแจ้งให้ บ ริ ษ ทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ั บ
ประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่
สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
2.8 กำรเปลีย่ นอำชีพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชี พเดิม
และจะซื้ อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเปลี่ยนอาชี พเป็ นอาชีพประเภทอื่น ซึ่ งบริ ษทั กาหนดไว้วา่ เป็ นอาชี พที่มีการเสี่ ยงภัยน้อยกว่า
อาชีพประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่ วน นับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
2.9 กำรบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
2.9.1 บริ ษทั จะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนถึ งผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่ แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้ว
ออกตามส่ วน

2.9.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตำรำงอัตรำเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

2.10 กำรสิ้นสุ ดของสั ญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจา
หรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
2.11 สิ ทธิกำรขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ด้วยเหตุ ผลใดๆก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถ
ส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้
ออกกรมธรรม์ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วธิ ี การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ และบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิ ยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
2.12 กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่ มี ข ้อพิ พ าท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ย กร้ อ งใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ระหว่างผูม้ ี สิ ท ธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการ

อนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการ ตามระเบี ย บส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.13 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อ
ตัวแทนของบุ ค คลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี ได้ป ฏิ บ ตั ิ ถู กต้องครบถ้วนตามสั ญญาประกันภัยและเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์
ประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
กำรประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ควำมสู ญเสี ย หรื อควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำก หรื อสื บเนื่องจำกกำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่
ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้ โทษจนไม่ สำมำรถครองสติได้
คำว่ ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
2. ควำมสู ญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ในขณะที่ผ้ ูเอำประกันภัยเข้ ำร่ วมทะเลำะวิวำทหรื อมีส่วนยั่วยุ
ให้ เกิดกำรทะเลำะวิวำท
3. ควำมสู ญเสี ย หรื อควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ในขณะที่ผ้ เู อำประกันภัยก่ ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เงื่ อนไขทัว่ ไป และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์
ประกัน ภัย และเพื่ อเป็ นการตอบแทนเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งช าระ บริ ษ ัท ตกลงจะให้ ค วามคุ ้ม ครอง
ดังต่อไปนี้

ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ ง
คำนิยำม
กำรสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
กำรสู ญเสี ยสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ ง หมายถึง ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจา
และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชี วติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษา ตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี ยชีวติ
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่ ว ัน ที่ เกิ ด อุ บ ั ติ เหตุ หรื อมี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ชั ด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิ ดขึ้นตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกิ น
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงิน
เอาประกันภัย บริ ษ ทั จะยังคงให้ค วามคุ ้ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เท่ ากับ จานวนเงิ น เอาประกันภัย ที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น

กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือกำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ทั ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่ แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ ว ที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสี ยง
กำรพูดออกเสี ยง หรือทุพพลภำพถำวร
คำนิยำม
กำรสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
กำรสู ญเสี ยสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ ง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจา
และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรบำงส่ วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา
ตามปกติได้ตลอดไป แต่ทางานอื่นเพื่อสิ นจ้างได้
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน
ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่าย
ค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุ คคลทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุ พ พลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิ ด
อุบตั ิเหตุ หรื อมี ขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา
สองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
10 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับหูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้
11 15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
12 25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)

13
14
15
16
17

10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้
18 5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิ้วหัวแม่เท้า
19 1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณี ที่มี การสู ญเสี ยนิ้วมือหรื อ
นิ้วเท้าโดยถาวรสิ้ นเชิ งตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรี ยกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่ งในรายการที่ 1
ถึง 9 ได้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสู ญเสี ยที่แท้จริ งในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่ วนซึ่ งไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าทดแทนที่กาหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และ
ไม่ใช่ เป็ นการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการลิ้ มรส หรื อดมกลิ่ น บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็ นของแพทย์ของ
บริ ษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิ ดขึ้นตามข้อตกลงคุ ม้ ครอง นี้ รวมกันไม่เกิ น
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงิน
เอาประกันภัย บริ ษ ัท จะยังคงให้ ค วามคุ ้ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ ากับ จานวนเงิ น เอาประกันภัย ที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
กำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพถำวร หรือกำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสี ยง กำรพูดออกเสี ยง
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บ ริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพถาวร หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่ วครำวสิ้นเชิ ง
คำนิยำม
ทุพ พลภำพชั่ วครำวสิ้ นเชิ ง หมายถึ ง ทุ พพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานในอาชี พประจา
ตามปกติได้โดยสิ้ นเชิงในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่
เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจานวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาที่ ย งั ทุ พ พลภาพอยู่ (สู ง สุ ดไม่ เกิ น 52 สั ป ดาห์ ) หั ก ด้วยจ านวนเงิ น หรื อ จ านวนวัน ส่ ว นแรกที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
บริ ษทั จะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองการเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยมือ
เท้า สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิ ง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน (ถ้ามี) ไม่
เกินกว่า 52 สัปดาห์
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่ วครำวสิ้นเชิ ง
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่ วครำวบำงส่ วน
คำนิยำม
ทุพพลภำพชั่ วครำวบำงส่ วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานในอาชีพประจา
ตามปกติบางส่ วนในชัว่ ระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรื อเป็ นผลต่อเนื่องจากทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง ซึ่ งได้ทุเลาเบาบางลงแล้วก็
ดี แต่ยงั ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาตามปกติได้ครบทุกส่ วนในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุ คคลทุ พพลภาพชัว่ คราวบางส่ วนภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่ เกิ ดอุบ ตั ิ เหตุ บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนรายสั ป ดาห์ ให้ในจานวนเงิ นต่อสั ป ดาห์ ตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยู่ (สู งสุ ดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจานวนเงิ นหรื อจานวนวันส่ วนแรกที่ผู ้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
บริ ษทั จะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองการเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยมือ
เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร หรื อทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง
ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิ ง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน (ถ้ามี) ไม่
เกินกว่า 52 สัปดาห์
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่ วครำวบำงส่ วน
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพชัว่ คราว
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
คำนิยำม
ค่ ำ ห้ อ งส ำหรั บ ผู้ ป่ วยใน หมายถึ ง ค่ า ห้ อ งพัก ผู ้ป่ วย ค่ า อาหารผู ้ป่ วย ค่ า บริ ก ารพยาบาล และค่ า บริ ก ารใน
โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ และในระยะ เวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน
แล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
แพทย์ ทำงเลือก หมายถึ ง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล ซึ่ งเกิ ดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ ค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นและ
สมควร ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ส าหรั บค่าห้อง
สาหรั บผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารั กษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงิ นที่ จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกิ น
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่ น
มาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ทั ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับ เงิ นที่ แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรั บเงิ นต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่
รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัย
ได้รับ การชดใช้จากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิ การอื่ นใด หรื อจากการประกันภัยอื่ นมาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่ ง
สาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
กำรรักษำนอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่ องจากการบาดเจ็บ ตามความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้ อจำกัด
ไม่ คุ ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิ เศษ อุ ป กรณ์ ค้ ายัน ต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเที ย มภายนอก
ร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นำ้ ร้ อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน
คำนิยำม
ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักที่
แนบท้ายข้อตกลงคุม้ ครองนี้
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อเยือ่ อื่นๆ ที่มิได้ระบุ
ไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ได้แก่ กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc)
กำรร้ ำว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การแตกเพียงเป็ นรอย ไม่
ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์
กำรแตกหักจำกกันอย่ ำงสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรื อหักออกจากกันอย่าง
สมบูรณ์และเห็นรอยหักชัดเจน
กำรทิม่ ทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผวิ หนัง
กำรหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยุบตัวของปล้องกระดูกสันหลัง (Vertebrae)
ที่เกิดจากการตกจากที่สูง
กำรแตกหักมำกกว่ำ 1 แห่ ง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรื อหักของกระดูกท่อนเดียวกัน มากกว่า 1
ตาแหน่ง
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่ วนของกระดูกที่ประกอบเป็ นกะโหลกศีรษะ ทั้งนี้ไม่รวมกระดูกขากรรไกร
บน (Maxillar) ขากรรไกรล่าง (Mandible) กระดูกแก้ม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone)
กฎเก้ำเปอร์ เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทย์ใช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่ างกายจากการถูกไฟไหม้
หรื อน้ าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละข้างถือเป็ นส่ วนละ 9% ของพื้นผิวร่ างกาย ด้านหน้าและด้านหลังของลาตัวแต่
ละด้านถือเป็ นส่ วนละ 18% ของพื้นผิวร่ างกาย ขาแต่ละข้างถือเป็ นส่ วนละ 18% ของพื้นผิวร่ างกาย และบริ เวณระหว่าง
ทวารหนักกับโคนอวัยวะสื บพันธุ์รวมถึงอวัยวะสื บพันธุ์ถือเป็ น 1% ที่เหลือ
บำดแผลกำรไหม้ หรือนำ้ ร้ อนลวกระดับทีส่ ำม หมายถึง การไหม้ที่ทาลายชั้นผิวหนังทั้งหมด (หนังกาพร้าและ
หนังแท้)
กำรผ่ำตัดเปิ ดทรวงอก หมายถึง การผ่าตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่ งโดยปกติจะไม่รวมถึงหัวใจ แต่เพื่อประโยชน์
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึงหัวใจด้วย
สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นมำก่ อนกำรเอำประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ หรื ออาการแสดง หรื อ
โรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
โรคกระดูกพรุ นบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุ นบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลงของจานวนเนื้ อ
กระดูก
กระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตาแหน่งกระดูกซึ่ งเป็ นโรคอยูก่ ่อนทา
ให้กระดูกขาดความแข็งแรง

ควำมคุ้มครอง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุอนั เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงิ นผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ
ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก เมื่อได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์แล้ว
เงื่อนไขกำรจ่ ำยผลประโยชน์
ภายหลังที่ บ ริ ษ ทั ได้รับ หลัก ฐานพิ สู จน์ ก ารแตกหัก ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไ ว้ใ นหัวข้อการเรี ย กร้ องและการส่ ง
หลักฐานความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายแล้ว บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้
1) ผลประโยชน์ขา้ งต้นจะจ่ายให้สูงสุ ดไม่เกิน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก
และจากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสาหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรื อท่อนนั้นในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
2) ในกรณี ที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความ
คุม้ ครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ จะยังคงมีอยูส่ าหรับช่วงเวลาที่เหลืออยูใ่ นรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยนั้น โดย
มีความคุม้ ครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
3) ความคุม้ ครองผลประโยชน์กระดูก แตกหักนี้ จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์กระดูกแตกหักเป็ น
จานวน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว
4) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ ี หากบริ ษทั ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจานวนเงิ นเอาประกันภัย สาหรับการ
เสี ยชีวติ หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
5) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ ี สาหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อบริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ สาหรับการ
สู ญเสี ยอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2
ทั้งนี้การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรื อการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหัก
ข้ อยกเว้น
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหักนีไ้ ม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือ ควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือ
สื บเนื่องจำกสำเหตุดังต่ อไปนี้
1. โรคกระดูกพรุ นบำง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture)
2. สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่ วยที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย
3. กำรแตกหักซึ่งเป็ นผลมำจำกกระดูกทีม่ ีพยำธิสภำพหรื อเป็ นผลมำจำกโรคทีเ่ ป็ นมำโดยกำเนิด

ตำรำงผลประโยชน์ กำรชดเชยกระดูกแตกหัก
ผลประโยชน์

ร้ อยละของจำนวน
เงินเอำประกันภัย

1. กำรแตกหักของกระดูก
1.1 สะโพกหรือเชิงกรำน (ยกเว้ นกระดูกต้ นขำ หรือกระดูกก้ นกบ)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
60%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
30%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
15%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.2 ต้ นขำ หรือส้ นเท้ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
30%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
24%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
15%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.3 ขำท่อนล่ำง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลำร้ ำ ข้ อเท้ ำ ข้ อศอก แขนท่ อนบนและท่ อนล่ ำง แต่ ไม่ รวมถึงกำรแตกหักของ
กระดูกข้ อมือและกระดูกปลำยแขน (Colles fracture)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
24%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
15%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
12%
กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed fracture) ซึ่ งจาเป็ นต้องแก้ไขโดยการศัลยกรรม
7.2%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.4 กำรแตกหักของกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่ำง และกำรแตกหักของกระดูกข้ อมือ
(Radius and Ulna)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ ำ กระดูกสั นอก มือ (ยกเว้ นนิว้ มือและข้ อมือ) เท้ำ (ยกเว้ นนิว้ เท้ำและส้ นเท้ำ)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12 %
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.6 กระดูกสั นหลัง (ยกเว้ นกระดูกก้ นกบ)
กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression Fracture)
12%
การแตกหักของกระดูก ซึ่งต้องทาการรักษาโดยศัลยกรรม
12%
กระดูกหักซึ่งเป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยการทางานของระบบประสาทโดยถาวร
8%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.7 ขำกรรไกรล่ำง
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ร้ อยละของจำนวน
เงินเอำประกันภัย
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
15%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
9.6%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
4.8%
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรือมำกกว่ ำ กระดูกโหนกแก้ ม กระดูกก้ นกบ ขำกรรไกรบน จมูก นิว้ เท้ ำ 1 นิว้ หรือมำกกว่ำ นิว้ มือ 1 นิว้
หรือมำกกว่ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
9.5%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
7.2%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
4.8%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
2.4%
2. บำดแผลจำกกำรไหม้ หรือนำ้ ร้ อนลวกระดับที่ 3 ตำมกฎเก้ำเปอร์ เซ็นต์
ไม่ต่ากว่า 27% ของผิวหนังร่ างกาย
60%
ไม่ต่ากว่า 18% ของผิวหนังร่ างกาย
35%
ไม่ต่ากว่า 9% ของผิวหนังร่ างกาย
20%
ไม่ต่ากว่า 4.5% ของผิวหนังร่ างกาย
10%
3. ข้ อกระดูกเคลือ่ นทีจ่ ำเป็ นต้ องรักษำโดยกำรทำให้ กระดูกเข้ ำทีด่ ้ วยกำรผ่ำตัดโดยกำรวำงยำสลบ
กระดูกสันหลังหรื อส่ วนหลัง โดยวินิจฉัยจากการถ่ายภาพทางรังสี (ยกเว้นหมอนรองกระดูกสัน
48%
หลังเคลื่อนทับเส้นประสาท)
ข้อสะโพก
30%
ข้อหัวเข่า
15%
กระดูกข้อมือ หรื อข้อศอก
12%
กระดูกข้อเท้า กระดูกข้อไหล่ หรื อกระดูกไหปลาร้า
6%
กระดูกนิ้วมือ นิ้วเท้า หรื อขากรรไกร
2.4%
4. กำรบำดเจ็บต่ ออวัยวะภำยในทีเ่ กิดจำกกำรถูกกระทบหรือกระแทก
การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในซึ่ งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปิ ดทรวงอกหรื อการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้อง
15%
(ยกเว้นไส้เลื่อน)
สมองถูกกระทบหรื อกระแทกจนทาให้หมดสติ ตรวจร่ างกายพบมีความผิดปกติทางระบบ
25%
ประสาทและมีบาดแผลฟกช้ าที่สมองจากภาพถ่ายทางรังสี
บริ ษ ัท จะชดเชยการผ่า ตัด รายการต่ า งๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพี ย งรายการละหนึ่ งครั้ งในรอบปี กรมธรรม์
ประกันภัยในแต่ละปี
ผลประโยชน์

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรเข้ ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
คำนิยำม
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้อ งลงทะเบี ย นเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ การวินิ จฉัย และค าแนะน าจากแพทย์ ต ามข้อ บ่ ง ชี้ ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ น
ผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ควำมคุ้มครอง
ถ้า การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้รั บ ท าให้ ผู ้เอาประกัน ภัย ต้อ งเข้า รั ก ษาตัว เป็ นผู ้ป่ วยในในโรงพยาบาล บริ ษ ัท จะจ่ า ย
ผลประโยชน์ ก ารชดเชยรายได้ระหว่า งการเข้ารั ก ษาตัว ในโรงพยาบาล ให้ ต ามจานวนเงิ น ที่ ระบุ ไ ว้ใ นหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.) บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารั กษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็ น ....... เท่าของผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไม่เกิ น ......วัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสู งสุ ดไม่เกิน .......... วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรเข้ ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ทั ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ อุบัติเหตุสำธำรณะ
คำนิยำม
อำคำรสำธำรณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรื อเอกชน ซึ่ งเปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าไปใช้
บริ การตามที่กาหนดเวลาเปิ ดให้บริ การ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บ ที่ ได้รับ ทาให้ผูเ้ อาประกันภัยได้รับ ความคุ ม้ ครองตาม อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2 อันเนื่ องมาจาก เหตุ
ดังต่อไปนี้
1. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารและเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อน
ด้วยเครื่ องยนต์หรื อไฟฟ้ า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่ วมขนส่ งมวลชน รถโดยสารบริ ษทั ขนส่ ง รถโดยสาร
บริ ษทั ร่ วมขนส่ ง ที่จดทะเบี ยนเพื่อการขนส่ งทางบกสาธารณะตามตารางเดิ นรถในเส้นทางที่กาหนด รวมทั้งรถตูร้ ่ วม
ขนส่ งมวลชนที่วงิ่ ประจาตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุ ญาต
2. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับลิฟท์สาธารณะสาหรับบรรทุกบุคคลหรื อของ
ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรื อสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผูเ้ อาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะ ในเวลาที่เปิ ดให้บริ การแก่ บุคคลทัว่ ไป และเกิ ดไฟไหม้ข้ ึนใน
อาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวติ ด้วย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100% ของจานวนผลประโยชน์อนั จะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1
หรื อ อ.บ.2
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ อุบัติเหตุสำธำรณะ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ โดยค่าใช้จ่าย
ของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองหรื อหลักฐานแสดงการจ่ายผลประโยชน์ความคุม้ ครองตาม อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

เอกสำรแนบท้ ำยกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กำรเพิม่ ผลประโยชน์ ควำมคุ้มครอง
(ใช้เป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กรณี ชาระเบี้ยประกันภัยรายปี )
รหัสบริ ษทั
อ.บ. 7
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา 16.30 น.
เบี้ยประกันภัย
อากร
ภาษี
รวม
กำรเพิ่ ม ผลประโยชน์ ค วำมคุ้ ม ครอง : เป็ นที่ ต กลงกัน ว่า หากการบาดเจ็บ ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รับ เป็ นผล
เนื่ อ งมาจากการถู ก ฆาตกรรมหรื อ ถู ก ท าร้ า ยร่ า งกาย บริ ษ ัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ เป็ นจ านวน 100% ของจ านวน
ผลประโยชน์พึงจ่ายตามข้อตกลงความคุม้ ครอง อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2
ถ้ า ข้ อ ความในเอกสารแนบท้ า ยนี้ ขัด หรื อ แย้ง กั บ ข้ อ ความในกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ให้ ใ ช้ ข ้ อ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอีซี่ อี-พีเอ
(กรณีชำระเบีย้ ประกันภัยรำยเดือนโดยหักบัญชีธนำคำร หรือบัตรเครดิต)
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนเบี้ ยประกันภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่ อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้นและ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและค าบรรยายซึ่ งมี ความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะถื อเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1

กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

1.2
1.3

บริษัท
ลงลำยมือชื่อ

1.4

วันทีไ่ ด้ รับกรมธรรม์
ประกันภัย

หมายถึง
หมายความ
รวมถึง
หมายความ
รวมถึง

1.5

ผู้เอำประกันภัย

หมายถึง

1.6

อุบัติเหตุ

หมายถึง

1.7

กำรบำดเจ็บ

หมายถึง

1.8

ควำมสู ญเสี ย หรือ
ควำมเสี ยหำยใดๆ

หมายถึง

1.9

ควำมรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไข ข้อตกลง
คุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น ข้อ ก าหนด เอกสารแนบท้า ย ข้อ ระบุ พิ เศษ
ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ป
ข้อตกลงคุ ม้ ครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
วัน ที่ ข ้ อ มู ล เข้ า สู่ ระบบข้ อ มู ล ของผู ้เอาประกั น ภั ย ตามที่ ผู ้เอา
ประกันภัยได้แจ้งไว้ ในกรณี ที่บริ ษทั ออกกรมธรรม์ประกันภัยโดย
ใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และ/หรื อ เอกสารแนบซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทา
ให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้ น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้
ผูเ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวัย วะ สายตา ทุ พ พลภาพ หรื อ
ได้รับบาดเจ็บ
ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย จะต้องรั บ ผิด ชอบเองต่ อ
อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

1.10

แพทย์

หมายถึง

1.11
1.12

พยำบำล
โรงพยำบำล

หมายถึง
หมายถึง

1.13

สถำนพยำบำลเวชกรรม

หมายถึง

1.14

คลินิก

หมายถึง

1.15

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

หมายถึง

1.16

ค่ ำใช้ จ่ำยทีจ่ ำเป็ นและ
สมควร

หมายถึง

1.17

ควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์

หมายถึง

ผู้ ที่ ส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ าได้ รั บ ป ริ ญ ญ าแ พ ท ย ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต
ได้ข้ ึ น ทะเบี ย นอย่างถู ก ต้องจากแพทยสภา และได้รับ อนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์
หรื อทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ ก ารทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่ วยไว้ค้า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นสถานที่ มี จ านวน
บุ คลากรทางการแพทย์ที่ เพี ยงพอตลอดจนการจัดการให้บริ ก ารที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้างคื น และได้รั บ อนุ ญ าตให้ จดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หลัก เกณฑ์ ห รื อแนวทางปฏิ บ ัติ ท างการแพทย์แผนปั จจุ บ ัน ที่ เป็ น
สากล และนามาซึ่ งแผนการรั ก ษาที่ เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วยตามความ
จ าเป็ นทางการแพทย์แ ละสอดคล้อ งกับ ข้อ สรุ ป จากประวัติ ก าร
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น เมื่อเทียบกับ
การให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก
เรี ยกเก็ บ กับ ผูป้ ่ วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อคลินิก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้อ งสอดคล้ อ งกับ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
(3) ต้องมิ ใช่ เพื่ อความสะดวกของผูร้ ั บ บริ การ หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียวและ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ ก าร
นั้นๆ

1.18

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับ
แต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไป และข้ อกำหนด
2.1 สั ญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสรุ ปข้อตกลงคุม้ ครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยรู ้ อยู่แล้ว แต่ แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้ อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆอาจจะได้จูงใจ
ให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิ เสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2.2 ควำมสมบูรณ์ แห่ งสั ญญำประกันภัยและกำรเปลี่ยนแปลงข้ อควำมในสั ญญำประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ รวมทั้ง ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกัน เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย
การเปลี่ ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 กำรแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ ค คลดังกล่ าวแล้วแต่ ก รณี จะต้องแจ้งให้ บ ริ ษ ทั ทราบถึ ง
การบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณี ที่มี การเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บ ริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิ สูจน์ ได้ว่ามี เหตุ จาเป็ นอัน
สมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.4 กำรเรียกร้ องและกำรส่ งหลักฐำนควำมเสี ยหำย
ในกรณี เรี ย กร้ องค่ าทดแทน ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อ ตัวแทนของบุ ค คลดัง กล่ า วแล้วแต่ ก รณี
จะต้องส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับ
แต่วนั เสี ยชีวติ หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับ
แต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิ กศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั

2.6 กำรจ่ ำยค่ ำทดแทน
บริ ษ ัท จะจ่ ายค่ า ทดแทน ภายใน 20 วัน นับ แต่ วนั ที่ บ ริ ษ ัท ได้รับ หลัก ฐานแสดงความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่น
จะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้
อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.7 ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ ผูร้ ั บประโยชน์ตามที่ ระบุ น้ ัน หากมิ ได้ระบุ ชื่อผูร้ ั บประโยชน์ บริ ษ ทั จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชี วติ ก่อนผูเ้ อาประกันภัย
หรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผู ้
เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อพร้ อมกับ ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูเ้ อาประกันภัย ต้องแจ้งให้ บ ริ ษ ทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ั บ
ประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่
สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
2.8 กำรเปลีย่ นอำชีพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชี พเดิม
และจะซื้ อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเปลี่ ยนอาชี พเป็ นอาชี พประเภทอื่น ซึ่ งบริ ษทั กาหนดไว้วา่ เป็ นอาชี พที่มีการเสี่ ยงภัยน้อยกว่า
อาชี พประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่ วน นับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
2.9 กำรชำระเบีย้ ประกันภัย
การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน (โดยการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรื อบัตรเครดิต)
2.9.1 เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2.9.2 เบี้ยประกันภัยในเดื อนถัดไปจะถึ งกาหนดชาระในวันครบรอบเดื อนของกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยของ
เดือนก่อนหน้า โดยบริ ษทั จะทาการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรื อบัตรเครดิต ตามที่ผเู ้ อาประกันภัยตกลงไว้
โดยอัตโนมัติ
2.9.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชี ธนาคารหรื อบัตรเครดิ ตในเดือนใดได้ บริ ษทั จะ
ผ่อนผัน โดยนายอดค้างชาระไปเรี ยกเก็บรวมกับเบี้ยประกันภัยในเดื อนถัดไป หากหลังจากนั้นบริ ษทั ยังคงไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ความคุม้ ครองจะเป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยเป็ นครั้งสุ ดท้าย
2.10 กำรบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
2.10.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึ งผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ และกรมธรรม์ประกันภัยจะ
สิ้ นผลบังคับ ในวันสุ ดท้ายที่ เบี้ ยประกันภัยซึ่ งได้รับ ชาระแล้วสามารถซื้ อความคุ ม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคื นเบี้ ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
2.10.2 ผูเ้ อาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อและกรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุ ม้ ครองได้ โดย
บริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
2.11 กำรสิ้นสุ ดของสั ญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ
2.11.1 เมื่ อผูเ้ อาประกันภัย ถู ก จองจาอยู่ในเรื อนจาหรื อทัณ ฑสถาน ซึ่ งบริ ษ ัท จะคื นเบี้ ยประกันภัย ให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
2.11.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 16.30 น.
ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
2.12 สิ ทธิกำรขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ด้วยเหตุ ผลใดๆก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถ
ส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้
ออกกรมธรรม์ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วธิ ี การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ และบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิ ยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
2.13 กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่ มี ข ้อพิ พ าท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ย กร้ องใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ระหว่างผูม้ ี สิ ท ธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรม
การกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

2.14 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อ
ตัวแทนของบุ ค คลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี ได้ป ฏิ บ ตั ิ ถู กต้องครบถ้วนตามสั ญญาประกันภัยและเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์
ประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
กำรประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ควำมสู ญเสี ย หรื อควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำก หรื อสื บเนื่ องจำกกำรกระทำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่
ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้ โทษจนไม่ สำมำรถครองสติได้
คำว่ ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
2. ควำมสู ญเสี ย หรื อควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ในขณะที่ผ้ ูเอำประกันภัยเข้ ำร่ วมทะเลำะวิวำทหรื อมีส่วนยั่วยุ
ให้ เกิดกำรทะเลำะวิวำท
3. ควำมสู ญเสี ย หรือควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ในขณะที่ผ้ เู อำประกันภัยก่ ออำชญำกรรมทีม่ ีควำมผิดสถำนหนัก
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เงื่ อนไขทัว่ ไป และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์
ประกัน ภัย และเพื่ อ เป็ นการตอบแทนเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งช าระ บริ ษ ัท ตกลงจะให้ ค วามคุ ้ม ครอง
ดั
ง
ต่
อ
ไ
ป
นี้

ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชี วติ กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ ง
คำนิยำม
กำรสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
กำรสู ญเสี ยสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ ง หมายถึ ง ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจา
และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษา ตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี ยชีวติ
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็ นบุ คคลทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่ ว ัน ที่ เกิ ด อุ บ ั ติ เหตุ หรื อมี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ชั ด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิ ดขึ้นตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกิ น
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงิน
เอาประกันภัย บริ ษ ทั จะยังคงให้ค วามคุ ้ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เท่ ากับ จานวนเงิ น เอาประกันภัย ที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น

กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
กำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ ง หรือกำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ทั ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่ แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ ว ที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชี วติ กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ กำรรั บฟังเสี ยง
กำรพูดออกเสี ยง หรือทุพพลภำพถำวร
คำนิยำม
กำรสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
กำรสู ญเสี ยสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ ง หมายถึ ง ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจา
และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรบำงส่ วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา
ตามปกติได้ตลอดไป แต่ทางานอื่นเพื่อสิ นจ้างได้
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน
ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่าย
ค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรั บ การตกเป็ นบุ ค คลทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุ พ พลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดื อน นับแต่วนั ที่เกิ ด
อุบตั ิ เหตุ หรื อมี ขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา
สองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
10 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับหูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้
11 15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
12 25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
13 10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)

14
15
16
17

10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้
18 5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิ้วหัวแม่เท้า
19 1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณี ที่มี การสู ญเสี ยนิ้วมือหรื อ
นิ้วเท้าโดยถาวรสิ้ นเชิ งตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรี ยกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่ งในรายการที่ 1
ถึง 9 ได้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสู ญเสี ยที่แท้จริ งในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่ วนซึ่ งไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าทดแทนที่กาหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และ
ไม่ใช่ เป็ นการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการลิ้ มรส หรื อดมกลิ่ น บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็ นของแพทย์ของ
บริ ษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิ ดขึ้นตามข้อตกลงคุ ม้ ครอง นี้ รวมกันไม่เกิ น
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงิน
เอาประกันภัย บริ ษ ัท จะยังคงให้ ค วามคุ ้ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ ากับ จานวนเงิ น เอาประกันภัย ที่
เหลืออยูเ่ ท่านั้น
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
กำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพถำวร หรือกำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสี ยง กำรพูดออกเสี ยง
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บ ริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพถาวร หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสี ยง การพูดออกเสี ยง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่วครำวสิ้นเชิง

คำนิยำม
ทุพ พลภำพชั่ วครำวสิ้ นเชิ ง หมายถึ ง ทุ พพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานในอาชี พประจา
ตามปกติได้โดยสิ้ นเชิงในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่
เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจานวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาที่ ย งั ทุ พ พลภาพอยู่ (สู ง สุ ด ไม่ เกิ น 52 สั ป ดาห์ ) หั ก ด้วยจ านวนเงิ น หรื อ จานวนวัน ส่ วนแรกที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
บริ ษทั จะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองการเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยมือ
เท้า สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิ ง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน (ถ้ามี) ไม่
เกินกว่า 52 สัปดาห์
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่ วครำวสิ้นเชิ ง
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 180 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่ วครำวบำงส่ วน
คำนิยำม
ทุพพลภำพชั่ วครำวบำงส่ วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานในอาชีพประจา
ตามปกติบางส่ วนในชัว่ ระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรื อเป็ นผลต่อเนื่องจากทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง ซึ่ งได้ทุเลาเบาบางลงแล้วก็
ดี แต่ยงั ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาตามปกติได้ครบทุกส่ วนในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุ คคลทุ พพลภาพชัว่ คราวบางส่ วนภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่ เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนรายสั ป ดาห์ ให้ในจานวนเงิ นต่อสั ป ดาห์ ตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยู่ (สู งสุ ดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจานวนเงินหรื อจานวนวันส่ วนแรกที่ผู ้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
บริ ษทั จะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองการเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยมือ
เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร หรื อทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง
ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิ ง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน (ถ้ามี) ไม่
เกินกว่า 52 สัปดาห์
กำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพชั่ วครำวบำงส่ วน
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ แพทย์ลงความเห็ นว่า
ทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพชัว่ คราว
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
คำนิยำม
ค่ ำ ห้ อ งส ำหรั บ ผู้ ป่ วยใน หมายถึ ง ค่ า ห้ อ งพัก ผู ้ป่ วย ค่ า อาหารผู ้ป่ วย ค่ า บริ ก ารพยาบาล และค่ า บริ ก ารใน
โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ และในระยะ เวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน
แล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
แพทย์ ทำงเลือก หมายถึ ง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล ซึ่ งเกิ ดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ ค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นและ
สมควร ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ส าหรั บค่าห้อง
สาหรั บผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารั กษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงิ นที่ จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกิ น
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิ การอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ทั ภายใน 180 วัน นับ จากวันที่ ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับ เงิ นที่ แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรั บเงิ นต้นฉบับ และบริ ษทั จะคื นต้นฉบับใบเสร็ จที่
รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัย
ได้รับ การชดใช้จากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิ การอื่ นใด หรื อจากการประกันภัยอื่ นมาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่ ง
สาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
กำรรักษำนอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่ องจากการบาดเจ็บตามความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้ อจำกัด
ไม่ คุม้ ครอง ค่ าจ้างพยาบาลพิ เศษ อุ ป กรณ์ ค้ ายัน ต่างๆ (ยกเว้น ไม้ค้ ายัน ) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเที ยมภายนอก
ร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นำ้ ร้ อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน
คำนิยำม
ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักที่
แนบท้ายข้อตกลงคุม้ ครองนี้
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อเยือ่ อื่นๆ ที่มิได้ระบุ
ไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ได้แก่ กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc)
กำรร้ ำว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การแตกเพียงเป็ นรอย ไม่
ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์
กำรแตกหักจำกกันอย่ ำงสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรื อหักออกจากกันอย่าง
สมบูรณ์และเห็นรอยหักชัดเจน
กำรทิม่ ทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผวิ หนัง
กำรหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยุบตัวของปล้องกระดูกสันหลัง (Vertebrae)
ที่เกิดจากการตกจากที่สูง
กำรแตกหักมำกกว่ำ 1 แห่ ง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรื อหักของกระดูกท่อนเดียวกัน มากกว่า 1
ตาแหน่ง
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่ วนของกระดูกที่ประกอบเป็ นกะโหลกศีรษะ ทั้งนี้ไม่รวมกระดูกขากรรไกร
บน (Maxillar) ขากรรไกรล่าง (Mandible) กระดูกแก้ม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone)
กฎเก้ำเปอร์ เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทย์ใช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่ างกายจากการถูกไฟไหม้
หรื อน้ าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละข้างถือเป็ นส่ วนละ 9% ของพื้นผิวร่ างกาย ด้านหน้าและด้านหลังของลาตัวแต่
ละด้านถือเป็ นส่ วนละ 18% ของพื้นผิวร่ างกาย ขาแต่ละข้างถือเป็ นส่ วนละ 18% ของพื้นผิวร่ างกาย และบริ เวณระหว่าง
ทวารหนักกับโคนอวัยวะสื บพันธุ์รวมถึงอวัยวะสื บพันธุ์ถือเป็ น 1% ที่เหลือ
บำดแผลกำรไหม้ หรือนำ้ ร้ อนลวกระดับทีส่ ำม หมายถึง การไหม้ที่ทาลายชั้นผิวหนังทั้งหมด (หนังกาพร้าและ
หนังแท้)
กำรผ่ำตัดเปิ ดทรวงอก หมายถึง การผ่าตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่ งโดยปกติจะไม่รวมถึงหัวใจ แต่เพื่อประโยชน์
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึงหัวใจด้วย
สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นมำก่ อนกำรเอำประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ หรื ออาการแสดง หรื อ
โรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
โรคกระดูกพรุ นบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุ นบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลงของจานวนเนื้ อ
กระดูก
กระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตาแหน่งกระดูกซึ่ งเป็ นโรคอยูก่ ่อนทา
ให้กระดูกขาดความแข็งแรง

ควำมคุ้มครอง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอนั เป็ นเหตุให้เกิ ดความเสี ยหายตามที่ ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชย
กระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก เมื่อได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์แล้ว

เงื่อนไขการจ่ ายผลประโยชน์

ภายหลังที่ บ ริ ษ ทั ได้รับ หลัก ฐานพิ สู จน์ ก ารแตกหัก ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไ ว้ใ นหัวข้อการเรี ย กร้ องและการส่ ง
หลักฐานความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายแล้ว บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้
1) ผลประโยชน์ขา้ งต้นจะจ่ายให้สูงสุ ดไม่เกิน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก
และจากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสาหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรื อท่อนนั้นในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
2) ในกรณี ที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความ
คุม้ ครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ จะยังคงมีอยูส่ าหรับช่วงเวลาที่เหลืออยูใ่ นรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยนั้น โดย
มีความคุม้ ครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
3) ความคุม้ ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์กระดูกแตกหักเป็ น
จานวน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว
4) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ ี หากบริ ษทั ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจานวนเงิ นเอาประกันภัย สาหรับการ
เสี ยชีวติ หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
5) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ ี สาหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อบริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ สาหรับการ
สู ญเสี ยอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2
ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรื อการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหัก
ข้ อยกเว้น
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหักนีไ้ ม่ ค้ ุมครองควำมสู ญเสี ยหรือ ควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือ
สื บเนื่องจำกสำเหตุดังต่ อไปนี้
1. โรคกระดูกพรุ นบำง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture)
2. สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่ วยที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย
3. กำรแตกหักซึ่งเป็ นผลมำจำกกระดูกทีม่ ีพยำธิสภำพหรือเป็ นผลมำจำกโรคทีเ่ ป็ นมำโดยกำเนิด
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1. กำรแตกหักของกระดูก
1.1 สะโพกหรือเชิ งกรำน (ยกเว้ นกระดูกต้ นขำ หรือกระดูกก้ นกบ)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
60%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
30%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
15%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.2 ต้ นขำ หรือส้ นเท้ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
30%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
24%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
15%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.3 ขำท่อนล่ำง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลำร้ ำ ข้ อเท้ ำ ข้ อศอก แขนท่ อนบนและท่ อนล่ ำง แต่ ไม่ รวมถึงกำรแตกหักของ
กระดูกข้ อมือและกระดูกปลำยแขน (Colles fracture)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
24%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
15%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
12%
กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed fracture) ซึ่ งจาเป็ นต้องแก้ไขโดยการศัลยกรรม
7.2%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.4 กำรแตกหักของกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนท่ อนล่ ำง และกำรแตกหักของกระดูกข้ อมือ
(Radius and Ulna)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ ำ กระดูกสั นอก มือ (ยกเว้ นนิว้ มือและข้ อมือ) เท้ ำ (ยกเว้ นนิว้ เท้ ำและส้ นเท้ ำ)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12 %
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.6 กระดูกสั นหลัง (ยกเว้ นกระดูกก้ นกบ)
กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression Fracture)
12%
การแตกหักของกระดูก ซึ่งต้องทาการรักษาโดยศัลยกรรม
12%
กระดูกหักซึ่งเป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยการทางานของระบบประสาทโดยถาวร
8%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
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1.7 ขำกรรไกรล่ำง
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
15%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
9.6%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
4.8%
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรือมำกกว่ ำ กระดูกโหนกแก้ ม กระดูกก้ นกบ ขำกรรไกรบน จมูก นิว้ เท้ ำ 1 นิว้ หรือมำกกว่ำ นิว้ มือ 1 นิว้
หรือมำกกว่ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
9.5%
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
7.2%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
4.8%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
2.4%
2. บำดแผลจำกกำรไหม้ หรือนำ้ ร้ อนลวกระดับที่ 3 ตำมกฎเก้ำเปอร์ เซ็นต์
ไม่ต่ากว่า 27% ของผิวหนังร่ างกาย
60%
ไม่ต่ากว่า 18% ของผิวหนังร่ างกาย
35%
ไม่ต่ากว่า 9% ของผิวหนังร่ างกาย
20%
ไม่ต่ากว่า 4.5% ของผิวหนังร่ างกาย
10%
3. ข้ อกระดูกเคลือ่ นทีจ่ ำเป็ นต้ องรักษำโดยกำรทำให้ กระดูกเข้ ำทีด่ ้ วยกำรผ่ ำตัดโดยกำรวำงยำสลบ
กระดูกสันหลังหรื อส่ วนหลัง โดยวินิจฉัยจากการถ่ายภาพทางรังสี (ยกเว้นหมอนรองกระดูกสัน
48%
หลังเคลื่อนทับเส้นประสาท)
ข้อสะโพก
30%
ข้อหัวเข่า
15%
กระดูกข้อมือ หรื อข้อศอก
12%
กระดูกข้อเท้า กระดูกข้อไหล่ หรื อกระดูกไหปลาร้า
6%
กระดูกนิ้วมือ นิ้วเท้า หรื อขากรรไกร
2.4%
4. กำรบำดเจ็บต่ ออวัยวะภำยในทีเ่ กิดจำกกำรถูกกระทบหรือกระแทก
การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในซึ่ งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปิ ดทรวงอกหรื อการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้อง
15%
(ยกเว้นไส้เลื่อน)
สมองถูกกระทบหรื อกระแทกจนทาให้หมดสติ ตรวจร่ างกายพบมีความผิดปกติทางระบบ
25%
ประสาทและมีบาดแผลฟกช้ าที่สมองจากภาพถ่ายทางรังสี
บริ ษ ัท จะชดเชยการผ่า ตัด รายการต่ า งๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพี ย งรายการละหนึ่ งครั้ งในรอบปี กรมธรรม์
ประกันภัยในแต่ละปี

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรเข้ ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
คำนิยำม
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้อ งลงทะเบี ย นเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ การวินิ จฉัย และค าแนะน าจากแพทย์ต ามข้อ บ่ ง ชี้ ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ น
ผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ควำมคุ้มครอง
ถ้า การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้รั บ ท าให้ ผู ้เอาประกัน ภัย ต้อ งเข้า รั ก ษาตัว เป็ นผู ้ป่ วยในในโรงพยาบาล บริ ษ ัท จะจ่ า ย
ผลประโยชน์ ก ารชดเชยรายได้ระหว่า งการเข้ารั ก ษาตัว ในโรงพยาบาล ให้ ต ามจานวนเงิ น ที่ ระบุ ไ ว้ใ นหน้า ตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.) บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารั กษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็ น ....... เท่าของผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไม่เกิ น ......วัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสู งสุ ดไม่เกิน .......... วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรเข้ ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ทั ภายใน 180 วัน นับ จากวันที่ ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ อุบัติเหตุสำธำรณะ
คำนิยำม
อำคำรสำธำรณะ หมายถึ ง อาคารของรัฐหรื อเอกชน ซึ่ งเปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าไปใช้
บริ การตามที่กาหนดเวลาเปิ ดให้บริ การ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผูเ้ อาประกันภัยได้รับความคุ ม้ ครองตาม อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2 อันเนื่ องมาจาก เหตุ
ดังต่อไปนี้
1. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารและเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อน
ด้วยเครื่ องยนต์หรื อไฟฟ้ า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่ วมขนส่ งมวลชน รถโดยสารบริ ษทั ขนส่ ง รถโดยสาร
บริ ษทั ร่ วมขนส่ ง ที่จดทะเบี ยนเพื่อการขนส่ งทางบกสาธารณะตามตารางเดิ นรถในเส้นทางที่กาหนด รวมทั้งรถตูร้ ่ วม
ขนส่ งมวลชนที่วงิ่ ประจาตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุ ญาต
2. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับลิฟท์สาธารณะสาหรับบรรทุกบุคคลหรื อของ
ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรื อสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผูเ้ อาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะ ในเวลาที่ เปิ ดให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไป และเกิ ดไฟไหม้ข้ ึนใน
อาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวติ ด้วย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100% ของจานวนผลประโยชน์อนั จะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1
หรื อ อ.บ.2
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ อุบัติเหตุสำธำรณะ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ โดยค่าใช้จ่าย
ของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองหรื อหลักฐานแสดงการจ่ายผลประโยชน์ความคุม้ ครองตาม อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

เอกสำรแนบท้ ำยกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
กำรเพิม่ ผลประโยชน์ ควำมคุ้มครอง
(ใช้เป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กรณี ชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชี
ธนาคาร หรื อบัตรเครดิต)
รหัสบริ ษทั
อ.บ. 7
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
เบี้ยประกันภัย
อากร
ภาษี
รวม
กำรเพิ่ ม ผลประโยชน์ ค วำมคุ้ ม ครอง : เป็ นที่ ตกลงกัน ว่า หากการบาดเจ็บ ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รับ เป็ นผล
เนื่ อ งมาจากการถู ก ฆาตกรรมหรื อ ถู ก ท าร้ า ยร่ า งกาย บริ ษ ัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ เป็ นจ านวน 100% ของจ านวน
ผลประโยชน์พึงจ่ายตามข้อตกลงความคุม้ ครอง อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2
ถ้ า ข้ อ ความในเอกสารแนบท้ า ยนี้ ขัด หรื อ แย้ง กั บ ข้ อ ความในกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ให้ ใ ช้ ข ้ อ ความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

