
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
เพื่อเปนการตอบแทนท่ีผู ถือกรมธรรมประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยอุ นใจปใหมพลัส 

(ประกันภัยกลุม) (ไมโครอินชัวรันส) และบริษัทไดออกหนังสือรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน 

บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี

ขอ 1 คําจํากัดความ

 ถอยคําและคําบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมาย

 เดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

 กรมธรรมประกันภัย  หมายถึง ตารางกรมธรรมประกนัภยั ตารางผลประโยชน เงือ่นไขท่ัวไปและขอกาํหนด

      ขอตกลงคุมครอง หนังสือรับรองการประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่ง

      แหงสัญญาประกันภัย

 บริษัท  หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุช่ือเปนผูรับประกันภัย

      ในหลักฐานแสดงการประกันภัย

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุช่ือเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

      กรมธรรมประกันภัยน้ี

 ผูเอาประกันภัย  หมายถึง บุคคลตามที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย

      หรือหลักฐานแสดงการประกันภัยนี้ 

 ผูรับประโยชน   หมายถึง ทายาทโดยธรรม

 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําให

      เกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 

 การบาดเจ็บ  หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึน

      โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

 แพทย  หมายถึง ผูทีส่าํเรจ็การศึกษาไดรบัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ ซึง่ไดขึน้ทะเบยีน

      อยางถกูตองจากแพทยสภา และไดรบัอนญุาตใหประกอบวชิาชพีสาขา

      เวชกรรมในทองถิ่นท่ีใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม

 โรงพยาบาล  หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบรกิารทางการแพทย โดยสามารถรบัผูปวย

      ไวคางคนื และมีองคประกอบทางดานสถานท่ี มีจาํนวนบคุลากรทางการแพทย

      ที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

      มีหองสําหรบัการผาตัดใหญ และไดรบัอนญุาตใหจดทะเบยีนดําเนนิการเปน

      โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

 สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบรกิารทางการแพทย โดยสามารถรบัผูปวย

      ไวคางคืน และไดรบัอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาล

      เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

 ผูปวยใน   หมายถึง  ผูท่ีจาํเปนตองเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม

      ติดตอกนัไมนอยกวา 6 ชัว่โมง ซ่ึงตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับ

      การวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทยตามขอบงช้ีซ่ึงเปนมาตรฐานทาง

      การแพทยและในระยะเวลาทเีห่มาะสมสําหรบัการรกัษาการบาดเจบ็นัน้ๆ

      และใหรวมถงึกรณีรบัตัวไวเปนผูปวยใน แลวตอมาเสยีชวีติกอนครบ 6 ชัว่โมง

กรมธรรมประกันภัยอุนใจปใหมพลัส (ประกันภัยกลุม)
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 มาตรฐานทางการแพทย  หมายถึง  หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล

      และนํามาซึง่แผนการรกัษาท่ีเหมาะสมกบัผูปวยตามความจาํเปนทางการแพทย

      และสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ

      ชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)

 ความจําเปนทางการแพทย  หมายถึง  การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้

      (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉ ัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ

            ของผูรับบริการ

      (2) ตองมีขอบงชีท้างการแพทยอยางชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏบัิติปจจุบนั

      (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผู รับบริการ หรือของครอบครัว

            ผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ

      (4) ตองเปนการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม

            ตามความจําเปนของภาวะการบาดเจ็บของผูรบับริการนั้นๆ

 การสูญเสียมือ เทา   หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายต้ังแตขอมือ หรือขอเทา ต้ังแต 1 ขางข้ึนไป

      และใหหมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ

      อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจน

      วาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

 การสูญเสียสายตา   หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  หมายถึง ทพุพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ารงานใดๆ ในอาชพีประจํา

         และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

 การเจ็บปวย     หมายถึง อาการ ความผดิปกติ การปวยไขหรอืการเกดิโรคท่ีเกดิขึน้กับผูเอาประกันภยั

 คาใชจายในการจัดการงานศพ  หมายถึง คาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถงึ คาโลงศพ

         การเผาศพหรือฝงศพ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัท

         จายใหแกผูรบัประโยชนกรณีทีผู่เอาประกนัภยัเสียชวีติจากการเจบ็ปวย

 การกอการราย   หมายถึง การกระทาํซ่ึงใชกาํลงัหรอืความรนุแรง และ/หรอื มกีารขมขูโดยบคุคล

         หรอืกลุมบคุคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพยีงลําพงั การกระทําการแทน

         หรอืทีเ่กีย่วเนือ่งกบัองคกรใด หรอืรฐับาลใด ซ่ึงกระทําเพือ่ผลทางการเมือง

         ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ

         สงผลใหรฐับาล และ/หรอื สาธารณชน หรอืสวนหนึง่สวนใดของสาธารณชน

         ตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

ขอ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด 

 1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย

  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ

  โดยไมชกัชา ในกรณีทีมี่การเสียชวีติตองแจงใหบรษัิททราบทนัท ีเวนแตจะพสิจูนไดวามีเหตุจาํเปนอนัสมควรจงึไมอาจแจง

  ใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

  ในกรณีเรยีกรองคาทดแทน ผูเอาประกนัภยั ผูรบัประโยชน หรอืตัวแทนของบคุคลดังกลาวแลวแตกรณีจะตองสงหลกัฐาน

  ตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง

  ในกรณีเรยีกรองคาทดแทนการเสียชวีติ การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรอืทพพุลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืคาใชจาย

  ในการจัดการงานศพ ใหสงหลักฐานภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา วันที่เริ่มเกิดทุพพล

  ภาพถาวรส้ินเชงิ สวนในกรณเีรยีกรองคาทดแทนอยางอืน่ ใหสงหลกัฐานภายใน 180 วัน นับจากวนัทีอ่อกจากโรงพยาบาล
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  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดง

  ใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วท่ีสุดเทาที่สามารถ

  จะกระทําไดแลว 

  หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทน มีดังตอไปนี้

  1.1 กรณีเสียชีวิต

   1.1.1 สําเนาใบมรณบัตร 

         1.1.2 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล

         1.1.3 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ 

         1.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับประโยชน

  1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

   1.2.1  ตนฉบับใบความเห็นแพทย 

         1.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถามี)

         1.2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย

  1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

   1.3.1 สําเนาใบมรณบัตร

         1.3.2 สําเนาใบรายงานแพทย 

         1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับประโยชน

  1.4  กรณีผลประโยชนคาชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวเปนผูปวยใน กรณีไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

         1.4.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท (ถามี)

         1.4.2 สําเนาใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

         1.4.3 สําเนาใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย

         1.4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัยและ/หรือผูรับประโยชน

    2.  การชนัสตูรพลกิศพหรอืการตรวจทางการแพทย

  กรณีท่ีมีความจาํเปนในการพจิารณาชดใชคาทดแทนการเสยีชวีติ หรอืคาใชจายในการจดัการงานศพ บรษัิทมสีทิธิทีจ่ะ

  ขอใหมีการชนสูัตรพลกิศพหรอืการตรวจรางกายของผูเอาประกันภยัในทางการแพทย ทัง้น้ี โดยบรษัิทเปนผูออกคาใชจายท้ังส้ิน

 3. การจายคาทดแทน

  บรษัิทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วนั นบัแตวนัท่ีบรษัิทไดรบัหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรอืความเสียหายทีค่รบถวน

  และถกูตองแลว โดยคาทดแทนสําหรบัการเสียชีวติ หรอืผลประโยชนคาใชจายในการจดัการงานศพ บรษัิทจะจายใหแก

  ผูรบัประโยชน สวนคาทดแทนอยางอืน่จะจายใหแกผูเอาประกันภยั เวนแตผูเอาประกนัภยัเสียชวีติ จะจายใหแกผูรบัประโยชน 

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตาม

  ขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอาจขยายออกไปอกีไดตามความจําเปน  แตท้ังนีจ้ะไมเกนิ

  90 วนั นบัแตวนัทีบ่รษัิทไดรบัเอกสารครบถวนแลว 

  หากบรษัิทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสรจ็ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บรษัิทจะรบัผดิชดใชดอกเบ้ียใหอกีในอตัรา

  รอยละ 15 ตอปของจาํนวนเงนิท่ีตองจาย ท้ังนี ้นับแตวนัทีค่รบกาํหนดชาํระ

 4. ผูรบัประโยชนตามกรมธรรมประกนัภยั

  บรษัิทจะจายผลประโยชนการเสยีชวีติ หรอืคาใชจายในการจดัการงานศพ ภายใตขอกาํหนดกรมธรรมประกันภยัใหแก

  ผูรบัประโยชน
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 5. การระงับขอพพิาทโดยอนญุาโตตลุาการ

  ในกรณีท่ีมีขอพพิาท ขอขัดแยง หรอืขอเรยีกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกนัภยัฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรยีกรองตาม

  กรมธรรมประกันภยักบับรษัิท และหากผูมสิีทธิเรยีกรองประสงค และเหน็ควรยติุขอพพิาทนัน้โดยวธีิการอนญุาโตตุลาการ

  บรษัิทตกลงยนิยอมและใหทาํการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนญุาโตตุลาการ ตามระเบยีบสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

  และสงเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั วาดวยอนญุาโตตุลาการ

 6. การบอกเลกิความคุมครอง 

  การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง

  ตามทีร่ะบไุวในตารางกรมธรรมประกนัภยัหรอืใบรบัรองการประกนัภยั  ผูเอาประกนัภยัและบรษัิทตางไมมีสทิธิบอกเลกิ

  ความคุมครอง

 7. ขอกาํหนดอายขุองผูเอาประกนัภยั 

  ผูเอาประกนัภยัจะตองมอีายต้ัุงแต 20 ปบริบรูณ ถงึ 70 ปบรบูิรณ ณ วนัท่ีทาํประกนัภยั จงึจะมีสทิธิทําประกนัภยัตาม

  กรมธรรมประกนัภยันี้

หมวดขอตกลงคุมครอง
ขอ 1 ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไมรวม

 การถูกฆาตกรรม ลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

 กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา

 หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตอง

 รกัษาตัวติดตอกนัในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชวีติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา

 หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิเพราะการบาดเจ็บนัน้เม่ือใดก็ดี บรษัิทจะจายคาทดแทนใหแกผูรบัประโยชนหรอืผูเอาประกนัภยั

 แลวแตกรณี เปนจาํนวนเงนิ 100,000 บาท ทัง้นี ้ไมรวมการถกูฆาตกรรม ลอบทํารายรางกาย และ/หรอื อบุติัเหตขุณะขบัขี่

 หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2

ขอ 2 ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการถูกฆาตกรรม

 ลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

 กรณท่ีีผูเอาประกนัภยัเสียชวีติ สูญเสียมอื เทา สญูเสยีสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรส้ินเชงิ จากการถกูฆาตกรรม ลอบทําราย

 รางกาย และ/หรอื เสียชวีติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ขณะขับข่ีหรอืโดยสารรถจกัรยานยนต

 ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะ

 ผูปวยในในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชงิ

 เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี

 เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท  ท้ังน้ี ไมรวมกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ

 ถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 1

ขอ 3 ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน

 15 วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)

 กรณีท่ีผูเอาประกันภยัเสยีชวีติเนือ่งจากการเจบ็ปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภยั บรษัิทจะจายคาทดแทนสาํหรบัคาใชจาย

 ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท 

 เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3  เทานั้น

 ขอตกลงคุมครองนีมี้ระยะเวลารอคอย 15 วนั นับจากวนัทีก่รมธรรมประกันภยัน้ีมีผลบงัคบัเปนครัง้แรก หากผูเอาประกันภยั

 เสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 15 วันจากวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิ
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 ไดรบัเงนิคาใชจายในการจดัการงานศพตามกรมธรรมประกนัภยัฉบบันี ้แตบรษัิทจะคนืคาเบ้ียประกนัภยัเต็มจาํนวนใหแก

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย

 เม่ือบรษัิทไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชวิีต สญูเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิอยางหนึง่อยางใดแลว

 ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ีเปนอันส้ินสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลา

 เอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู

ขอ 4 ผลประโยชนคาชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวเปนผูปวยใน กรณีไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตัวเปนผูปวยใน บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับคาชดเชยรายได

 ระหวางการเขารกัษาตัวเปนผูปวยใน ใหแกผูเอาประกนัภยั และ/หรอื ผูรบัประโยชน ตามแตกรณี ตามจํานวนเงินท่ีระบุไว

 ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย โดยจายใหตามจํานวนวันที่เขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ทั้งนี้ไมเกิน 30 วัน 

 

หมวดขอยกเวนทั่วไป
การประกนัภยัตามกรมธรรมประกนัภยันีไ้มคุมครองการเสียชวีติ การสูญเสยีมือ เทา การสูญเสยีสายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ

อันเนื่องมาจาก

1.  การกระทาํของผูเอาประกนัภยัขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรอืยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คาํวา “ขณะ

     อยูภายใตฤทธ์ิสรุา” นัน้ หมายถงึ ในกรณท่ีีมกีารตรวจเลอืดใหถอืเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลอืดต้ังแต 150 มิลลกิรมัเปอรเซน็ต

     ขึ้นไป

2.  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

3.  การไดรบัเชือ้โรค (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และขอ 2 เทานัน้) เวนแตการติดเชือ้โรค หรอืบาดทะยกัหรอืโรคกลวันํา้

     ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ            

4.  การแทงลกู เวนแตผูเอาประกนัภยัเสียชวีติ บรษิทัผูรบัประกนัภยัจะจายผลประโยชนการเสียชีวติเน่ืองจากอบุติัเหตุตามขอตกลง

     คุมครองขอ 1 หรอืการเสยีชวีติจากการถกูฆาตกรรมลอบทาํรายรางกาย และ/หรอื อบุติัเหตุขณะขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต

     ตามขอตกลงคุมครองขอ 2 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยตามขอตกลงคุมครองขอ 3 แลวแตกรณี

5.  สงคราม (ไมวาจะประกาศหรอืไมกต็าม) การรกุราน การกระทาํท่ีมุงรายของศัตรตูางชาติ หรอืการกระทาํทีมุ่งรายคลายสงคราม

     ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรอืไมกต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง ซ่ึงหมายถงึสงครามระหวางชนทีอ่าศยัอยูในประเทศเดียวกนั

     การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

     หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

6.  อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม

     ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง

7.  ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทําขึ้นโดยเจตนาเปน

     องคประกอบความผิด 

8.  ขณะท่ีผูเอาประกนัภยัปฏบิติัหนาท่ีเปนทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมัคร และเขาปฏิบติัการในสงคราม หรอืปราบปรามต้ังแตระยะเวลา

     ที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

9.  การกอการราย 
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คําจํากัดความ

บรษัิท   หมายถงึ บรษัิททีอ่อกกรมธรรมประกนัภยันี้

ผูเอาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลตามท่ีระบุชือ่เปนผูเอาประกนัภยัในตารางกรมธรรมประกนัภยัหรอืใบรบัรอง

    การประกนัภยัน้ี

ผูถอืกรมธรรมประกนัภยั หมายถงึ บุคคลหรอืนติิบคุคลทีร่ะบช่ืุอเปนผูถอืกรมธรรมประกันภยัในตารางกรมธรรม

    ประกนัภยันี้  

ผูรบัประโยชน        หมายถงึ ทายาทโดยธรรม

อบุติัเหตุ   หมายถงึ เหตุการณท่ีเกดิข้ึนอยางฉับพลนั จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกดิผลทีผู่เอา

     ประกนัภยัมิไดเจตนาหรอืมุงหวงั

การบาดเจบ็  หมายถงึ  การบาดเจบ็ทางรางกาย อนัเปนผลโดยตรงจากอบุติัเหตุ ซ่ึงเกดิขึน้โดยเอกเทศ และ

     โดยอสิระจากเหตุอืน่

การสูญเสียมือ เทา หมายถงึ  การถกูตัดออกจากรางกายต้ังแตขอมอื หรอืขอเทา ต้ังแต 1 ขางข้ึนไป และให

     หมายความรวมถงึ การสญูเสียสมรรถภาพ ในการใชงานของอวยัวะดังกลาวขางตนโดย

     สิน้เชงิ และมีขอบงชีท้างการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลบัมาใชงานไดอกีตลอดไป

การสูญเสียสายตา  หมายถงึ  ตาบอดสนิท ต้ังแต 1 ขางข้ึนไป และไมมีทางรกัษาใหหายไดตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชงิ  หมายถงึ   ทุพพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ารงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชพี

     อืน่ๆ ไดโดยส้ินเชงิตลอดไป

การเจบ็ปวย               หมายถงึ  อาการ ความผดิปกติ การปวยไขหรอืการเกดิโรคทีเ่กดิข้ึนกบัผูเอาประกนัภยั

ผูปวยใน   หมายถงึ ผูท่ีจาํเปนตองเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม ติดตอกัน

     ไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ซ่ึงตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรบัการวนิิจฉยัและ

     คําแนะนาํจากแพทยตามขอบงชีซ้ึง่เปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่

     เหมาะสมสําหรบัการรกัษาการบาดเจบ็เนือ่งจากอบัุติเหตุนัน้ๆ และใหรวมถงึกรณี

     รบัตัวไวเปนผูปวยในเน่ืองจากอบัุติเหตุ แลวตอมาเสียชวีติกอนครบ 6 ชัว่โมง

มาตรฐานทางการแพทย หมายถงึ หลกัเกณฑหรอืแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแผนปจจบุนัทีเ่ปนสากล และนาํมาซึง่

    แผนการรกัษาทีเ่หมาะสมกบัผูปวยตามความจาํเปนทางการแพทยและสอดคลองกบั

     ขอสรปุจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรอือืน่ๆ (ถามี)

ความจําเปนทางการแพทย หมายถงึ การบรกิารทางการแพทยตาง ๆ ท่ีมเีงือ่นไข ดังน้ี

    (1) ตองสอดคลองกบัการวนิิจฉยั และการรกัษาตามภาวะการบาดเจบ็ของผูรบับรกิาร

    (2) ตองมีขอบงช้ีทางการแพทยอยางชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปจจบัุน

    (3) ตองมิใชเพือ่ความสะดวกของผูรบับรกิาร หรอืของครอบครวัผูรบับรกิาร    

          หรอืของผูใหบรกิารรกัษาพยาบาลเพยีงฝายเดียว และ

    (4) ตองเปนการรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยทีเ่หมาะสม    

          ตามความจาํเปนของภาวะการบาดเจ็บของผูรบับรกิารน้ัน ๆ

สรุปสาระสําคัญ

กรมธรรมประกันภัยอุนใจปใหมพลัส (ประกันภัยกลุม) (ไมโครอินชัวรันส)
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ความคุมครอง

สวนลดอัตราเบี้ยประกันภัย: บริษัทอาจพิจารณาใหสวนลดอัตราเบี้ยประกันภัยไดไมเกิน 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรวม

ขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง

1.  การกระทาํของผูเอาประกนัภยัขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรอืยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คาํวา “ขณะ

     อยูภายใตฤทธ์ิสรุา” นัน้ หมายถงึ ในกรณท่ีีมกีารตรวจเลอืดใหถอืเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลอืดต้ังแต 150 มิลลกิรมัเปอรเซน็ต

 ขึ้นไป

2.  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

3.  การไดรบัเชือ้โรค (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1 และขอ 2 เทานัน้) เวนแตการติดเชือ้โรค หรอืบาดทะยกัหรอืโรคกลวันํา้

     ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ            

4.  การแทงลกู เวนแตผูเอาประกนัภยัเสียชวีติ บรษิทัผูรบัประกนัภยัจะจายผลประโยชนการเสียชีวติเน่ืองจากอบุติัเหตุตามขอตกลง

     คุมครองขอ 1. หรอืการเสียชวีติจากการถกูฆาตกรรมลอบทาํรายรางกาย และ/หรอื อบัุติเหตุขณะขับขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต

     ตามขอตกลงคุมครองขอ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยตามขอตกลงคุมครองขอ 3. แลวแตกรณี

5.  สงคราม (ไมวาจะประกาศหรอืไมกต็าม) การรกุราน การกระทาํท่ีมุงรายของศัตรตูางชาติ หรอืการกระทาํทีมุ่งรายคลายสงคราม

     ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรอืไมก็ตาม หรอืสงครามกลางเมือง 

ซ่ึงหมายถงึสงครามระหวางชนทีอ่าศัยอยูในประเทศเดียวกนั

     การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

     หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

6.  อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม

     ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง

7.  ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทําขึ้นโดยเจตนาเปน

     องคประกอบความผิด

ขอตกลงคุมครอง/เอกสารแนบทาย
จาํนวนเงิน

เอาประกนัภยั (บาท)

100,000

50,000

5,000

7 บาท                                                 เบ้ียประกนัภยัรวม (บาท) (ระยะเวลาเอาประกนัภยั 30 วนั)

ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจดัการงานศพกรณีเสียชวีติจากการเจบ็ปวย (ยกเวนกรณีเสยีชวีติ

 จากการเจบ็ปวยภายใน 15 วนัแรก นับจากวนัเริม่ตนระยะเวลาประกนัภยั)

150 บาท ตอวนัขอ 4. ผลประโยชนคาชดเชยรายไดระหวางการเขารกัษาตัวเปนผูปวยใน กรณไีดรบับาดเจ็บ   

          จากอบัุติเหตุ (สูงสดุไมเกิน 30 วนั)

ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชวีติ การสญูเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง 

 จากการถกูฆาตกรรม ลอบทํารายรางกาย และ/หรอื อบุติัเหตุขณะขบัขีห่รอืโดยสาร

 รถจกัรยานยนต

ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชวีติ การสญูเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง

 เนือ่งจากอบุติัเหตุ ไมรวมการถกูฆาตกรรมลอบทาํรายรางกาย และ/หรอื อบุติัเหตุขณะขบัข่ี

 หรอืโดยสารรถจักรยานยนต
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8.  ขณะท่ีผูเอาประกนัภยัปฏบิติัหนาท่ีเปนทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมัคร และเขาปฏิบติัการในสงคราม หรอืปราบปรามต้ังแตระยะเวลา

     ที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

9.  การกอการราย 

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุมครองและขอยกเวนจากกรมธรรมประกันภัยโดยละเอียด หากมีขอความในเอกสารนี้ขัดหรือแยง

กับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยบังคับแทน 
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