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กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ONLINE))                        

  

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยั 
ท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

หมวดที่ 1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นความหมายเดียวกนั
ทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1. บริษทั   หมายถึง  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2. กรมธรรมป์ระกนัภยั  หมายถึง  ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง 

คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค าขอ 
ประกนัภยั ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุใบสลกัหลงั 
กรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

3. ผูเ้อาประกนัภยั   หมายถึง  บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
4. ผูอ้ยูใ่นอุปการะ   หมายถึง  ผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยัและไดร้ะบุช่ือไวใ้นตาราง 
       กรมธรรมป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ 

1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายไุม่เกิน 100 ปี 
บริบูรณ์  

2. บุตร หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัหรือของคู่
สมรส และมีอายตุั้งแต่ – สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยงั
มิไดส้มรส หรืออายไุม่เกิน 23 ปีและก าลงัศึกษาอยู ่

5. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง  หมายถึง  ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะ 
       บุคคลท่ีระบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี 
       ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

6. อุบติัเหตุ   หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให ้
เกิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

7. การบาดเจบ็   หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึน 
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

8. การเจบ็ป่วย   หมายถึง  อาการ ความผดิปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครอง 

9. ความสูญเสียหรือ  หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุและ 
ความเสียหายใดๆ     ท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ  

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือไดรั้บบาดเจบ็ 
10. ความรับผดิส่วนแรก  หมายถึง  ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งรับภาระตาม 

ขอ้ตกลงของสัญญาประกนัภยั 
11. แพทย ์   หมายถึง  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศ์าสตร์บณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียน 

อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขา 
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 
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12. แพทยท์างเลือก   หมายถึง  การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคโดยวธีิการ 
แพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆ  
ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

13. แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือ หมายถึง  แพทยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรจากแพทยสภาหรือสถาบนั 
แพทยเ์ฉพาะทาง    เทียบเท่า และไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้ซ่ึงเป็นแพทยผ์ูใ้หค้  าปรึกษา ดูแล 

หรือรักษาร่วมกบัแพทยเ์จา้ของไข ้
14. พยาบาล   หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
15. โรงพยาบาล   หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว ้

คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากรทาง
การแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีหอ้งส าหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้
จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 

16. สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดย1สามารถรับ 
ผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ    

17. คลินิก   หมายถึง  สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ 
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

18. มาตรฐานทางการแพทย ์  หมายถึง  หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล  
และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจบ็ การ
เจบ็ป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

19. ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร หมายถึง  ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัการ 
ใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียก
เกบ็กบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รับการรักษานั้น 

20. ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถึง  การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
1.    ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวะการ 
       บาดเจบ็ การเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 
2. ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั     

ปัจจุบนั 
3. ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัว

ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4. ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี

เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย
ของผูรั้บบริการนั้นๆ 
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21. ผูป่้วยใน   หมายถึง  ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรม ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน  
โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็น 
มาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ 
รักษาการบาดเจ็บ หรือการเจบ็ป่วยนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไว ้
เป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

22. เอดส์ (AIDS)   หมายถึง  ภมิูคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิด 
       จากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ และใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพ 
       ฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค  
       หรือการเจบ็ป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก 
       ของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพ 
       ฉวยโอกาสใหร้วมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคปอดบวม 
       หรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าใหเ้กิด 
       โรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or Chronic Enteritis) เช้ือ 
       ไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไป (Disseminated  
       Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถึง 
       แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลน ้าเหลืองท่ี 
       ระบบศนูยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)  
       และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็นอาการ 

 ของภมิูคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)  
 หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหค้นท่ีเป็นเสียชีวิตอยา่งกะทนัหนั เจบ็ป่วย  
 หรือทุพพลภาพ โรคภมิูคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส  
 HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าใหเ้ยือ่สมองเส่ือม  
 (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

23. การก่อการร้าย   หมายถึง  การกระท าซ่ึงใชก้  าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย 
       บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การ 
       กระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง 
       กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคท่ี์ 
       คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาล และ/หรือ 
       สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืน 
       ตระหนกหวาดกลวั 

24. ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั  หมายถึง  ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบั 
       แต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลง
เพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดใ้หไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อก
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริง
ใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียก
เบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลง 
ขอ้ความใดๆ ในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือใน 
เอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปี 
ข้ึนไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายในก าหนด  
1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

4. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่น 
 ถา้มีการแถลงอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให ้

4.1 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกวา่ท่ีก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะเท่ากบั 
จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้นสามารถซ้ือความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดต้ามอายแุละเพศท่ี
ถกูตอ้งแทจ้ริง หากอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีถกูตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ี
ไดช้ าระมาแลว้แทน 

4.2 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
อยา่งไรกต็ามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พ่ือการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงัส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยั
ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

5. การเปลีย่นอาชีพ 
ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บบาดเจบ็ในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตรายมากกวา่อาชีพ 
ท่ีไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิม 
และจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้า่เป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยันอ้ยกวา่อาชีพ 
ประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหต้ามส่วนนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ 
หลกัฐานแสดงการเปล่ียนอาชีพแลว้ 
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6. การช าระเบีย้ประกนัภัย และการเร่ิมความคุ้มครอง 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกช าระเบ้ียประกนัภยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 6.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 
  การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทนัทีหรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดย 
  ผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 6.2 กรณีช าระแบบ............. เดือนติดต่อกนั (ระบุได้ตั้งแต่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 เดือน  ติดต่อกัน)  
  ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
     6.2.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดย  
    ผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
      6.2.2 เบ้ียประกนัภยัของงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีครบก าหนด 
    ระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยั ใหถื้อวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

 ประกนัภยัน้ีเป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากงวดก่อนหนา้ และบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลา 
 ท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั 
 มาเร่ิมนบัใหม่ 

 หากบริษทัยงัคงไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวได ้ใหถื้อวา่ความคุม้ครอง ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดช้ าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้ 

        6.2.3   ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนใดๆในระยะเวลาผอ่นผนั และบริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระเบ้ีย 
    ประกนัภยั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัเป็นจ านวนเท่ากบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บส าหรับงวดการช าระเบ้ีย 
    ประกนัภยันั้นออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้งชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือใหก้บั 
    ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ 
7. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

7.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบในกรณีน้ีบริษทัจะคืน 
 เบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั 
 มาแลว้ออกตามส่วน  
7.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย

ประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตาม
อตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดกต็าม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรม ์
ประกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

8. การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
8.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน

ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
8.1.1 ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่ออายุ

กรมธรรมป์ระกนัภยั)  
8.1.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 100 ปีบริบูรณ์   
8.1.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ 6 
8.1.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ จากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง  
8.1.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถกูจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 8.1.4 หรือ 8.1.5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บ
ประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  

8.2 ความคุม้ครองของผูอ้ยูใ่นอุปการะแต่ละรายจะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี แลว้แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
8.2.1 ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะส้ินสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยูใ่นอุปการะตามค าจ ากดั

ความท่ีก าหนดไว ้ 
8.2.2 เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไขขอ้ 8.1  
8.2.3 เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะเสียชีวติ จากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง  
8.2.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถกูจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน  
ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 8.2.4 หรือ 8.2.5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกั 
เบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  
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8.3 ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี แต่ละความคุม้ครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดจ่้าย ค่าทดแทน ตามจ านวน 
เงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้
ความคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยู่
เท่านั้น  

8.4 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

9. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุดซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
9.1 กรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะออกตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่ออาย ุหรือ

ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายใุหเ้ป็นหลกัฐาน และยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 
9.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยัและอายท่ีุเพ่ิมข้ึนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองและ 
9.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออายไุด ้
  ตามความจ าเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญั 
  ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

9.2    หากมีการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่นผนั 30 วนั บริษทัจะ
ไม่น าเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนบัใหม่ หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่นผนั ใหถื้อวา่ความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังสุดทา้ย กรณีมีการเรียกร้อง
ค่าทดแทนภายในระยะเวลาผอ่นผนัและผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัท่ีคา้ง
ช าระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

9.3    บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

10. การแจ้งและการเรียกร้อง 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจบ็  
หรือการเจบ็ป่วย ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการ 
เสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าว 
มาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

11. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของ 
บุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต 
หรือนบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนั
นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุ
อนัควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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12. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการ 
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้

13. การจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความ 
สูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ หรือการเจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย  
(ถา้มี) บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนบริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั  
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

กรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่าย 
จ านวนเงินค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะ 
รับผดิชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

14. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตจากอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือ
ผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดแ้จง้
หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตจากอุบติัเหตุหรือ
เจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกวา่หน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองหรือพร้อมกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บ
ประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดแ้จง้หรือไม่
สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ
หรือเจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่
คนละเท่าๆ กนั 

15. ระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส าหรับการเจบ็ป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วนัส าหรับ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอก และ 90 วนัส าหรับการเจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผล
บงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส าหรับการเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วนั  
หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
1. เน้ืองอก ถุงน ้า หรือมะเร็งทุกชนิด 
2. ริดสีดวงทวาร 
3. ไส้เล่ือนทุกชนิด 
4. ตอ้เน้ือ หรือตอ้กระจก 
5. การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด ์
6. น่ิวทุกชนิด เช่นน่ิวในไต น่ิวในถุงน ้าดี 
7. เส้นเลือดขอดท่ีขา 
8. เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผดิท่ี 

16. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลง
ยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

17. เงือ่นไขบังคบัก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผดิชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของ
บุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

18. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look Period) 
หากผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั     
เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืน
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่บริษทั ทั้งน้ีใหถื้อวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลบงัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลา
ประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ           
ท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัตามวธีิการ     
ท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
3.1 การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็น   
 การกระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อืน่กระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่กต็าม 
3.2 ถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ 
3.3 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งร้ายของศัตรูต่างชาต ิหรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มกีารประกาศ 
 สงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  
 การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซ่ึง 
 กฎอยัการศึก 
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3.4 การก่อการร้าย 

อน่ึง ส าหรับข้อยกเว้นเฉพาะเร่ืองของข้อตกลงคุ้มครองเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ให้ดูเพิม่เตมิตามทีไ่ด้ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นใน
ข้อตกลงคุ้มครองเร่ืองน้ันๆ ด้วย  ทั้งนี ้หากข้อยกเว้นเฉพาะเร่ืองของข้อตกลงคุ้มครองเร่ืองน้ันๆ ขัดหรือแย้งกบัข้อยกเว้น
ทัว่ไป ให้ถือตามข้อยกเว้นเฉพาะเร่ืองตามทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองเร่ืองน้ันๆ เป็นทีสุ่ด 

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และ
เพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 

 

 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การสูญเสียอวยัวะ   หมายถึง  การถกูตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และใหห้มาย 

รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าว 

ขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถ 

กลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา   หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  หมายถึง  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอยา่งถาวร อนัเป็นผลมา 

จากการบาดเจบ็โดยไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งถาวรตั้งแต่ 3 อยา่งข้ึนไป และไม่สามารถท างานหรือประกอบ
อาชีพใดๆ เพ่ือรับค่าตอบแทนหรือก าไรได ้การทุพพลภาพดงักล่าว
ตอ้งเป็นต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 180 วนั ทั้งน้ี ใหร้วมถึง 
การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บบาดเจ็บซ่ึง
เป็นผลท าใหเ้กิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. การสูญเสียสายตาทั้งสองขา้ง 
2. การสูญเสียมือสองขา้ง หรือเทา้สองขา้ง หรือมือหน่ึงขา้งและเทา้ 
       หน่ึงขา้ง 
3. สูญเสียสายตาหน่ึงขา้งและสูญเสียมือหน่ึงขา้ง หรือสูญเสีย

สายตาหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 

อน่ึง บริษทัจะคุม้ครองการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อนัเป็นผลจากการ 

บาดเจบ็ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลบงัคบั 

การปฏิบัตกิจิวัตรประจ าวนั  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด         
ซ่ึงเป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ภารกิจดงักล่าวได ้ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการ 

       เคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บ      
       การช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
2. ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการ 

       เดินหรือเคล่ือนท่ีจากหอ้งหน่ึงไปยงัอีกหอ้งหน่ึงไดด้ว้ยตนเอง 

       โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือ 

       ถอดเส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก    
       ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
4. ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถใน  
       การอาบน ้ารวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งอาบน ้าไดด้ว้ยตนเอง 

       โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
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5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถใน 

       การรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บ 

       ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6. ความสามารถในการขบัถ่าย เช่น ความสามารถในการใชห้อ้งน ้า  
       เพ่ือการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งน ้าไดด้ว้ยตนเอง  
       โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุ
และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
หรือการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 

2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั       ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  

8.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

9.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนั ไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุหากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงั
ไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ   
ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติ โดยค่าใชจ่้าย
ของผูรั้บประโยชน์  
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
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4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะโดยค่าใชจ่้ายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)) 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้

1. การกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีที่มีการตรวจเลอืดให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัม
เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การตดิเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน า้ ซ่ึงเกดิจากบาดแผลทีไ่ด้รับมาจากอุบัตเิหตุ 

3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทีจ่ าเป็นจะต้องกระท า เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกนัภัยนี ้และได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 

4. การแท้งลูก 

5. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกดิขึน้ภายใน 7 วนันับจากวนัเกดิอุบัตเิหตุ 

6. การเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดษิฐ์ 

7. อาหารเป็นพษิ 

8. การปวดหลงั อนัมสีาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคลือ่นทบัเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลงัเคลือ่น 
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเส่ือม (Spondylosis) และ
ภาวะทีม่ีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ระดูกสันหลงัส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่น (Dislocation) ของกระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมาจากอุบัตเิหตุ 

9. การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของ
เช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

10. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอืน่ใดที่อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลยีร์ได้ 
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ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้(เว้นแต่จะได้มกีารขยายความคุ้มครอง และมกีารออก เอกสารแนบท้าย 
เพือ่ขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

1. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิด รวมถึงเจ็ตสกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม 

(เว้นแต่การโดดร่มเพือ่รักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน า้ที่
ต้องใช้ถังอากาศ และเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้  

2. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
3. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสาร และ

มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

4. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 

5. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาทหรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 

6. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรือขณะถูกจับกมุ หรือหลบหนีการจับกุม 

7. ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกนิ 30 วนั บริษัทจะคนืเบีย้ประกนัภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม
น้ัน จนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบัตกิารน้ัน ส่วนหลงัจากน้ันให้กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคบัต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลา
ประกนัภัยที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

15 
 

เอกสารแนบท้าย 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค) 
 

 

 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 

ความหมายขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยห์รือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางวา่เจบ็ป่วยดว้ยโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึน      คุม้ครองทนัที     นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงมีลกัษณะตามค าจ ากดัความเพ่ิมเติมท่ีไดก้  าหนดไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี  

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารแนบทา้ยน้ี
จะส้ินสุดลงทนัที 
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การเรียกร้องผลประโยชน์เอกสารแนบท้ายโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  หรือไดรั้บหลกัฐานทางการวินิจฉยัโรคยนืยนัการเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี โดยค่าใชจ่้ายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ตน้ฉบบัหรือส าเนาแฟ้มประวติัการรักษาพยาบาล 
3. ตน้ฉบบัหรือส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
4. เอกสารอ่ืนๆตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ใหส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้  

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อ่ืนๆในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารสรุปสาระส าคญั ข้อตกลงความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ONLINE)) 

 

   
 

ความคุ้มครอง 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 
คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง โดยอุบติัเหตุและท าให ้
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการ
บาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดกดี็ 

2. เอกสารแนบท้าย โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยห์รือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางวา่ไดรั้บการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ีเกิดข้ึน.คุม้ครองทนัที     นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั ซ่ึงมีลกัษณะตามค าจ ากดัความเพ่ิมเติมท่ีไดก้  าหนดไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และขอ้ตกลงคุม้ครอง
น้ีจะส้ินสุดลงทนัที  

ข้อยกเว้น 
1. การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็น  การ

กระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อืน่กระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่กต็าม 

2. ถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ 

3. สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งร้ายของศัตรูต่างชาต ิหรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มกีารประกาศ
สงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏิวตัิ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

4. การก่อการร้าย 

อน่ึง ส าหรับข้อยกเว้นเฉพาะเร่ืองของข้อตกลงคุ้มครองเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ให้ดูเพิม่เตมิตามทีไ่ด้ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในข้อตกลง
คุ้มครองเร่ืองน้ันๆ ด้วย  ทั้งนี ้หากข้อยกเว้นเฉพาะเร่ืองของข้อตกลงคุ้มครองเร่ืองน้ันๆ ขัดหรือแย้งกบัข้อยกเว้นทัว่ไป ให้ถือ
ตามข้อยกเว้นเฉพาะเร่ืองตามทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองเร่ืองน้ันๆ เป็นทีสุ่ด 

เงื่อนไขทีส่ าคญั 
กรมธรรมป์ระกนัภยัเดิมจะเป็นหลกัฐานแห่งความคุม้ครองท่ีสมบูรณ์ เวน้แต่มีการแจง้ขอเปล่ียนแปลงเป็นประการอ่ืน และหากผู ้
ไดรั้บความคุม้ครองช าระเบ้ียประกนัภยัอยา่งถกูตอ้งในทุกงวดความคุม้ครองกจ็ะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

หมายเหตุ  
1. ความคุม้ครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถว้น ใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล ท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

2.   ทั้งน้ีบริษทัสามารถเลือกขอ้ตกลงความคุม้ครอง เพ่ือจดัท าแผนประกนัภยัได ้
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