ชือ - ทีอ ยู่บริษทั
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE
รหัสบริษัท
Company Code

การประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม (กรณีชาํ ระเบี$ยประกันภัยรายปี )

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที(
Policy No.

คุ้มครอง 24 ชั(วโมงทั(วโลก 24 Hours Worldwide Coverage
1. ผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัย : ชื(อและที(อยู่ The Policyholder : Name and Address

2. ผู้เอาประกันภัย : ชื(อและที(อยู่ The Insured : Name and Address

3. ผู้รับประโยชน์ : ชื(อและที(อยู่ The Beneficiary : Name and Address

เลขประจําตัวประชาชน: ID No.
อาชีพ : Occupation
ชั$นอาชีพ : Occupation class
อายุ : Age
ความสัมพันธ์กบั ผู้เอาประกันภัย:
Relationship to the Insured

4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ(มต้ นวันที(
เวลา 12.01 น.
สิ$นสุดวันที(
เวลา 12.00 น.
Period of Insurance : From
at
hours
To
at
hours
5. จํานวนจํากัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี$ให้ การคุ้มครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางร่างกายในข้ อที(มจี าํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ เท่านั$น
Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated.
ข้ อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ าย
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี$ยประกันภัย (บาท)
Insuring Agreement/Endorsement
Sum Insured (Baht)
Premium (Baht)
ข้ อ1 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ$นเชิง(อ.บ.1)
100,000
ข้ อ2 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5,000 ต่ออุบตั เิ หตุ
100,000
ข้ อ3 ผลประโยชน์ค้ ุมครองเงินในบัญชีเงินฝากกรณีเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ 10 เท่าของยอดเงิน
ฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน
50,000
ข้ อ4 การขับขี(หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
ข้ อ5 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ ายร่ างกาย

ตัวแทน
Agent

เบี$ยประกันภัยสําหรับภัยเพิ(ม Additional Premium
ส่วนลดเบี$ยประกันภัย Premium Discount
เบี$ยประกันภัยสุทธิ Net Premium
อากร Stamps
ภาษี Tax
เบี$ยประกันภัยรวม Total Premium
นายหน้าประกันภัย
ใบอนุ ญาตเลขที
Broker
License No.

วันทําสัญญาประกันภัย...................................
วันออกกรมธรรม์ประกันภัย.......................................
Agreement made on
Policy issued on
เพื(อเป็ นหลักฐาน บริษทั โดยผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษทั ได้ ลงลายมือชื(อและประทับตราของบริษทั ไว้ เป็ นสําคัญ ณ สํานักงานของบริษทั
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

(......................................)
กรรมการ-Director

(........................................)
กรรมการ-Director

(.......................................)
ผู้รับมอบอํานาจ-Authorized Signature
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กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม (กรณีชําระเบี7 ยประกันภัยรายปี )
โดยการเชื( อถือ ข้ อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ(งเป็ นส่ว นหนึ( งของกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยนี$
และเพื(อเป็ นการตอบแทนเบี$ยประกันภัยที(ผ้ ูถอื กรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต้ องชําระภายใต้ ข้อบังคับ
เงื(อนไขทั(วไปและข้ อกําหนด ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ นและเอกสารแนบท้ ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้
สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี$

หมวดที 1 คําจํ ากัดความ
ถ้ อยคําและคําบรรยายซึ(งมีความหมายเฉพาะที(ได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย
จะถือเป็ นความหมายเดียวกันทั$งหมด ไม่ ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้ นแต่ จะได้ กาํ หนดไว้ เป็ นอย่ างอื(นใน
กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ตารางผลประโยชน์
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย
เงื( อ นไขข้ อตกลงคุ้ มครอง ข้ อยกเว้ น ข้ อกํ า หนด
เอกสารแนบท้ าย ข้ อระบุพิเศษ ข้ อรับรอง และใบสลัก
หลังกรมธรรม์ประกัน ภั ย ซึ(งถื อเป็ นส่วนหนึ( งแห่ ง
สัญญาประกันภัย
หมายถึง บริษัทที(ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี$
1.2 บริษทั
หมายถึง บุคคลที(ระบุช( ือเป็ นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
1.3 ผูเ้ อาประกันภัย
ประกันภัยนี$ และ/หรือเอกสารแนบซึ(งเป็ นบุ คคลที(
ได้ รับความคุ้ มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี$ ซึ(งมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ด้ ว ยกิ จ กรรม กิ จ การ หรื อ ธุ ร กิ จ
ร่วมกัน
หมายถึง บุ ค คลหรื อ องค์ ก ร ที( ร ะบุ ช( ื อเป็ นผู้ ถื อ กรมธรรม์
1.4 ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี$ ซึ(งเป็ นผู้จัด
ให้ มีการประกันภัย เพื(อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
หมายถึง เหตุการณ์ท(เี กิดขึ$นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอก
1.5 อุบตั ิเหตุ
ร่ างกายและทําให้ เกิดผลที(ผ้ ูเอาประกันภั ยมิได้ เจตนา
หรือมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกาย อั น เป็ นผลโดยตรงจาก
1.6 การบาดเจ็ บ
อุบัติเหตุ ซึ(งเกิดขึ$นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจาก
เหตุอ(นื
หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายของผู้ เอาประกั น ภั ย โดย
1.7 ความสูญเสีย หรือ
อุบัติเหตุและทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย
ความเสียหายใดๆ
อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้ รับบาดเจ็บ
หมายถึง ความเสี ย หายส่ ว นแรกที( ผ้ ู เอาประกั น ภั ย จะต้ อง
1.8 ความรับผิดส่วนแรก
รับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั$ง
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แพทย์

1.10 พยาบาล
1.11 โรงพยาบาล

1.12 สถานพยาบาลเวชกรรม

1.13 คลินิก

1.14 มาตรฐานทางการแพทย์

1.15 ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควร

หมายถึง ผู้ท(สี าํ เร็จการศึกษาได้ รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
ได้ ข$ ึนทะเบียนอย่างถูกต้ องจากแพทยสภา และได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้ องถิ(นที(
ให้ บริการทางการแพทย์ หรือทางด้ านศัลยกรรม
หมายถึง ผู้ ท(ี ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ พยาบาลตาม
กฎหมาย
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ(งจัดให้ บ ริ การทางการแพทย์
โดยสามารถรั บผู้ ป่ วยไว้ ค้า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบ
ทางด้ า นสถานที( มี จํา นวนบุ ค ลากรทางการแพทย์ ท(ี
เพี ย งพอตลอดจนการจั ด การให้ บริ ก ารที( ค รบถ้ ว น
โดยเฉพาะอย่ างยิ( งมีห้ องสํา หรั บ การผ่ า ตัดใหญ่ และ
ได้ รั บ อ นุ ญ าต ใ ห้ จ ด ท ะ เ บี ย น ดํ า เ นิ น ก าร เ ป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขต
นั$นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ( ง จั ด ให้ บริ ก ารทางการแพทย์
โดยสามารถรั บผู้ป่ วยไว้ ค้างคืน และได้ รับอนุ ญาตให้
จดทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั$นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุ บั น ที( ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมาย ดําเนินการโดยแพทย์ทาํ การรั กษาพยาบาล
ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนได้
หมายถึง หลั ก เกณฑ์ห รื อ แนวทางปฏิบั ติ ท างการแพทย์ แ ผน
ปั จจุ บันที(เป็ นสากล และนํามาซึ(งแผนการรั ก ษาที(
เหมาะสมกั บ ผู้ ป่ วยตามความจํา เป็ นทางการแพทย์
และสอดคล้ องกับข้ อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การ
ตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื(นๆ (ถ้ ามี)
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้ จ่ายใดๆ ที(ควรจะเป็ น
เมื( อเที ย บกั บ การให้ บริ ก ารที( โ รงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วย
ทั(วไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรือคลินิก ซึ(งผู้เอาประกันภัยเข้ ารับการรักษานั$น

-41.16 ความจํ าเป็ นทางการแพทย์

1.17 ปี กรมธรรม์ประกันภัย

1.18 การก่อการร้าย

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที(มีเงื(อนไข ดังนี$
(1) ต้ องสอดคล้ องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
(2) ต้ อ งมี ข้ อ บ่ ง ชี$ ทางการแพทย์ อ ย่ า งชั ด เจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน
(3) ต้ องมิใช่เพื(อความสะดวกของผู้รับบริการ หรื อ
ของครอบครั วผู้รับบริ การ หรื อของผู้ให้ บริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้ องเป็ นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยที(เหมาะสม ตามความจําเป็ นของ
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการนั$นๆ
หมายถึง ระยะเวลาหนึ( ง ปี นั บ แต่ วั น ที(ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย มี
ผลบั ง คั บ หรื อนั บ แต่ วั น ครบรอบปี กรมธรรม์
ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
หมายถึง การกระทําซึ(งใช้ กาํ ลังหรือความรุนแรง และ/หรื อมี
การข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการ
กระทํา เพี ย งลํา พั ง การกระทํา การแทน หรื อ ที(
เกี(ยวเนื(องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ(งกระทําเพื(อ
ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท(ี
คล้ ายคลึงกัน รวมทั$งเพื( อต้ องการส่งผลให้ รั ฐบาล
และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ ว นหนึ( ง ส่ ว นใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื(นตระหนกหวาดกลัว

หมวดที 2 ข้อกําหนดและเงือ นไขทัวไป

2.1 สัญญาประกันภัย
สัญ ญาประกัน ภั ย นี$ เกิ ด ขึ$ นจากการที(บ ริ ษั ท เชื( อ ถื อ ข้ อ แถลงของผู้ ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
ผู้เอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้ อแถลงเพิ(มเติม (ถ้ ามี) ที(ผ้ ูถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอา
ประกันภั ยลงลายมือชื(อให้ ไว้ เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษัทจึงได้ ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี$ไว้ ให้
ในกรณีท(ผี ้ ูถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ ว แต่แถลงข้ อความอันเป็ นเท็จ ในข้ อ
แถลงตามวรรคหนึ(ง หรือรู้อยู่แล้ วในข้ อความจริงใดแต่ปกปิ ดข้ อความจริงนั$นไว้ โดยไม่แจ้ งให้ บริษัททราบ ซึ(งถ้ า
บริษัททราบข้ อความจริงนั$นๆ อาจจะได้ จูงใจให้ บริษัทเรียกเบี$ยประกันภัยสูงขึ$นหรือบอกปั ดไม่ยอมทําสัญญา
สัญญาประกันภัยนี$จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บริษัทมีสทิ ธิบอก
ล้ างสัญญาประกันภัยได้
บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้ อแถลงนอกเหนือจากที(ผ้ ูถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ผู้เอาประกันภัยได้ แถลงไว้ ในเอกสารตามวรรคหนึ(ง

-52.2 ความสมบู รณ์แห่ งสัญญาประกันภัยและการเปลีย นแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี$ รวมทั$งข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ าย ประกอบกันเป็ นสัญญา
ประกันภัย การเปลี(ยนแปลงข้ อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริษัทและได้ บันทึก
ไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี$ หรือในเอกสารแนบท้ ายแล้ วจึงจะสมบูรณ์
2.3 การแจ้งอุบตั ิเหตุ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภั ย ผู้รับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้ วแต่กรณี จะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้ า ในกรณีท(มี ีการเสียชีวิตต้ องแจ้ งให้ บริษัท
ทราบทันที เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่ามีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่ อาจแจ้ งให้ บริษัททราบดังที(ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ได้ แต่ได้ แจ้ งโดยเร็วที(สดุ เท่าที(สามารถจะกระทําได้ แล้ ว
2.4 การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกร้ องค่าทดแทน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี จะต้ องส่งหลักฐานตามที(บริษัทต้ องการตามความจําเป็ นให้ แก่บริษัทโดย
ค่าใช้ จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้ องค่าทดแทนเนื(องจากเสียชีวิต หรื อทุพพลภาพ ให้ ส่งหลักฐานดังกล่าวข้ างต้ น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที(เริ(มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้ องค่าทดแทนอย่างอื(น ให้ ส่ง
หลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที(เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้ องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้ สทิ ธิการ
เรียกร้ องเสียไป หากแสดงให้ เห็นว่ ามีเหตุอันสมควรที(ไม่ สามารถเรียกร้ องได้ ภายในกําหนด และได้ ทาํ การ
เรียกร้ องโดยเร็วที(สดุ เท่าที(สามารถจะกระทําได้ แล้ ว
2.5 การตรวจทางการแพทย์
บริษัทมีสทิ ธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที(
จําเป็ นกับการประกันภัยนี$ และมีสทิ ธิทาํ การชันสูตรพลิกศพในกรณีท(มี ีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย
โดยค่าใช้ จ่ายของบริษัท
2.6 การจ่ ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 20 วันนับแต่วันที(บริษัทได้ รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายที(ครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูรับประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื(นจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ าการเรียกร้ องเพื(อให้ บริษัทชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที(กาํ หนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ ตาม
ความจําเป็ น แต่ท$งั นี$จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที(บริษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
หากบริษัทไม่ อาจจ่ายค่าทดแทนให้ แล้ วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้ างต้ น บริษัทจะรับผิด
ชดใช้ ดอกเบี$ยให้ อกี ในอัตราร้ อยละ 12 ต่อปี ของจํานวนเงินที(ต้องจ่าย ทั$งนี$นับแต่วันที(ครบกําหนดชําระ

-62.7 ผูร้ บั ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผ้ ูรับประโยชน์ได้ เมื(อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษัทจะจ่ ายเงิน
ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ ข้อกําหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผ้ ูรับประโยชน์ตามที(ระบุน$ัน หากมิได้ ระบุช(ือผู้รับ
ประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีท(ผี ้ ูเอาประกันภัยระบุช(ือผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้ เสียชีวิตก่อน
ผู้ เ อาประกั น ภั ย หรื อพร้ อมกั บ ผู้ เ อาประกัน ภั ย ผู้ เ อาประกัน ภั ยต้ อ งแจ้ ง ให้ บริ ษั ท ทราบเป็ นหนั ง สือ ถึ ง
การเปลี( ย นตั ว ผู้ รั บ ประโยชน์ หากผู้ เอาประกั น ภั ย มิ ไ ด้ แจ้ งหรื อ ไม่ ส ามารถแจ้ งให้ บริ ษั ท ทราบถึ ง
การเปลี(ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เมื(อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ แก่กองมรดกของ
ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีท(ผี ้ ูเอาประกันภัยระบุช(ือผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ(งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิต
ก่อนผู้เอาประกันภัยหรื อพร้ อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบเป็ นหนังสือถึงการ
เปลี( ย นตั ว ผู้ รั บ ประโยชน์ น$ั น
หรื อ แจ้ ง เปลี( ย นแปลงการรั บ ประโยชน์ ข องผู้ รั บ ประโยชน์ ท(ี เ หลื อ อยู่
หากผู้เอาประกันภั ยมิได้ แจ้ งหรือไม่สามารถแจ้ งให้ บริษัททราบถึงการเปลี(ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่ าวข้ างต้ น
เมื( อผู้ เ อาประกั น ภั ยเสียชี วิ ต บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิน ผลประโยชน์ ส่ ว นของผู้ รั บ ประโยชน์ ร ายที(เ สีย ชี วิ ต ให้ แก่
ผู้รับประโยชน์ท(เี หลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
2.8 การเปลีย นอาชีพ
ถ้ าผู้เอาประกันภัยได้ รับบาดเจ็บในขณะที(กระทําการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื(นที(มีการเสี(ยง
อันตรายมากกว่ าอาชีพที(ได้ แจ้ งไว้ แต่เดิม บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ เป็ นจํานวนเงินเท่าที(เบี$ยประกันภัยที(ได้ รับ
ชําระแล้ วสําหรับอาชีพเดิมและจะซื$อความคุ้มครองสําหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้ าผู้ เอาประกันภัยเปลี(ยนอาชีพเป็ น อาชีพประเภทอื(นซึ(งบริษัทกําหนดไว้ ว่าเป็ นอาชีพที(มีการ
เสี(ยงภัยน้ อยกว่าอาชีพประเภทที(แจ้ งไว้ กบั บริษัท บริษัทจะลดเบี$ยประกันภัยลงและจะคืนเบี$ยประกันภัยให้
ตามส่วน นับแต่วันที(บริษัทได้ รับหลักฐานแสดงการเปลี(ยนอาชีพแล้ ว
2.9 ผลประโยชน์ความคุม้ ครอง กรณีเพิม /ลดจํ านวนผูเ้ อาประกันภัยระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ท(ีผ้ ู ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย แจ้ งจํา นวนและรายชื( อ ผู้ เ อาประกั น ภั ย เพิ( ม /ลดในระหว่ า ง
ปี กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย บริ ษัท จะปรั บ ปรุ ง เบี$ ยประกั น ภั ย ให้ เป็ นไปตามสัด ส่ ว นของระยะเวลาที( จ ะได้ รั บ
ความคุ้มครอง หรือตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองที(เหลืออยู่
2.10 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2.10.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$ได้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ า
ไม่ น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภั ย ตามที(อยู่
ครั$งสุดท้ ายที(แจ้ งให้ บริษัททราบ ในกรณีน$ ีบริษัทจะคืนเบี$ยประกันภัยให้ แก่ผ้ ูถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอา
ประกันภัย โดยหักเบี$ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที(กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$ได้ ใช้ บังคับมาแล้ วออกตามส่วน

-72.10.2 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภั ยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$
ได้ โดยแจ้ งให้ บริษัททราบเป็ นหนังสือ และมีสิทธิได้ รับเบี$ยประกันภัยคืน หลังจากหั กเบี$ยประกันภั ยสําหรั บ
ระยะเวลาที(กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$ได้ ใช้ บังคับมาแล้ วออกตามอัตราเบี$ยประกันภัยระยะสั$นตามตารางที(ระบุ
ไว้ ดังต่อไปนี$
ตารางอัตราเบี7 ยประกันภัยระยะสั7น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้ อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบี$ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
2.11 การสิ7 นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$จะสิ$นสุดโดยอัตโนมัติเมื(อผู้เอาประกันภัยถูกจอง
จําอยู่ ในเรื อนจํา หรื อ ทัณฑสถาน ซึ( งบริ ษัท จะคื นเบี$ยประกัน ภั ยให้ แก่ ผ้ ูถื อกรมธรรม์ ประกัน ภั ยหรื อ ผู้ เ อา
ประกันภัย โดยหักเบี$ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที(กรมธรรม์ประกันภัยนี$ได้ ใช้ บังคับมาแล้ วออกตามส่วน
2.12 การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ
ในกรณีท(ีมีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภั ยฉบับนี$
ระหว่างผู้มีสทิ ธิเรียกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสทิ ธิเรียกร้ องประสงค์ และเห็นควรยุติ
ข้ อพิพาทนั$นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยินยอมและให้ ทาํ การวินิจฉัยชี$ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามข้ อ บั ง คั บ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ว่ า ด้ ว ย
อนุญาโตตุลาการ
2.13 เงือนไขบังคับก่อน
บริ ษั ท อาจจะไม่ รั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย นี$ เว้ น แต่ ผ้ ู ถื อ กรมธรรม์
ประกัน ภั ย ผู้ เอาประกันภั ย ผู้ รับ ประโยชน์ หรื อตั วแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้ วแต่ ก รณี ได้ ป ฏิบัติ ถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนตามสัญญาประกันภัยและเงื(อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที 3 ข้อยกเว้นทัวไป

การประกันภัยนี7 ไม่คุม้ ครอง
3.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี7
3.1.1 การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ\สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติ ดให้
โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ\ สุรา” นั7น ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มี
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั7งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ7นไป
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
3.1.3 การได้รบั เชื7 อโรค ปรสิต เว้นแต่ การติ ดเชื7 อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ7า ซึ ง
เกิดจากบาดแผลทีได้รบั มาจากอุบตั ิเหตุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ ทีจําเป็ นจะต้องกระทํา เนืองจากได้รบั
บาดเจ็ บซึ งได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี7 และได้กระทําภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
3.1.5 การแท้งลูก
3.1.6 การรักษาฟั นหรือการรักษารากฟั น เว้นแต่ การรักษาทีได้เกิดขึ7 นภายใน 7 วันนับจาก
วันเกิดอุบตั ิเหตุ
3.1.7 การเปลีย นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
3.1.8 อาหารเป็ นพิษ
3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดู กสันหลังเคลือนทับเส้นประสาท
(Disc herniation) กระดู กสันหลังเคลือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู กสัน
หลังเสือม (Degenerative disc disease) กระดู กสันหลังเสือม (Spondylosis) และ
ภาวะที มี ร อยแตก (Defect)
หรื อ พยาธิ ส ภาพที ก ระดู กสัน หลัง ส่ ว น Pars
interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลือน
(Dislocation) ของกระดู กสันหลังอันเนือ งมาจากอุบตั ิเหตุ
3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทํ าที มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที มุ่งร้าย
คล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรือสงครามกลาง
เมือง การแข็ งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่ น วาย การ
ปฏิ วตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุ การณ์ใดๆ ซึ งจะเป็ นเหตุ
ให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอัยการศึก
3.1.11 การก่อการร้าย
3.1.12 การแผ่ ร ัง สี หรื อ การแพร่ ก มั มัน ตภาพรัง สี จ ากเชื7 อเพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จากกาก
นิวเคลียร์ใดๆ อันเนืองมาจากการเผาไหม้ของเชื7 อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธี
ใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึงดําเนินติ ดต่ อไปด้วยตัวเอง
3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืน
ใดทีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

-93.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ7 นในเวลาต่อไปนี7 (เว้นแต่จะได้มีการขยายความ
คุม้ ครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพือ ขยายความคุม้ ครองดังกล่าว)
3.2.1 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ ต
สกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่ การโดดร่มเพือรักษาชี วิต) ขณะกําลังขึ7 น
หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครืองร่อน เล่นบันจี7 จัuมพ์ ดํานํ7าทีตอ้ งใช้
ถังอากาศและเครืองช่วยหายใจใต้น7 าํ
3.2.2 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยขับขี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3.2.3 ขณะที ผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึ7 นหรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้
จดทะเบียนเพือ บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
3.2.4 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยขับขีหรือปฏิบตั ิ หน้าทีเป็ นพนักงานประจํ าอากาศยานใดๆ
3.2.5 ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.6 ขณะที ผูเ้ อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถู กจับกุม
หรือหลบหนีการจับกุม
3.2.7 ขณะที ผูเ้ อาประกันภัยปฏิ บตั ิ หน้าทีเป็ น ทหาร ตํ ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิ บตั ิ การในสงคราม หรือปราบปราม แต่ หากการเข้าปฏิ บตั ิ การนั7นเกิน 30 วัน
บริษทั จะคื นเบี7 ยประกันภัยตั7งแต่ ระยะเวลาทีเข้าปฏิ บตั ิการสงคราม หรือปราบปราม
นั7น จนถึงวันสิ7 นสุดการปฏิ บตั ิ การนั7น ส่วนหลังจากนั7นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับต่อไปจนสิ7 นสุดระยะเวลาประกันภัยทีกาํ หนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง
ภายใต้ ข้ อ บั งคั บ ข้ อ ตกลงคุ้ ม ครอง ข้ อ ยกเว้ น เงื( อ นไขทั(ว ไปและข้ อ กํา หนด และเอกสาร
แนบท้ ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภั ย และเพื(อเป็ นการตอบแทนเบี$ยประกันภัยที(ผ้ ูถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ผู้เอาประกันภัยต้ องชําระ บริษัทตกลงจะให้ ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี$

-10ข้อตกลงคุม้ ครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิง
คํานิยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั$งแต่ข้อมือ หรื อข้ อเท้ า และให้
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะดังกล่ าวข้ างต้ น โดยสิ$นเชิ ง และมีข้ อบ่ งชี$ ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้ งานได้ อกี ตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิ ง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่ สามารถประกอบหน้ าที(การงานใดๆ
ในอาชีพประจํา และอาชีพอื(นๆ ได้ โดยสิ$นเชิงตลอดไป
ความคุม้ ครอง
การประกันภัยนี$คุ้มครองความสูญเสีย หรื อความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกาย
ของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัตเิ หตุและทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ$นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที(เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที(ได้ รับทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต้ องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั$นเมื(อใด
ก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี$
1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

3

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

4

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

5
6
7
8
9

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวิต
สํา หรั บ การตกเป็ นบุ ค คลทุ พ พลภาพถาวรสิ$น เชิ ง
และการทุ พ พลภาพถาวรสิ$ นเชิ ง นั$ น ได้ เป็ นไป
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 12 เดือน นับแต่วันที(เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี$ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอา
ประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ$นเชิง
สําหรับ มือสองข้ างตั$งแต่ ข้อ มือ หรื อเท้ าสองข้ าง
ตั$งแต่ข้อเท้ า หรือสายตาสองข้ าง
สําหรับ มือหนึ( งข้ างตั$งแต่ ข้อมือ และเท้ าหนึ(งข้ าง
ตั$งแต่ข้อเท้ า
สําหรับมือหนึ(งข้ างตั$งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ(งข้ าง
สําหรับเท้าหนึ(งข้ างตั$งแต่ข้อเท้ า และสายตาหนึ(งข้ าง
สําหรับมือหนึ(งข้ างตั$งแต่ข้อมือ
สําหรับเท้าหนึ(งข้ างตั$งแต่ข้อเท้ า
สําหรับสายตาหนึ(งข้ าง

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนี$เพียงรายการที(สงู สุดรายการเดียวเท่านั$น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที(เกิดขึ$นตามข้ อตกลงคุ้มครองนี$
รวมกันไม่เกินจํานวนเงินดังระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้ อตกลงคุ้มครอง
นี$ยังไม่ เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ ความคุ้มครองจนสิ$นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับ
จํานวนเงินเอาประกันภัยที(เหลืออยู่เท่านั$น

-11การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี$ให้ แก่บริษัท ภายใน 30
วัน นับจากวันที(ผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนที(กาํ หนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดีหรือหน่วยงานที(ออกรายงาน
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดี
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับประโยชน์
การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ7 นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภั ย จะต้ องส่งหลักฐานดังต่ อไปนี$ให้ แก่บริษัท ภายใน
30 วัน นับจากวันที(แพทย์ลงความเห็นว่ าทุพพลภาพถาวรสิ$นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้ จ่ายของ
ตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนที(กาํ หนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ท(ยี ืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ$นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้ สทิ ธิในการเรียกร้ องเสียไป หากแสดงให้
เห็นได้ ว่ามีเหตุอันสมควรที(ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที(กาํ หนด แต่ได้ ส่งโดยเร็วที(สุด
เท่าที(จะกระทําได้ แล้ ว

-12ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
คํานิยาม

ค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน หมายถึง ค่าห้ องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และ
ค่าบริการในโรงพยาบาล ที(โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ ในแต่ละวัน
ผูป้ ่ วยใน หมายถึง ผู้ท(จี าํ เป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั(วโมง ซึ(งต้ องลงทะเบียนเป็ นผู้ป่วยใน โดยได้ รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์
ตามข้ อบ่งชี$ซ(ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที(เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บนั$นๆ และ
ให้ รวมถึงกรณีรับตัวไว้ เป็ นผู้ป่วยในแล้ วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั(วโมง
แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรั กษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้ วยวิธี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ$ ืนบ้ านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธกี ารอื(นๆ ที(มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบัน
ความคุม้ ครอง
ถ้ าการบาดเจ็บที(ได้ รับทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต้ องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้ องได้ รับ
การพยาบาลโดยพยาบาล ซึ(งเกิดขึ$นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที(เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับ
ค่าใช้ จ่ายที(จาํ เป็ นและสมควร ซึ(งเกิดขึ$นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง
การแพทย์ สําหรับค่าห้ องสําหรับผู้ป่วยใน ค่าห้ องสังเกตอาการ ค่ารั กษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ ตาม
จํานวนเงินที(จ่ายจริง ทั$งนี$ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที(ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้ วยความ
รับผิดส่วนแรก (ถ้ ามี)
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ รับการชดใช้ จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื(นใด หรือจากการ
ประกันภัยอื(นมาแล้ ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที(ขาดเท่านั$น
การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัย ผู้ เ อาประกั น ภั ยจะต้ อ งส่ ง หลั ก ฐานดั ง ต่ อ ไปนี$ ให้ แก่ บ ริ ษั ท ภายใน
30 วัน นับจากวันที(ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที(รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้ จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนที(กาํ หนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ท(รี ะบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับที(แสดงรายการค่าใช้ จ่าย หรือใบสรุปปิ ดหน้ างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรั บ เงินที(แสดงรายการค่ า ใช้ จ่ายต้ องเป็ นใบเสร็จรับ เงินต้ นฉบั บ และบริ ษัท จะคื น
ต้ นฉบับใบเสร็จที(รับรองยอดเงินที(จ่ายไป เพื(อให้ ผ้ ูเอาประกันภัยไปเรียกร้ อ งส่วนที(ขาดจากผู้รับประกันภั ย
รายอื(น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ รับการชดใช้ จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื(นใด หรือจากการประกันภัย
อื(นมาแล้ ว ให้ ผ้ ูเอาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็จที(มีการรับรองยอดเงินที(จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงาน
อื(นเพื(อเรียกร้ องส่วนที(ขาดจากบริษัท

-13การรักษานอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื(องจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี$ บริษัทจะ
จ่ายค่าทดแทนโดยใช้ อตั ราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที(ท(รี ะบุไว้ ในใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล
ข้อจํ ากัด
1. ค่าห้ องสําหรับผู้ป่วยใน จํากัดไม่เกิน วันละ - บาท ทั$งนี$ข้อจํากัดนี$ไม่ใช้ บังคับกรณีเข้ ารับการ
รักษาในห้ องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์
2. ไม่ค้ ุมครอง ค่าจ้ างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์คาํ$ ยันต่างๆ (ยกเว้ นไม้ คาํ$ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม
ภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม

-14ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์คุม้ ครองเงินในบัญชีเงินฝาก
คํานิยาม

บัญชีเงินฝาก หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน โดยเป็ นบัญชีท(ใี ช้ ร่วมกับ
โครงการบัตรเดบิท บีเฟิ สต์ แรบบิท ศิริราช
ความคุม้ ครอง
การประกันภัยนี$คุ้มครองความสูญเสีย หรื อความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกาย
ของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัตเิ หตุและทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิต นับแต่วันที(เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที(
ได้ รับทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต้ องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั$นเมื(อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ
ของบัญชีเงินฝากก่อนวันประสบอุบัติเหตุหนึ(งวัน ทั$งนี$จาํ นวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน
ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที(ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี$ให้ แก่บริษัท ภายใน 30
วัน นับจากวันที(ผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนที(กาํ หนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดีหรือหน่วยงานที(ออกรายงาน
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้ อยเวรเจ้ าของคดี
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับประโยชน์
7. บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสําเนา Statement ยอดเงินฝากคงเหลือที(รับรองโดยธนาคาร
ที(ได้ เข้ าร่วมโครงการนี$
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้ สทิ ธิในการเรียกร้ องเสียไป หากแสดงให้
เห็นได้ ว่ามีเหตุอันสมควรที(ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที(กาํ หนด แต่ได้ ส่งโดยเร็วที(สุด
เท่าที(จะกระทําได้ แล้ ว
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หมวดที 5 เอกสารแนบท้าย
ถ้ าข้ อความในเอกสารแนบท้ ายดังต่อไปนี$ขัดหรือแย้ งกับข้ อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ ใช้
ข้ อความในเอกสารแนบท้ ายดังต่อไปนี$แทน
ส่วนเงื(อนไขสัญญาประกันภัยและข้ อยกเว้ นอื(นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้ บังคับตามเดิม

-16เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม :
การขยายความคุม้ ครอง
(ใช้ เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่ม (กรณีชาํ ระเบี$ยประกันภัยรายปี ))
รหัสบริษัท
อ.บ. 3.1
เอกสารแนบท้ ายเลขที(
เป็ นส่วนหนึ(งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที(
วันทําเอกสาร
ชื(อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ชื(อผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ(มต้ นวันที(
เวลา 12.01 น. สิ$นสุดวันที(
เวลา 12.00 น.
เบี$ยประกันภัย
บาท อากร
บาท ภาษี
บาท
รวม
บาท
การขยายความคุม้ ครอง : เป็ นที(ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ(งมีผลบังคับดังระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายนี$
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ น ได้ ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือ
สืบเนื(อง หรือเกิดขึ$นในเวลาดังต่อไปนี$ ทั$งนี$เฉพาะในข้ อตกลงคุ้มครองข้ อที(มีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้
เท่านั$น
การขยายความคุม้ ครอง
การขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อตกลงคุม้ ครอง
จํ านวนเงินเอา
เบี7 ยประกันภัย
ประกันภัย (บาท)
(บาท)

ตามทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ความรับผิดของบริษัทมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที(ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายนี$
ถ้ าข้ อความในเอกสารแนบท้ ายนี$ขัดหรือแย้ งกับข้ อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความ
ในเอกสารแนบท้ ายนี$แทน
ส่วนเงื(อนไขสัญญาประกันภัยและข้ อยกเว้ นอื(นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้ บังคับตามเดิม

-17เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม :
การจํ ากัดความรับผิด
(ใช้ เป็ นเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่ม (กรณีชาํ ระเบี$ยประกันภัยรายปี ))
รหัสบริษัท
อ.บ. 5
เอกสารแนบท้ ายเลขที(
เป็ นส่วนหนึ(งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที(
วันทําเอกสาร
ชื(อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ชื(อผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ(มต้ นวันที(
เวลา 12.01 น. สิ$นสุดวันที(
เวลา 12.00 น.
เบี$ยประกันภัยคืน
บาท อากร
บาท
ภาษี
บาท
รวม
บาท
การจํ ากัดความรับผิด : เป็ นที(ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที(ผ้ ูเอาประกันภัยได้ รับ เป็ นผลเนื(องมาจากการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทําร้ ายร่างกาย จํานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1 จะลดเหลือเพียง
ตามทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บาท
ถ้ าข้ อความในเอกสารแนบท้ ายนี$ขัดหรือแย้ งกับข้ อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความ
ในเอกสารแนบท้ ายนี$แทน
ส่ ว นเงื( อ นไขสัญ ญาประกัน ภั ย และข้ อ ยกเว้ น อื(น ๆ ในกรมธรรม์ป ระกั น ภั ยคงใช้ บั ง คั บ
ตามเดิม

