กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยทีผ่ ู้เอาประกันภัยต้องชาระ ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขและข้อกาหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น
และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขและข้อกาหนดทั่วไป ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง
ใบสลักหลัง และเอกสารสรุปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยนี้
2. บริษัท
หมายถึง
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
3. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง
บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และ/หรือ เอกสารแนบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครัง้ แรก และเป็นบุคคลที่ได้รบั
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. ผู้อยู่ในอุปการะ
หมายถึง
ผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัยและได้ระบุชื่อไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้าย ได้แก่
(1) คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
(2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ซึ่งยัง
มิได้สมรสที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรืออายุไม่เกิน 23
ปีบริบูรณ์ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา
ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
5. ผู้ได้รับความคุ้มครอง
หมายถึง
ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย
เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
เอกสารแนบท้าย
6. อุบัติเหตุ
หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
7. การบาดเจ็บ
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รบั ความคุ้มครองโดยอุบัตเิ หตุ
และทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ
9. แพทย์
หมายถึง
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
สาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้าน
ศัลยกรรม
OCD-7-002O1TB001
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10. พยาบาล
11. โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

12. สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

13. คลินิก

หมายถึง

14. มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

15. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและสมควร

หมายถึง

16. ความจาเป็นทางการแพทย์

หมายถึง

17. ผู้ป่วยใน

หมายถึง

OCD-7-002O1TB001

ผู้ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มจี านวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให้บริการ
ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ ๆ
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นสากล และนามา
ซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่วย ตามความจาเป็นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผล
การชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับ
การให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผู้ได้รบั ความคุ้มครองเข้ารับการรักษานัน้
การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีม่ ีเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะ
การบาดเจ็บของผู้รบั บริการ
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รบั บริการหรือของครอบครัว
ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว
และ
(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
นั้นๆ
ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผูป้ ่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย
และคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ
และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผูป้ ่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ
6 ชั่วโมง

2

18. แพทย์ทางเลือก

หมายถึง

19. การก่อการร้าย

หมายถึง

การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรค
โดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน
หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็นการกระทาเพียงลาพัง
การกระทาการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด
ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์
ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือ
สาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้อกาหนดทั่วไป
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้ได้รับความคุ้มครองในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองได้ให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษทั จึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองรูอ้ ยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทั
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึน้ หรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผ่ ู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
บริษทั จะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปี
ขึ้นไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกาหนด
1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนไี้ ด้
4. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ทาให้
4.1 บริษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับ
จานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้นสามารถซื้อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศ
ที่ถูกต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ที่ได้ชาระมาแล้วแทน
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4.2 บริษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนทีเ่ กินให้แก่ผู้เอาประกันภัย
อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังสาหรับระยะเวลาเอาประกันภัย
ในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
5. การเปลี่ยนอาชีพ
ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีคา่ ตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสีย่ งอันตรายมากกว่าอาชีพ
ที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รบั ชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิม
และจะซื้อความคุ้มครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอืน่ ซึ่งบริษัทกาหนดไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีการเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพ
ประเภทที่แจ้งไว้กับบริษัท บริษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วน นับแต่วันที่บริษัทได้รบั
หลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
6. การชาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
6.1 ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชาระเบี้ยประกันภัยได้ดงั ต่อไปนี้
6.1.1 การชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายเดือน
6.1.2 การชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี
6.2 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที โดยผู้เอาประกันภัย และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.3 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะต้องถึงกาหนดชาระตามวันที่ทบี่ ริษทั กาหนด โดยบริษัทจะทาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย
ตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ในใบคาขอเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ และหากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้อง
ในทุกงวด ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6.4 ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งแรก โดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผูเ้ อาประกันภัยกับบริษทั
ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับจากวันเริ่มต้นมีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
6.5 ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยของงวดใดตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ในใบคาขอเอาประกันภัย
บริษทั จะผ่อนผันให้ชาระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลาการชาระเบี้ยประกันภัย
ของงวดก่อนหน้า และหากมีการเรียกร้องผลประโยชน์ภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับ โดยบริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของระยะเวลาที่ได้คุ้มครองแล้ว แต่ยังไม่ได้ชาระเบี้ย
ประกันภัยออกจากจานวนผลประโยชน์ที่ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.6 หากไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน จะทาให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัตใิ นวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้
7. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
7.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ หากในกรณีเป็นการชาระเบี้ย
ประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัตใิ นวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้รับ
ชาระมาแล้ว สามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยบริษทั ไม่ต้องคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากในกรณี
เป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
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7.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ หากในกรณีเป็นการ
ชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัตใิ นวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ง
ได้รับชาระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยบริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย หากในกรณี
เป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่
ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง
ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งได้
8. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
8.1 ผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีจ้ ะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.1.1 ณ สิ้นงวดการชาระเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบหกสิบห้า (65) ปีบริบูรณ์
8.1.2 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
8.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน
8.1.4 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
8.1.5 เมื่อไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกาหนดทั่วไปข้อ 6.4 และข้อ 6.5 ทัง้ นี้ ในกรณีที่
ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยครัง้ แรกตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษทั ให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไม่มผี ลบังคับนับจากวันเริม่ ต้นที่มผี ลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
หากในกรณีเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัตติ ามข้อ 8.1.2 ถึงข้อ
8.1.4 จะถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุด ณ วันครบรอบการชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน บริษทั จะไม่มีการคืน
เบี้ยประกันภัยให้แต่หากในกรณีเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
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8.2 ผู้อยู่ในอุปการะ
ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะแต่ละคนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งเกิดขึน้ ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.2.1 ณ สิ้นงวดการชาระเบี้ยประกันภัย เมื่อคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบหกสิบห้า (65) ปีบริบรู ณ์
8.2.2 เมื่อความคุ้มครองของผูเ้ อาประกันภัยสิ้นสุดลงตามข้อ 8.1
8.2.3 เมื่อผู้อยู่ในอุปการะเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
8.2.4 เมื่อผู้อยู่ในอุปการะถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน
8.2.5 เมื่อคู่สมรส และ/หรือ บุตรของผูเ้ อาประกันภัยขาดคุณสมบัติตามคาจากัดความ
8.2.6 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
หากในกรณีเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน ความคุม้ ครองจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติตามข้อ 8.2.2 ถึงข้อ
8.2.4 จะถือว่าความคุ้มครองจะสิน้ สุด ณ วันครบรอบการชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือน บริษทั จะไม่มีการคืนเบี้ย
ประกันภัยให้ แต่หากในกรณีเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
8.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงใน เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
9. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษทั ดังนี้
9.1 กรณีที่บริษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยปีต่ออายุ หรือ
ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุให้เป็นหลักฐาน และยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการ
9.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึน้ ของผู้ได้รบั ความคุ้มครอง
และ
9.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้
ตามความจาเป็น โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็น
สาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริษทั จะ
ไม่นาเงื่อนไขเรื่องการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่มนับใหม่ หากผู้เอาประกันภัย
ไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สนิ้ สุดลงตั้งแต่วันที่
ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดท้าย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัย บริษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชาระออกจากค่าทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันภัย
9.3 บริษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้ได้รับความคุ้มครองทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิน้ ผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
10. การแจ้งอุบัติเหตุ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บ
โดยไม่ชักช้าภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนดไว้สาหรับข้อตกลงคุม้ ครองแต่ละหมวด ในกรณีทมี่ ีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้
บริษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้
แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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11. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รบั ประโยชน์ หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษทั ต้องการตามความจาเป็นให้แก่บริษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต
หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอืน่ ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน
นับแต่วันเกิดอุบัตเิ หตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุ
อันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
12. การตรวจทางการแพทย์
บริษทั มีสิทธิทจี่ ะตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รบั ความคุ้มครองเท่าที่จาเป็นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความ
คุ้มครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้
13. การจ่ายค่าทดแทน
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้อง
แล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รบั ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นบริษทั จะจ่ายให้แก่ผู้ได้รบั
ความคุ้มครอง
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลง
คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทงั้ นี้จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น
บริษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
14. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ภายใต้ข้อกาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รบั ประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์บริษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง
ในกรณีที่ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้ได้รับความคุ้มครอง
ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องแจ้งให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้ได้รบั ความคุ้มครองมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง
ในกรณีที่ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึง่ คนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้ได้รับความ
คุ้มครองหรือพร้อมกับผู้ได้รบั ความคุ้มครอง ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รบั
ประโยชน์นนั้ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้ได้รบั ความคุ้มครองมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต
บริษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายทีเ่ สียชีวิตให้แก่ผู้รบั ประโยชน์ทเี่ หลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
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15. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสทิ ธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุตขิ ้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
บริษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
16. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
17. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look)
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รบั กรมธรรม์ประกันภัย
จากบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้น
ของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษทั ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รบั มาทั้งหมดให้กับ
ผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบัติเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ ความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสันหลัง
เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease) กระดูกสันหลังเสื่อม
(Spondylosis) และภาวะที่มรี อยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars Interarticularis
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนือ่ งมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการ
ศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
8
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1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
2.1 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครือ่ งช่วยหายใจใต้น้า
2.2 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองขับขีห่ รือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัตกิ ารนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัตกิ าร
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัตกิ ารนัน้ ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกาหนดทั่วไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระ บริษทั ตกลงจะให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อบ.2)
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
คานิยาม
การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสู ญ เสี ย สมรรถภาพในการใช้ ง านของอวั ย วะดั ง กล่ าวข้ างต้ น
โดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ
ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ
ในอาชีพประจาตามปกติได้ตลอดไป แต่ทางานอืน่ เพื่อสินจ้างได้

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครอง
โดยอุบัตเิ หตุ และทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกัน
ในฐานะผูป้ ่วยใน ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้ ดังนี้
1
2

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

3

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
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สาหรับการเสียชีวิต
สาหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12
เดือน นับแต่วันทีเ่ กิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชีท้ างการแพทย์
ชัดเจนว่าผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สาหรับมือสองข้างตัง้ แต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาสองข้าง
สาหรับมือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
สาหรับมือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับมือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ข้อมือ
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
สาหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทัง้ สองข้อ)
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
10

15
16
17

8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

18
19

5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (หนึง่ ข้อ)
สาหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจาก
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
สาหรับนิ้วหัวแม่เท้า
สาหรับนิ้วเท้าอืน่ ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจาก
นิ้วหัวแม่เท้า

บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวร
สิน้ เชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่กาหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็น
การสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษทั แต่ไม่เกิน 50%
ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะ
ยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยูเ่ ท่านั้น

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต
ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวิต
โดยค่าใช้จ่ายของผู้รบั ประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร
หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับความคุ้มครอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควร
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว

OCD-7-002O01TI002

11

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)))
รหัสบริษัท

วันทาเอกสาร

เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

ชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ชื่อผู้รับประโยชน์

ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่

เวลา

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

อากรแสตมป์
บาท

น. สิ้นสุดวันที่
ภาษี

บาท

เวลา 24.00 น.
เบี้ยประกันภัยรวม

บาท

บาท

การขยายความคุ้มครอง: เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
การขยายความคุ้มครอง
การขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อตกลงคุ้มครอง
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย (บาท)

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดของบริษทั มีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีข้ ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)))
รหัสบริษัท

วันทาเอกสาร

เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

ชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง
ชื่อผู้รับประโยชน์

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่

เวลา

น. สิ้นสุดวันที่

จานวนเงินเอาประกันภัย:
เบี้ยประกันภัยสุทธิ

เวลา 24.00 น.
บาท

อากรแสตมป์
บาท

ภาษี
บาท

เบี้ยประกันภัยรวม
บาท

บาท

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความ
ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

คานิยาม
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพ

หมายถึง

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง ค่าโลงศพ
การเผาศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการนั้น ซึง่ บริษัท
จ่ายให้แก่ผู้รบั ประโยชน์กรณีทผี่ ู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

การขยายความคุ้มครอง
ในระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้มผี ลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทเี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
ที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับ บริษัทตกลงจะจ่ายค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจานวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามสมควรในการจัดการศพตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวัน ทีผ่ ู้ได้รับความคุม้ ครองเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รบั ความคุ้มครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านผู้รบั ประโยชน์
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควร
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว
ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง
การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักและอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma)
เนื่องจากอุบัติเหตุ
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)))
รหัสบริษัท

วันทาเอกสาร

เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

ชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ชื่อผู้รับประโยชน์

ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่

เวลา

น. สิ้นสุดวันที่

เวลา 24.00 น.

จานวนเงินเอาประกันภัย:
เบี้ยประกันภัยสุทธิ

บาท
อากรแสตมป์

บาท

ภาษี
บาท

เบี้ยประกันภัยรวม
บาท

บาท

คานิยาม
ภาวะหมดสติ (Coma)

หมายถึง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

หมายถึง

ห้องผู้ป่วยหนัก

หมายถึง

OCD-7-002O01TE023

ภาวะที่ไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ทั้งภายนอก
หรือภายในร่างกาย และต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
อย่างน้อย 96 ชั่วโมง และแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางด้านระบบ
ประสาท (Neurologist) วินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติทางระบบประสาท
(Neurological Deficit) อย่างถาวร หรืออาการดังกล่าวต้องเป็นอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หลังจากผูเ้ อาประกันภัยอยู่ใน
ภาวะหมดสติ (Coma) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาวะหมดสติ (Coma) ที่มี
สาเหตุโดยตรงจากการใช้ยา สารเสพติดหรือการดื่มสุรา
แพทย์ที่ได้รบั อนุมัตบิ ัตร หรือวุฒบิ ัตรจากแพทยสภา หรือสถาบัน
เทียบเท่าและไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ให้คาปรึกษา
ดูแลหรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้
ห้องหรือส่วนที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมได้จัดไว้
เป็นพิเศษ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อดาเนินการรักษา
และดูแลผู้ป่วยในทีเ่ จ็บป่วยหนักหรือบาดเจ็บสาหัส และจาเป็นต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษของแพทย์และพยาบาล เพื่อรักษาชีวิต
ของผูป้ ่วย ห้องผู้ป่วยหนักให้รวมถึงห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care
Unit) หรือห้องผู้ป่วยหนักเกี่ยวกับศัลยกรรมระบบประสาท
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การขยายความคุ้มครอง
เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยาย
ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุเป็นเหตุให้
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในและต้องพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก
และอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี้

การเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก
และอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma)
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานใบรายงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่ยืนยันว่าอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) ให้แก่บริษทั
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) และได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาทาง
การแพทย์ ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคได้ลงความเห็นว่าอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควร
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีข้ ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม
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เอกสารแนบท้าย
ผลประโยชน์การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)))
รหัสบริษัท

วันทาเอกสาร

เอกสารแนบท้ายเลขที่

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง
ชื่อผู้รับประโยชน์

ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่

เวลา

น. สิ้นสุดวันที่

เวลา 24.00 น.

จานวนเงินเอาประกันภัย:

บาท

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

อากรแสตมป์
บาท

ภาษี
บาท

เบี้ยประกันภัยรวม
บาท

บาท

คาจากัดความเพิ่มเติม
อาคารสาธารณะ

หมายถึง

ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง
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อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไป
ใช้บริการตามที่กาหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ยานพาหนะทางบก ทางน้า หรือทางอากาศตามที่ระบุไว้ ซึ่งขับขี่โดยผู้ขบั ขีท่ ี่มี
ใบอนุญาตและดาเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนินการขนส่ง
ผู้โดยสารที่ชาระค่าโดยสาร ดังต่อไปนี้
1. รถยนต์โดยสารสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งได้เกิน 7 คนรวมคนขับ
ได้แก่ รถตู้โดยสาร รถโดยสารที่นั่งสองแถว และรถเมล์โดยสาร
ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบก
สาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กาหนด
2. รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งได้ไม่เกิน 7 คนรวมคนขับ
ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นงั่ รับจ้างสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อ
แท็กซี่และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบก
สาธารณะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์
3. รถไฟ หรือรถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดินขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือไฟฟ้า
4. เครื่องบินโดยสารที่จดทะเบียนเป็นสายการบินพาณิชย์
5. เรือโดยสารทีจ่ ดทะเบียนจากกรมเจ้าท่าที่เดินเรือประจาตามเส้นทาง
เดินเรือที่ได้รบั อนุญาต
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ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้ได้รับความคุม้ ครองได้รบั บาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ และทาให้ผู้ได้รับความ
คุ้มครองเสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้
1. ขณะผู้ได้รบั ความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัตเิ หตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะ
2. ขณะผู้ได้รบั ความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุขนึ้ กับลิฟท์สาธารณะสาหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหว่าง
ชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผู้ได้รบั ความคุ้มครองอยูใ่ นอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคาร
สาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี้
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีข้ ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม
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สรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))
คาจากัดความ (ที่สาคัญ)
1. ผู้ป่วยใน

หมายถึง

2. แพทย์ทางเลือก

หมายถึง

ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผูป้ ่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย
และคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ
และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผูป้ ่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ
6 ชั่วโมง
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดยวิธีการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธกี าร
อื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั

เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนดที่สาคัญ
การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามทีบ่ ริษัทต้องการตามความจาเป็นให้แก่บริษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต
หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอืน่ ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน
นับแต่วันเกิดอุบัตเิ หตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
การจ่ายค่าทดแทน
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิตบริษทั จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นบริษทั จะจ่าย
ให้แก่ผู้ได้รบั ความคุ้มครอง
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลง
คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนีจ้ ะไม่เกิน 90 วัน นับแต่
วันที่บริษัทได้รบั เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น
บริษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
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สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look)
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย
จากบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่
ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษทั ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของ
ระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษทั ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รบั มาทั้งหมดให้กับ
ผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รบั ความคุ้มครองโดยอุบัตเิ หตุ และทาให้
ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่วยใน
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้
เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นจากการขับขีห่ รือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองที่มจี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับ
บริษทั ตกลงจะจ่ายค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามสมควรในการจัดการศพ
ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผูป้ ่วยหนักและอยู่ในภาวะหมด
สติ (Coma) เนื่องจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุเป็นเหตุ
ให้ผู้ได้รบั ความคุ้มครองต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในและต้องพักรักษาตัวในห้อง
ผู้ป่วยหนักและอยูใ่ นภาวะหมดสติ (Coma) โดยบริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้
เอกสารแนบท้ายผลประโยชน์การเสียชีวิต จากจากอุบัติเหตุสาธารณะ
หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รบั บาดเจ็บโดยอุบัตเิ หตุ และทาให้ผไู้ ด้รับความคุ้มครองเสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้
1. ขณะผู้ได้รบั ความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัตเิ หตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะ
2. ขณะผู้ได้รบั ความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุขนึ้ กับลิฟท์สาธารณะสาหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหว่าง
ชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผู้ได้รบั ความคุ้มครองอยูใ่ นอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคาร
สาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี้
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ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้ได้รับความคุม้ ครองขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นัน้ ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบัติเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ ความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสันหลัง
เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease) กระดูกสันหลังเสื่อม
(Spondylosis) และภาวะที่มรี อยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars Interarticularis
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซงึ่ กฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
1.1 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
1.2 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1.3 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
1.4 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองขับขีห่ รือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
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1.5 ขณะที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
1.6 ขณะทีผ่ ู้ได้รบั ความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
1.7 ขณะทีผ่ ู้ได้รบั ความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัตกิ ารนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัตกิ าร
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัตกิ ารนัน้ ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ
รายละเอียดความคุ้มครองและเงือ่ นไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ (ขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้ายเพื่อจัดแผนประกันภัยได้
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