กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์ ) แบบพิเศษ
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็ นการตอบแทน
เบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.2 บริ ษทั
1.3 ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

1.4 อุบตั ิเหตุ

หมายถึง

1.5 การบาดเจ็บ

หมายถึง

1.6 ความสูญเสี ย หรื อ ความเสี ยหายใดๆ

หมายถึง

1.7 แพทย์

หมายถึง

1.8 พยาบาล
1.9 โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

1.10 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทัว่ ไป
และข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย
ข้อระบุพเิ ศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และ/หรื อเอกสารแนบซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ
และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพ หรื อได้รับบาดเจ็บ
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่
ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์
โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจน
การจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ ง
สาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์
โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
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1.11 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

1.12 ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

1.13 ปี กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.14 การก่อการร้าย

หมายถึง

หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่
เป็ นสากล และนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ป
จากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร
หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของ
ครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม ตามความจาเป็ นของ
ภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
ปี ต่อๆ ไป
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อ
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ น
การกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่อง
กับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง
ศาสนา ลัทธินิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไข และข้ อกำหนดทัว่ ไป
2.1 สัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริ ษทั จึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใด
แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั
เรี ยกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
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2.2 ควำมสมบูรณ์ แห่ งสัญญำและกำรเปลีย่ นแปลงข้ อควำมในสัญญำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อใน
เอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 กำรบอกเลิกควำมคุ้มครอง
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีกาหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่ตกลงให้เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามที่
ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ ครองระหว่างปี ได้
2.4 กำรแจ้ งอุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บ
โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจ
แจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.5 กำรเรียกร้ องและกำรส่ งหลักฐำนควำมเสียหำย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ง
หลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เสี ยชีวติ หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่า
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้
และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
2.7 กำรจ่ ำยค่ ำทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายที่ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน
90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.8 ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้
ข้อกาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวติ ก่อนผูเ้ อาประกันภัยหรื อ
พร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัย
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มิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวติ ก่อนผูเ้ อาประกันภัยหรื อ
พร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั
หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้
บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วน
ของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
2.9 กำรสิ้นสุ ดของสัญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อ
ทัณฑสถาน ซึ่งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
2.10 กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง
3.1 ควำมสู ญเสีย หรื อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรื อสื บเนื่องจำกสำเหตุดงั ต่ อไปนี้
3.1.1 การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบตั ิเหตุ
3.1.4 การแท้งลูก
3.1.5 อาหารเป็ นพิษ
3.1.6 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูก
สันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม
(Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
3.1.7 การก่อการร้าย
3.2 ควำมสู ญเสีย หรื อควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลำต่ อไปนี้
3.2.1 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.2 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
3.2.3 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบตั ิการนั้นเกิน 30 วัน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิการ
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สงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบตั ิการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เงื่อนไขทัว่ ไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อ
เป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ ง (อบ.1)
คำนิยำม
การสูญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้
ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสี ยสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพ
อื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและ
ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
การบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1.

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสี ยชีวติ

2.

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิด
อุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

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 จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะ
ยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
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กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของ
ผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์

กำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ ง หรื อกำรสู ญเสี ยอวัยวะ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หรื อสูญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรื อสูญเสี ยอวัยวะ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่
ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
คำนิยำม
ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วย ค่าอาหารผูป้ ่ วย ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาลที่
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผูป้ ่ วยใน
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนา
จากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมา
เสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
แพทย์ทางเลือก
หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั

ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่ง
เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกต
อาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล ให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะ
รับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น

กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล
เวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่ จ่ายไป
เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการ
ของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่าย
จากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั

กำรรักษำนอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
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ข้ อจำกัด
1. ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกิน วันละ
บาท
ทั้งนี้ ข้อจากัดนี้ไม่ใช้บงั คับกรณี เข้ารับการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์
2. ไม่คุม้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย
แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำลกระดูกแตกหักเนื่องจำกอุบัติเหตุ
คำนิยำม
กระดูก (Bone)

หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ซึ่งไม่รวมถึงกระดูกอ่อน
(Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc)
หมายถึง การแตกเพียงเป็ นรอยไม่ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์

การร้าว
(Hairline Fracture,
Incomplete Fracture,
Green stick Fracture)
สภาพการบาดเจ็บหรื อ หมายถึง
การเจ็บป่ วยที่เป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย
โรคกระดูกพรุ นบาง
หมายถึง
(Osteoporosis)
กระดูกหักจากพยาธิสภาพ หมายถึง
(Pathologic fracture)

การบาดเจ็บ หรื ออาการแสดงหรื อโรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
กระดูกพรุ นบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลงของจานวนเนื้อกระดูก
กระดูกหักในตาแหน่งกระดูกซึ่งเป็ นโรคอยูก่ ่อนทาให้กระดูกขาดความแข็งแรง

ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัย
กระดูกแตกหักและต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิด
อุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษากระดูกแตกหักให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงิน
เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อหมวดความคุม้ ครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลกระดูกหักเฉพาะส่วน
ที่ขาดเท่านั้น
ทั้งนี้ การแตกหักของกระดูกที่ได้รับความคุม้ ครองข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick
Fracture) และการวินิจฉัยต้องกระทาและได้รับการยืนยันโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกที่ได้รับใบอนุญาต

ข้ อยกเว้น
ควำมคุ้มครองนี้ ไม่ ค้ มุ ครองควำมสู ญเสียหรื อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรื อสื บเนื่องจำกสำเหตุ ดังต่ อไปนี้
1. โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หรื อกระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture)
2. สภำพกำรบำดเจ็บ หรื อกำรเจ็บป่ วยทีย่ งั มิได้ รักษำให้ หำยก่ อนวันทำสัญญำประกันภัย
3. กำรแตกหักซึ่งเป็ นผลมำจำกกระดูกทีม่ พี ยำธิสภำพหรื อเป็ นผลมำจำกโรคทีเ่ ป็ นมำโดยกำเนิด
4. ค่ ำจ้ ำงพยำบำลพิเศษ
5. เครื่ องช่ วยคำ้ ยันหรื อพยุงต่ ำงๆ (ยกเว้ นไม้ คำ้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่ น แขนเทียม ขำเทียม
รวมทั้งกำรแพทย์ ทำงเลือก (Alternative medicine) และกำรฝังเข็ม
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กำรเรียกร้ องค่ ำทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริ ษทั นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เวชกรรมหรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. หลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงิน
ที่จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่นแต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก
สวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรอง
ยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่
สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

กำรรักษำนอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากกระดูกแตกหักตามความคุม้ ครองนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

11

เอกสำรแนบท้ำยกำรจำกัดควำมรับผิด
(สำหรับกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรำยย่ อย (ไมโครอินชั วรันส์ ) แบบพิเศษ)
รหัสบริ ษทั
เอกสารแนบท้ายเลขที่
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่ มต้นวันที่
เบี้ยประกันภัยคืน

เป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

วันทาเอกสาร

เวลา

เวลา

น. สิ้นสุดวันที่

ภาษีมูลค่าเพิม่

อากรแสตมป์

เบี้ยประกันภัยรวม

กำรจำกัดควำมรับผิด: เป็ นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับ เป็ นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรื อ
ถูกทาร้ายร่ างกาย จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อ เอกสารแนบท้ายจะลดลงเหลือเพียง ตามที่ระบุ
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บาท
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชั วรันส์ ) แบบพิเศษ
แผนประกันภัยอุบัติเหตุ 59 บาท ถ้ วนหน้ า
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองในข้อที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น สาหรับความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดย
อุบตั ิเหตุดงั นี้
ความคุ้มครอง
1. การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ* ไม่รวมการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
เนื่องจากการถูกฆาตกรรมหรื อทาร้ายร่ างกาย
3. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
เนื่องจากการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
4. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรมหรื อทาร้ายร่ างกาย หรื อ
การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
5. ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบตั ิเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรื อทาร้าย
ร่ างกาย หรื อการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

จานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)
150,000
150,000
75,000
5,000 ต่ออุบตั ิเหตุ
15,000 ต่ออุบตั ิเหตุ

ข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา (มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป) สารเสพติด หรื อยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก โรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
4. การแท้งลูก
5. อาหารเป็ นพิษ
6. การปวดหลังอันจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อนหรื อเสื่ อม หรื ออักเสบ หรื อเคลื่อน และภาวะ
Spondylosis
7. เข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อยัว่ ยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
9. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม
เงื่อนไขทีส่ าคัญ: เมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนแล้วแต่กรณี ต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และต้องส่งหลักฐานให้บริ ษทั ภายใน 30 วัน
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น จากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนีข้ ัดแย้ ง
กับข้ อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน

