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กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่มปีใหม่เท่ียวไทยปลอดภัย (ไมโครอนิชัวรันส์) 

 
 

 

เพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัไดช้าํระเบ้ียประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยักลุ่มปีใหม่เท่ียวไทยปลอดภยั 

(ไมโครอินชวัรันส์) และบริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองการประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัให้สัญญากบั 

ผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

คําจํากดัความ 

ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นความหมายเดียวกนั

ทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยั   หมายถึง   ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไข 

ทัว่ไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง หนงัสือรับรอง 

การประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

บริษทั     หมายถึง  บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และท่ีระบุช่ือเป็น 

ผูรั้บประกนัภยัในหลกัฐานแสดงการประกนัภยั 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั   หมายถึง  บุคคลหรือนิติบคุคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ผูเ้อาประกนัภยั     หมายถึง  บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม ์

ประกนัภยัหรือหลกัฐานแสดงการประกนัภยัน้ี  

ผูรั้บประโยชน ์    หมายถึง  ทายาทโดยธรรม 

อุบติัเหต ุ     หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย 

และทาํใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

การบาดเจบ็    หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ  

ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจ็บป่วย    หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบั 

ผูเ้อาประกนัภยั 

ผูป่้วยใน     หมายถึง  ผูท่ี้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 

เวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียน

เป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทย์

ตามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ี

เหมาะสมสําหรับการเจ็บป่วยนั้น ๆ  และให้รวมถึงกรณีรับตวั

ไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

แพทย ์     หมายถึง  ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  

ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บ

อนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ี

ให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

แพทยท์างเลือก    หมายถึง  การตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรค 

ดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย 

การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผน

ปัจจุบนั   
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คลินิก     หมายถึง  สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์ 

โดยไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคนื และไดรั้บอนุญาตใหจ้ด

ทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมาย     

สถานพยาบาลเวชกรรม   หมายถึง  สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์ 

โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคนืและไดรั้บอนุญาตใหจ้ด

ทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม

กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ   

โรงพยาบาล    หมายถึง  สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์ 

โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคนืและมีองคป์ระกอบทางดา้น

สถานท่ี มีจาํนวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอ ตลอดจน

การจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งย่ิงมีห้อง

สาํหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียน

ดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ

อาณาเขตนั้นๆ 

การสูญเสียมือ เทา้    หมายถึง  การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่  

1 ขา้งขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสีย

สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่า 

ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา    หมายถึง  ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หาย 

ไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง   หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ  

ในอาชีพประจาํและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

หรือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัตั้งแต ่3 ชนิดขึ้นไปได้

ดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั หมายถึง ความสามารถใน

การปฏิบติัภารกิจหลกัประจาํวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง

เป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 

1.  ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถใน 

     การเคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดย 

     ไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

2.  ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถ 

     ในการเดินหรือเคล่ือนท่ีจากหอ้งหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึง 

     ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

       หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

3.  ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถใน 

     การสวมหรือถอดเส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บ 

     ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

4.  ความสามารถในการอาบนํ้าชาํระร่างกาย เช่น 

     ความสามารถในการอาบนํ้า รวมถึงการเขา้และออกจาก 
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     ห้องอาบนํ้าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 

      จากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

5.  ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ 

      ในการรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บ 

     ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6.  ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช ้

     ห้องนํ้าเพ่ือการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจาก 

     ห้องนํ้าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก 

      ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ   หมายถึง  ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความ 

รวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

ท่ีจาํเป็นเพ่ือการนั้น ซ่ึงบริษทัจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณี

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) หมายถึง  ระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั 

       เป็นคร้ังแรกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตาม 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

มาตรฐานทางการแพทย ์   หมายถึง  หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 

ท่ีเป็นสากล และนาํมาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตาม

ความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติั

การบาดเจบ็ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืน  ๆ(ถา้มี) 

ความจาํเป็นทางการแพทย ์   หมายถึง  การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

1.  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัและการรักษาตาม 

     ภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 

2.  ตอ้งมีขอ้บง่ช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐาน 

     เวชปฏิบติัปัจจุบนั 

3.  ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของ 

     ครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการ 

     รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

4.  ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วย 

     ท่ีเหมาะสมตามความจาํเป็นของภาวะการบาดเจ็บของ 

     ผูรั้บบริการนั้นๆ 

การก่อการร้าย    หมายถึง  การกระทาํซ่ึงใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู ่

โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียง

ลาํพงั การกระทาํการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด 

หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทาํเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธิ

นิยมหรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการ

ส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใด

ของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 
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เง่ือนไขท่ัวไปและข้อกาํหนด  

1. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบคุคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดย

ไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้ามีเหตจุาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้

บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐาน

ตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็นให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือค่าใชจ้่ายใน

การจดัการงานศพ ให้ส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา วนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม แต่การไม่เรียกร้องภายในกาํหนดดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามี

เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในกาํหนด และไดท้าํการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้  

หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปน้ี 

1.1 กรณีเสียชีวิต 

1.1.1 สาํเนาใบมรณบตัร  

1.1.2 สาํเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือสาํเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล 

1.1.3 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัตาํรวจ  

1.1.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน ์

1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

1.2.1 ตน้ฉบบัใบความเห็นแพทย ์

1.2.2 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัตาํรวจ (ถา้มี) 

1.2.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.3.1 สาํเนาใบมรณบตัร 

1.3.2 สาํเนาใบรายงานแพทย ์ 

1.3.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน ์

1.4 กรณีผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 

1.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั (ถา้มี) 

1.4.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการสาํคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 

1.4.3 ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ้่าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ้่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคนืตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี

รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แตห่าก 

ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้  

ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งสาํเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ

เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

1.4.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
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2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์  

 กรณีท่ีมีความจาํเป็นในการพิจารณาชดใชค้่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ บริษทัมีสิทธิท่ีจะ

ขอให้มีการชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทั้งน้ี โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย

ทั้งส้ิน 

3. การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและ

ถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทน

อยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน ์

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั 

นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัรา

ร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยั 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ ภายใตข้อ้กาํหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่

ผูรั้บประโยชน ์

5. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัตกลงยินยอมและใหท้าํการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

6. การบอกเลกิความคุ้มครอง  

การทาํประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงให้เร่ิมมีผลคุม้ครอง ตามท่ี

ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก 

ความคุม้ครอง 

7. ข้อกําหนดอายุของผู้เอาประกันภยั 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีอายตุั้งแต ่20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท่ีทาํประกนัภยั จึงจะมีสิทธิทาํประกนัภยัตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

รักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน ์

หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกาย  

และ/หรือ อุบติัเหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 2. 
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ข้อ 2 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการถูกฆาตกรรม 

ลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือ อบุตัิเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้าย

ร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขบัขี่หรือโดยสาร

รถจกัรยานยนต ์ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวั

ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจา่ยค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั 

แลว้แต่กรณี เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท  ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1. 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ภายใน 14 วันแรก นบัจากวันเร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย)  

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตเน่ืองจากการเจบ็ป่วยภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับ

ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท  

เง่ือนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. เท่านั้น 

 ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีมีระยะเวลารอคอย  14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรกจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน

ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี แต่บริษทัจะคืนค่าเบ้ียประกนัภยัเต็มจาํนวนให้แก่ผูถื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

เม่ือบริษทัไดจ้่ายค่าทดแทนการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอยา่งหน่ึงอยา่งใด

แลว้ ให้ถือว่าความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด และจะไม่มีการคนืเบ้ียประกนัภยัสาํหรับ

ระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู ่

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหต ุ

 ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดย

พยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นและ

สมควร ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกินจาํนวนเงิน 5,000 บาท ต่อระยะเวลาเอาประกนัภยั 30 วนั 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ 

บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจบ็ตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีนอกประเทศไทย 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีท่ี

ระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์คํ้ายนัต่าง ๆ (ยกเวน้ไมค้ ํ้ายนั) 

รถเขน็ผูป่้วย อวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็  

 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 

การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง หรือค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ อันเน่ืองมาจาก 
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1. การกระทําของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า 

“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

3. การได้รับเช้ือโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก 

หรือโรคกลัวนํ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบตัิเหตุ             

4. การแท้งลกู เว้นแต่ผู้เอาประกนัภยัเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอบุัติเหต ุตามข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถกูฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต์

ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. หรือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ 

บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับการแท้งลูกเน่ืองจากอบุัติเหตุตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 4. แล้วแต่กรณ ี

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทําท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําท่ีมุ่งร้ายคล้าย

สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่

ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ

ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตกุารณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเน่ืองมาจากการเผา

ไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงดําเนินการตดิต่อไปโดยตัวของมันเอง 

7. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถกูจับกุม หรือหลบหนกีารจับกุมในคดีอาญาท่ีกระทําขึน้โดยเจตนาเป็น

องค์ประกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏบิัติหน้าท่ีเป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิารในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแต่

ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบตัิสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัตกิารนั้น 

9. การก่อการร้าย  
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สรุปสาระสําคัญ 

กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่มปีใหม่เท่ียวไทยปลอดภัย (ไมโครอนิชัวรันส์) 

 

 

 

 

คําจํากดัความ 
บริษทั     หมายถึง  บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั   หมายถึง  บุคคลหรือนิติบคุคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ผูเ้อาประกนัภยั     หมายถึง  บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม ์

ประกนัภยัหรือหลกัฐานแสดงการประกนัภยัน้ี  

ผูรั้บประโยชน ์    หมายถึง  ทายาทโดยธรรม 

อุบติัเหต ุ     หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย 

และทาํใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

การบาดเจบ็    หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ  

ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจ็บป่วย    หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบั 

ผูเ้อาประกนัภยั 

ผูป่้วยใน     หมายถึง  ผูท่ี้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 

เวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียน

เป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทย์

ตามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ี

เหมาะสมสําหรับการเจ็บป่วยนั้น ๆ  และให้รวมถึงกรณีรับตวั

ไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

การสูญเสียมือ เทา้    หมายถึง  การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่  

1 ขา้งขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสีย

สมรรถภาพ ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดย

ส้ินเชิง และมีขอ้บง่ช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถ

กลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา    หมายถึง  ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หาย 

ไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง   หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ  

ในอาชีพประจาํและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

หรือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัตั้งแต ่3 ชนิดขึ้นไปได้

ดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั หมายถึง ความสามารถใน

การปฏิบติัภารกิจหลกัประจาํวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง

เป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถใน 

การเคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดย

ไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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2. ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น 

ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไป

ยงัอีกห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บ 

ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการ

สวมหรือถอดเส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

4. ความสามารถในการอาบนํ้าชาํระร่างกาย เช่น  

ความสามารถในการอาบนํ้า รวมถึงการเขา้และออกจาก

ห้องอาบนํ้าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ

จากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ

ในการรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6. ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการ

ใชห้้องนํ้าเพ่ือการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจาก

ห้องนํ้าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก

ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) หมายถึง  ระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั 

       เป็นคร้ังแรกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตาม 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ความจาํเป็นทางการแพทย ์   หมายถึง  การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

1.  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัและการรักษาตาม 

     ภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 

2.  ตอ้งมีขอ้บง่ช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐาน 

     เวชปฏิบติัปัจจุบนั 

3.  ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของ 

     ครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการ 

     รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

4.  ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วย 

     ท่ีเหมาะสมตามความจาํเป็นของภาวะการบาดเจ็บของ 

     ผูรั้บบริการนั้นๆ 
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ความคุ้มครอง  

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จํานวนเงิน 

เอาประกันภัย (บาท) 

ขอ้ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

เน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือ

โดยสารรถจกัรยานยนต ์

100,000 

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสาร

รถจกัรยานยนต ์

50,000 

ขอ้ 3. ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเวน้กรณี

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วนัแรก นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั) 
5,000 

ขอ้ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์คํ้ายนัต่าง ๆ (ยกเวน้ไมค้ ํ้ายนั) รถเข็น

ผูป่้วยอวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทยท์างเลือก (Alternative medicine) 

การฝังเขม็ 

5,000 

                                    เบีย้ประกนัภัยรวม (บาท) (ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน)                                        10 บาท  

คําเตือน : ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย มีสิทธิไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม ์ 

ต่อผูป้ระกอบการ 1 ราย เท่านั้น 

ส่วนลดอัตราเบีย้ประกนัภัย : บริษทัอาจพิจารณาให้ส่วนลดอตัราเบ้ียประกนัภยัไดไ้ม่เกิน 30% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัรวม 

ข้อยกเว้นท่ีกรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1. การกระทําของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้คําว่า 

“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

3. การได้รับเช้ือโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก 

หรือโรคกลัวนํ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบตัิเหตุ             

4. การแท้งลกู เว้นแต่ผู้เอาประกนัภยัเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอบุัติเหต ุตามข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถกูฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต์

ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. หรือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ 

บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับการแท้งลูกเน่ืองจากอบุัติเหตุตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 4. แล้วแต่กรณ ี

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทําท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําท่ีมุ่งร้ายคล้าย

สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่

ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร  

 การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเน่ืองมาจากการเผา

ไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงดําเนินการตดิต่อไปโดยตัวของมันเอง 

7. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถกูจับกุม หรือหลบหนกีารจับกุมในคดีอาญาท่ีกระทําขึน้โดยเจตนาเป็น

องค์ประกอบความผิด  
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8. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏบิัติหน้าท่ีเป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิารในสงคราม หรือปราบปราม  

 ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏบิัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันส้ินสุดการปฏบิัติการนั้น 

9. การก่อการร้าย 

 

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความ 

ในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย

บังคับแทน 
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