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กรมธรรมประกันภัย 222

(ไมโครอินชัวรันส)

เพื่อเปนการตอบแทนท่ีผูเอาประกันภัยไดชําระเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส) และบริษัท

ไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี

คําจํากัดความ
ถอยคาํและคําบรรยายซึง่มคีวามหมายเฉพาะทีไ่ดใหไวในสวนใดกต็ามของกรมธรรมประกนัภยัจะถอืเปนความหมายเดียวกนัทัง้หมด

ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกนัภยั ตารางผลประโยชน เง่ือนไขทัว่ไปและขอกาํหนด ขอตกลง

   คุมครอง ใบรับรองการประกันภัย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน

   สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

ผูเอาประกันภัย หมายถึง บคุคลตามทีร่ะบุชือ่เปนผูเอาประกนัภยัในตารางกรมธรรมประกนัภยัหรอืใบรบัรอง

   การประกนัภยัน้ี 

ผูรับประโยชน  หมายถึง คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกนิฉันสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีน่องรวมบิดามารดา

อบุัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่

   ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ

   โดยอิสระจากเหตุอื่น

แพทย หมายถึง ผูท่ีสําเรจ็การศึกษาไดรบัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ ซึง่ไดขึน้ทะเบียนอยางถกูตอง

   จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ให

   บริการทางการแพทยหรือทางดานศัลยกรรม

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน

   และมีองคประกอบทางดานสถานที ่มีจาํนวนบคุลากรทางการแพทยท่ีเพยีงพอตลอดจน

   การจัดการใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและ

   ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล

   ของอาณาเขตนั้นๆ

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน

   และไดรบัอนญุาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมาย

   ของอาณาเขตนั้นๆ       

การสูญเสียมือ เทา หมายถึง การถกูตัดออกจากรางกายต้ังแตขอมือ หรอืขอเทา ต้ังแต 1 ขางข้ึนไป และใหหมายความ

   รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยส้ินเชิง 

   และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ารงานใดๆ ในอาชพีประจํา และอาชพี

   อื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย

คาใชจายในการจดัการงานศพ หมายถึง คาใชจายท่ีเกีย่วของกบัการจัดการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถงึ คาโลงศพ การเผาศพ

   หรอืฝงศพ และคาใชจายอืน่ๆ ทีจ่าํเปนเพือ่การนัน้ ซ่ึงบรษัิทจายใหแกผูรบัประโยชน

   กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
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ปกรมธรรม  หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ป นับจากวนัท่ีกรมธรรมประกนัภยัมีผลบงัคบั หรอืนบัจากวนัครบรอบ

   ปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป

การกอการราย หมายถึง การกระทาํซ่ึงใชกําลงัหรอืความรนุแรง และ/หรอื มีการขมขูโดยบคุคลหรอืกลุมบคุคลใด

       ไมวาจะเปนการกระทําเพยีงลาํพงั การกระทําการแทน หรอืทีเ่กีย่วเน่ืองกบัองคกรใด 

       หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่

       คลายคลงึกนั รวมท้ังเพือ่ตองการสงผลใหรฐับาล และ/หรอื สาธารณชน หรอืสวนหนึง่

       สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการปองกันโรคดวยวิธีการแพทยแผนไทย

       การแพทยพืน้บานไทย การแพทยแผนจนี หรอืวธีิการอืน่ๆ ท่ีมิใชการแพทยแผนปจจบุนั

คลินิก   หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบรกิารทางการแพทยโดยไมสามารถรบัผูปวยไวคางคืน 

       และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลตามกฎหมาย  

เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด 
1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย

 ผูเอาประกนัภยั ผูรบัประโยชน หรอืตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบรษัิททราบถงึการบาดเจบ็โดยไมชกัชา 

 ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบ

 ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐาน

 ตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง

 ในกรณีเรยีกรองคาทดแทนเนือ่งจากการเสียชวีติ การสูญเสียมอื เทา การสญูเสียสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรส้ินเชงิ ใหสงหลกัฐาน

 ภายใน 30 วนันบัจากวนัเสียชวีติ สูญเสยีมือ เทา สูญเสยีสายตา วนัทีเ่ริม่เกดิทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ สวนในกรณเีรยีกรองคาทดแทน

 อยางอืน่ใหสงหลกัฐานภายใน 180 วนันับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืคลนิิก แตการไมเรยีกรอง

 ภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน

 กําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

 หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทนมีดังตอไปนี้

 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
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 1.4 กรณีผลประโยชนการรักษาพยาบาล 

   1.4.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท (ถามี)

   1.4.2 ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

   1.4.3 ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน

    ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรอง

    ยอดเงินท่ีจายไป เพือ่ใหผูเอาประกนัภยัไปเรยีกรองสวนท่ีขาดจากผูรบัประกันภยัรายอืน่ แตหากผูเอาประกนัภยัไดรับ

    การชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนา

    ใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท

         1.4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย และ/หรือ ผูรับประโยชน

2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย 

 กรณีท่ีมีความจําเปนในการพิจารณาชดใชคาทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกายของ

 ผูเอาประกันภัยในทางการแพทย ทั้งนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น 

3. การจายคาทดแทน

 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันท่ีบริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถวนและ

 ถกูตองแลว โดยคาทดแทนสําหรบัการเสียชวีติ หรอืผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพ บริษัทจะจายใหแกผูรบัประโยชน 

 สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลง

 คุมครองในกรมธรรมประกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอาจขยายออกไปอกีไดตามความจําเปน  แตทัง้นีจ้ะไมเกนิ  90 วนันบัจาก

 วันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว 

 หากบรษัิทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสรจ็ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บรษัิทจะรบัผดิชดใชดอกเบ้ียใหอกีในอตัรารอยละ 

 15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับจากวันที่ครบกําหนดชําระ

4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได บริษัทจะจายผลประโยชนการเสียชีวิต หรือคาใชจายในการจัดการงานศพ ภายใต

 ขอกำหนด กรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น ซึ่งไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา 

 มารดา บุตร พ่ีนองรวมบิดามารดา หากมิไดระบุช่ือผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย

 ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยระบุช่ือผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัย

 ตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปล่ียนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือเปนกรณีท่ีผูรับประโยชน

 เสียชีวิตพรอมกับผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย

 ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยระบุช่ือผูรับประโยชนมากกวาหน่ึงคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัย

 ตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปล่ียนตัวผูรับประโยชนน้ัน หรือแจงเปล่ียนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชน

 ที่เหลืออยู หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน 

 หรือเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายท่ีเสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนท่ีเหลืออยู

 คนละเทาๆ กัน

5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ในกรณีท่ีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

 ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
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 ยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

 ธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ

6. การบอกเลิกความคุมครอง 

 การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีมีกำหนดระยะเวลาหน่ึงป นับต้ังแตวันท่ีตกลงใหเร่ิมมีผลคุมครอง ตามท่ีระบุไว

 ในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง

7. ขอจํากัดในการรับประกันภัย 

 ผูเอาประกันภัยมีสิทธิทํากรมธรรมประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส) น้ี ไมวากับบริษัทหรือผูรับประกันภัยอื่นไดรวมกัน

 ไมเกินสองฉบับ หากผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยมากกวาสองฉบับแมวาบริษัทจะไดออกใบรับรองการทําประกันภัย

 มอบใหไวก็ตาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามที่ระบุไวในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก 

 โดยใหถือวาการทําประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไมมีผลบังคับ 

 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว

8. ขอกําหนดอายุของผูเอาประกันภัย

 ผูเอาประกันภัยจะตองมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ ถึง 60 ปบริบูรณ ณ วันที่ทําประกันภัย จึงจะมีสิทธิทําประกันภัยตามกรมธรรม

 ประกันภัยนี้ 

ขอตกลงคุมครอง
ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชวีติ การสูญเสียมอื เทา การสูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชงิเน่ืองจากอบัุติเหตุ ไมรวมการถูก

   ฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

   กรณีท่ีผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา 

   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับจากวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตอง

   รกัษาตัวติดตอกนัในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สญูเสยีสายตา 

   หรอืทุพพลภาพถาวรส้ินเชงิเพราะการบาดเจบ็นัน้เม่ือใดกดี็ บรษัิทจะจายคาทดแทนใหแกผูรบัประโยชนหรอืผูเอาประกนัภัย

   แลวแตกรณี เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ี

   หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2

ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชวีติ การสูญเสียมอื เทา การสูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชงิจากการถูกฆาตกรรมลอบทาํราย

   รางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

   กรณีท่ีผูเอาประกันภยัเสียชวิีต สูญเสียมอื เทา สูญเสียสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากการถูกฆาตกรรมลอบทําราย

   รางกาย และ/หรอื เสียชวีติ สญูเสยีมือ เทา สูญเสียสายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ขณะขบัขีห่รอืโดยสารรถจักรยานยนต 

   ภายใน 180 วนันบัจากวนัทีเ่กดิอบัุติเหตุ หรอืการบาดเจ็บทีไ่ดรบัทาํใหผูเอาประกนัภยัตองรกัษาตัวติดตอกนัในฐานะผูปวยใน

   ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

   เพราะการบาดเจ็บน้ันเม่ือใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี 

   เปนจาํนวนเงิน 50,000 บาท  ทัง้น้ี ไมรวมกรณีผูเอาประกันภยัเสียชวีติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรอืทุพพลภาพถาวร

   สิ้นเชิง ตามขอ 1

ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

  (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย) 

  กรณทีีผู่เอาประกนัภยัเสียชวีติเนือ่งจากการเจบ็ปวยภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บรษิทัจะจายคาทดแทนสาํหรบัคาใชจาย

  ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท 
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  เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น

  1. ขอตกลงคุมครองนีมี้ระยะเวลารอคอย 120 วนันบัจากวนัทีที่ก่รมธรรมประกันภยันีมี้ผลบงัคับเปนครัง้แรก หากผูเอาประกนัภยั

   เสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันท่ีท่ีกรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิ

   ไดรับเงินคาใชจายในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวน

   ใหแกผูรับประโยชน

  2. หากผูเอาประกนัภยัตออายกุรมธรรมประกันภัยนีภ้ายใน 30 วันนับจากวนัสิน้สุดความคุมครอง บรษัิทจะใหความคุมครอง

   การชดใชคาใชจายในการจดัการงานศพอยางตอเนือ่งโดยไมนาํระยะเวลารอคอย 120 วนั มาใชบงัคับ แตหากผูเอาประกนัภยั

   ตออายกุรมธรรมประกนัภยันีห้ลงัจาก 30 วนันับจากวนัส้ินสุดความคุมครองจะตองเริม่นับระยะเวลารอคอยใหมสาํหรบั

   ความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย

  เม่ือบรษิทัไดจายคาทดแทนในกรณีเสียชวีติ สญูเสยีมอื เทา สูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิอยางหน่ึงอยางใดแลว 

  ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลา

  เอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู

ขอ 4. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตอปกรมธรรม

  ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล 

  ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาหนับจากวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนและสมควร 

  ตามจํานวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจํานวนเงิน 5,000 บาท ตอปกรมธรรม

  แตหากผูเอาประกนัภยัไดรบัการชดใชจากสวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดกิารอืน่ใด หรอืจากการประกนัภยัอืน่มาแลว บรษิทั

  จะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

  การรกัษาพยาบาลเนือ่งจากการบาดเจบ็ตามความคุมครองของกรมธรรมประกนัภยันีน้อกประเทศไทย บรษัิทจะจายคาทดแทน

  โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ท่ีระบุไวในใบเสร็จรับเงิน

  คารักษาพยาบาล

  ท้ังนี้ บริษัทจะไมจายคาทดแทนสําหรับคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณคํ้ายันตางๆ (ยกเวนไมคํ้ายัน) 

  รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย คารักษาพยาบาลโดยแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) การฝงเข็ม

ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไมคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

หรือการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก

1. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

 คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” นัน้ หมายถึง ในกรณทีีม่กีารตรวจเลอืดใหถอืเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลอืดต้ังแต 150 มิลลกิรมั

 เปอรเซ็นตขึ้นไป

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

3. การไดรับเชื้อโรค (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1 ขอ 2 และขอ 4 เทาน้ัน) เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก 

 หรือโรคกลัวนํ้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ            

4. การแทงลกู เวนแตผูเอาประกนัภยัเสียชวีติ บรษัิทผูรบัประกนัภยัจะจายผลประโยชนการเสียชีวติเนือ่งจากอบัุติเหตุตามขอตกลง

 คุมครองขอ 1 หรอืการเสยีชวีติจากการถกูฆาตกรรมลอบทาํรายรางกาย และ/หรอื อบุติัเหตุขณะขบัขีห่รอืโดยสารรถจักรยานยนต

 ตามขอตกลงคุมครองขอ 2 หรอืการเสียชวีติจากการเจบ็ปวยตามขอตกลงคุมครองขอ 3 หรอืผูเอาประกันภยัไดรบับาดเจบ็ บริษัท

 ผูรับประกันภัยจะจายคารักษาพยาบาลสําหรับการแทงลูกเนื่องจากอุบัติเหตุตามขอตกลงคุมครองขอ 4 แลวแตกรณี
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5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรอืไมกต็าม) การรกุราน การกระทําทีมุ่งรายของศัตรตูางชาติ หรอืการกระทาํทีมุ่งรายคลายสงคราม 

 ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรอืไมก็ตาม หรอืสงครามกลางเมอืง ซึง่หมายถงึสงครามระหวางชนท่ีอาศัยอยูในประเทศเดียวกัน 

 การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก 

 หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม

 ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง

7. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทําข้ึนโดยเจตนาเปน

 องคประกอบความผิด 

8. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ต้ังแต

 ระยะเวลาที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น

9. การกอการราย 

6
4-0007-01-PAI 04-61

25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120  Fax 0 2610 2100


