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กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) แบบพเิศษ 
 

 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพ่ือเป็นการตอบแทน 
เบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค ำจ ำกดัควำม 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนั
ทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั   หมายถึง  ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไป 
และขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย  
ขอ้ระบุพเิศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรม์
ประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

1.2 บริษทั    หมายถึง  บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.3 ผูเ้อาประกนัภยั   หมายถึง  บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม ์
        ประกนัภยัน้ี และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ 
        ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.4 อุบติัเหต ุ    หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย 

และท าให้เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  
1.5 การบาดเจบ็    หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอบุติัเหตุ  
        ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
1.6 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหต ุ
        และท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา  
        ทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจบ็ 
1.7 แพทย ์    หมายถึง  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  
        ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และได ้
        รับอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ี 
        ใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 
1.8 พยาบาล    หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.9 โรงพยาบาล    หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์
        โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้น 
        สถานท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอ ตลอดจน 
        การจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีหอ้ง 
        ส าหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียน 
        ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ 
        อาณาเขตนั้นๆ 
1.10 สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์
        โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาตให ้
        จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม 
        กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ       
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1.11  มาตรฐานทางการแพทย ์  หมายถึง  หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ี
        เป็นสากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย 
        ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุป 
        จากประวติัการบาดเจบ็ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร  
        หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 
1.12 ความจ าเป็นทางการแพทย ์  หมายถึง  การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรักษาตาม 
ภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 

(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐาน 
 เวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของ 
 ครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการ 
 รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 
 การดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็นของ 
 ภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้นๆ 

1.13 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั   หมายถึง  ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั 
        มีผลบงัคบั หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 
        ปีต่อๆ ไป 
1.14 การก่อการร้าย   หมายถึง  การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ 
        มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่วา่จะเป็น 
        การกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ือง 
        กบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง  
        ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้ง 
        เพ่ือตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ  
        ส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะ 
        ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

หมวดที ่2 เง่ือนไข และข้อก ำหนดทัว่ไป 
2.1 สัญญำประกนัภัย 
 สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลง 
 เพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสญัญา บริษทัจึงไดอ้อก 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใด 
แต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทั 
เรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865  
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
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2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำและกำรเปลีย่นแปลงข้อควำมในสัญญำประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลง 
ขอ้ความใดๆ ในสญัญาจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือใน 
เอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3 กำรบอกเลกิควำมคุ้มครอง  
การท าประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงใหเ้ร่ิมมีผลคุม้ครองตามท่ี 
ระบุไวใ้นใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ครองระหวา่งปีได ้

2.4 กำรแจ้งอบุัตเิหต ุ
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บ 
โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวติตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตจุ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจ 
แจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.5 กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั  ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่ง 
หลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัเสียชีวติ หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนั  
นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหต ุแต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่ 
มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี  
และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2.7 กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถว้น 
และถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ 
ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน   
90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัรา 
ร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

2.8 ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 
ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต ้
ขอ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงิน 
ผลประโยชนใ์หแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวติก่อนผูเ้อาประกนัภยัหรือ 
พร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยั 
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มิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทั 
จะจ่ายเงินผลประโยชนใ์หแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกวา่หน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวติก่อนผูเ้อาประกนัภยัหรือ 
พร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น  
หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให ้
บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วน
ของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 

2.9 กำรส้ินสุดของสัญญำประกนัภัยโดยอตัโนมตั ิ
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัเม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือ 
ทณัฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม ์
ประกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

2.10 กำรระงบัข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม 
กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครอง 

3.1 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อนัเกดิจำก หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปนี ้
 3.1.1 การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้

ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถื้อเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่  
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

 3.1.2 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
 3.1.3 การไดรั้บเช้ือโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจาก 
  อุบติัเหต ุ

3.1.4 การแทง้ลูก 
 3.1.5 อาหารเป็นพษิ 
 3.1.6 การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสนัหลงัเคล่ือนทบัเสน้ประสาท (Disc herniation) กระดูก 
  สนัหลงัเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสนัหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสนัหลงัเส่ือม  
  (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสนัหลงัส่วน Pars interarticularis  
  (Spondylolysis) เวน้แต่มีการแตกหกั (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสนัหลงัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 
 3.1.7 การก่อการร้าย 

3.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลำต่อไปนี ้ 
 3.2.1 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะววิาท 
 3.2.2 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 
   3.2.3 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือ 
  ปราบปราม แตห่ากการเขา้ปฏิบติัการนั้นเกิน 30 วนั บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัการ 
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  สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น ส่วนหลงัจากนั้นใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
  ต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนด เง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพ่ือ
เป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครอง ดงัตอ่ไปน้ี 
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 ข้อตกลงคุ้มครอง  
ผลประโยชน์กำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง (อบ.1) 

ค ำนิยำม 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง การสูญเสีย 
  สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ี 
  ทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพ 
  อ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

ควำมคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุและ
ท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือ 
การบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้น  เม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 
 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 

2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแตข่อ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้เทา้ 

5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้มือ 

8. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

9. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะ
ยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวติ   
ผูรั้บประโยชนจ์ะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติโดยค่าใชจ่้ายของ
ผูรั้บประโยชน์  
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือกำรสูญเสียอวยัวะ 
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
หรือสูญเสียอวยัวะโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล 

 

ค ำนิยำม  
ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน หมายถึง ค่าหอ้งพกัผูป่้วย ค่าอาหารผูป่้วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาลท่ี 
   โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั   
ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนั 
  ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดรั้บการวนิิจฉยัและค าแนะน า 
  จากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  ส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมา 
  เสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 
แพทยท์างเลือก หมายถึง การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนไทย  
  การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั   

ควำมคุ้มครอง 
ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึง
เกิดข้ึนภายใน 52 สปัดาห์ นบัแตว่นัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน ค่าหอ้งสงัเกต
อาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล ใหต้ามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะ 
รับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล  
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
เวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป  
เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการ
ของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่าย
จากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  

กำรรักษำนอกประเทศไทย  
การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจบ็ตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
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ข้อจ ำกดั   
1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ                  บาท  

ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษาในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์
2. ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไมค้  ้ายนั) รถเขน็ผูป่้วย อวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย  
 แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลกระดูกแตกหักเน่ืองจำกอุบัติเหตุ 

 

ค ำนิยำม 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแขง็ (Compact, Cancellous, Spongy bone) ซ่ึงไม่รวมถึงกระดูกอ่อน  
   (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc)   
การร้าว  หมายถึง การแตกเพียงเป็นรอยไม่ขาดจากกนัอยา่งสมบูรณ์  
(Hairline Fracture,   
Incomplete Fracture,   
Green stick Fracture)   
สภาพการบาดเจ็บหรือ หมายถึง การบาดเจบ็ หรืออาการแสดงหรือโรคใดๆ ทางการแพทย ์ท่ีปรากฏข้ึนก่อนวนัท่ี 
การเจ็บป่วยท่ีเป็นมาก่อน  กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
การเอาประกนัภยั  
โรคกระดูกพรุนบาง หมายถึง กระดูกพรุนบางและหกัง่ายเน่ืองจากการลดลงของจ านวนเน้ือกระดูก 
(Osteoporosis) 
กระดูกหกัจากพยาธิสภาพ หมายถึง กระดูกหกัในต าแหน่งกระดูกซ่ึงเป็นโรคอยูก่่อนท าใหก้ระดูกขาดความแขง็แรง 
(Pathologic fracture) 

ควำมคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบติัเหตุและท าใหผู้เ้อาประกนัภยั
กระดูกแตกหกัและตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาลภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ
มาตรฐานทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการรักษากระดูกแตกหกัใหต้ามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนเงิน 
เอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือหมวดความคุม้ครองการรักษาพยาบาล (ถา้มี)  
หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลกระดูกหกัเฉพาะส่วน
ท่ีขาดเท่านั้น 

ทั้งน้ี การแตกหกัของกระดูกท่ีไดรั้บความคุม้ครองขา้งตน้ไม่รวมถึงการร้าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick  
Fracture) และการวนิิจฉยัตอ้งกระท าและไดรั้บการยนืยนัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกระดูกท่ีไดรั้บใบอนุญาต  

ข้อยกเว้น 
ควำมคุ้มครองนี ้ไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อนัเกดิจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหต ุดงัต่อไปนี ้
1. โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) 
2. สภำพกำรบำดเจบ็ หรือกำรเจบ็ป่วยทีย่งัมไิด้รักษำให้หำยก่อนวนัท ำสัญญำประกนัภัย  
3. กำรแตกหักซ่ึงเป็นผลมำจำกกระดูกทีม่พียำธิสภำพหรือเป็นผลมำจำกโรคทีเ่ป็นมำโดยก ำเนิด 
4. ค่ำจ้ำงพยำบำลพเิศษ   
5. เคร่ืองช่วยค ำ้ยนัหรือพยุงต่ำงๆ (ยกเว้นไม้ค ำ้ยนั) รถเข็นผู้ป่วย อวยัวะเทยีม เช่น แขนเทยีม ขำเทยีม  

รวมทั้งกำรแพทย์ทำงเลือก (Alternative medicine) และกำรฝังเขม็  
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กำรเรียกร้องค่ำทดแทน  
ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานใหแ้ก่บริษทันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
เวชกรรมหรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. หลกัฐานพิสูจน์การแตกหกัโดยการเอกซเรย ์ 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
4. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงิน 
ท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืนแต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้าก
สวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรอง
ยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่ 
สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

กำรรักษำนอกประเทศไทย  
การรักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากกระดูกแตกหกัตามความคุม้ครองน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
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  เอกสำรแนบท้ำยกำรจ ำกดัควำมรับผดิ 
(ส ำหรับกรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) แบบพเิศษ) 

รหสับริษทั              
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี       เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                              วนัท าเอกสาร 

ช่ือผูเ้อาประกนัภยั 

ระยะเวลามีผลบงัคบั: เร่ิมตน้วนัท่ี                เวลา                     น.  ส้ินสุดวนัท่ี                                               เวลา                       น. 

เบ้ียประกนัภยัคืน ภาษีมูลค่าเพ่ิม อากรแสตมป์ เบ้ียประกนัภยัรวม 

    

 
กำรจ ำกดัควำมรับผดิ: เป็นท่ีตกลงกนัวา่ หากการบาดเจ็บท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ เป็นผลเน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ 
ถูกท าร้ายร่างกาย จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามขอ้ตกลงคุม้ครองและ/หรือ เอกสารแนบทา้ยจะลดลงเหลือเพียง      ตามท่ีระบุ 
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั      บาท 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
ส่วนเง่ือนไขสญัญาประกนัภยั  และขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 



 

 
 

เอกสารสรุปสาระส าคัญ 
 กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) แบบพเิศษ 

แผนประกนัภัยอุบัติเหตุ 59 บาท ถ้วนหน้า 
 

ความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองในขอ้ท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดย
อุบติัเหตุดงัน้ี 
 

ความคุ้มครอง 
จ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

(บาท) 
1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อบ.1) เน่ืองจาก

อุบติัเหตุ* ไม่รวมการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
150,000 

2. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อบ.1) 
เน่ืองจากการถูกฆาตกรรมหรือท าร้ายร่างกาย 

150,000 

3. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อบ.1) 
เน่ืองจากการขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

75,000 

4. การรักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือท าร้ายร่างกาย หรือ 
การขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

5,000 ต่ออุบติัเหต ุ

5. ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหกัเน่ืองจากอุบติัเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือท าร้าย 
ร่างกาย  หรือการขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

15,000 ต่ออุบติัเหต ุ

ข้อยกเว้น 
กรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ผูเ้อาประกนัภยัอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา (มีระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต ่150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป) สารเสพติด หรือยาเสพติด 
 ใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้
2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเช้ือโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั โรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหต ุ
4. การแทง้ลูก 
5. อาหารเป็นพษิ 
6. การปวดหลงัอนัจากหมอนรองกระดูกทบัเสน้ประสาท กระดูกสนัหลงัเล่ือนหรือเส่ือม หรืออกัเสบ หรือเคล่ือน และภาวะ 

Spondylosis 
7. เขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรือยัว่ย ุใหเ้กิดการทะเลาะววิาท 
8. ผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 
9. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม 

เง่ือนไขทีส่ าคญั: เม่ือเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ ของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนแลว้แต่กรณี ตอ้งแจง้ให ้
บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และตอ้งส่งหลกัฐานใหบ้ริษทัภายใน 30 วนั  
กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกนัภัยโดยละเอยีด หากมข้ีอความในเอกสารนีข้ัดแย้ง
กบัข้อความทีป่รากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยให้ใช้ข้อความทีป่รากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยบังคบัแทน 
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