เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป และข้ อกาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยพิทกั ษ์อุบตั เิ หตุ ส่ วนบุคคล
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
การเก็บเบีย้ ประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษั ท จะเรี ยกเก็ บ เบี้ ยประกัน ภัย ตาม ที่ ต กลงไว้ร ะหว่ า งบริ ษั ท กับ ผู ้เอาประกั น ภั ย หรื อที่ ร ะบุ
ใน ใบค าขอเอาประกั น ภั ย เมื่ อ ถึ ง ก าหนดช าระ เป็ นรายงวด ทั้ งนี้ บริ ษั ท จะมี ร ะยะผ่ อ นผัน การช าระ
เบี้ ยประกัน ภัย ให้ ภายใน 30 วัน นับ ตั้งแต่ ว นั ที่ ถึ งก าหนดชาระเบี้ ย ประกัน ภัย ในแต่ ล ะงวดนั้น ๆ แต่ หากไม่ มี
การชาระเบี้ ย ประกัน ภัย ภายในระยะผ่อนผัน การชาระเบี้ ย ประกัน ภัยนี้ แล้ว กรมธรรม์ประกัน ภัย จะสิ้ น สุ ด ลง
ณ วันที่ถึงกาหนดชาระนั้น
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ จะต่ อ อายุ โ ดยอัต โนมัติ ห ากมี ก ารช าระเบี้ ยประกั น ภั ย วัน สิ้ นสุ ดการ
เอาประกันภัยเป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
การส่ งหลักฐานการเรียกร้ อง
ในกรณี การเรี ยกร้ อ งผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ผู ้เอาประกัน ภัย และ/หรื อผู ้ไ ด้รั บ
ความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่
บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
กรณี เสียชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษ ัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผเู ้ อาประกันภัย และ/
หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง เสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์เอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อผู ้
ได้รับความคุม้ ครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นในการเรี ยกร้องค่าทดแทน (ถ้ามี)
กรณี เรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ผูเ้ อาประกัน ภัย และ/หรื อผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองจะต้อ งส่ ง หลัก ฐานดังต่ อ ไปนี้ ให้ แก่ บ ริ ษ ัท ภายใน
30 วัน นั บ จากวัน ที่ ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม ห รื อวัน ที่ รั บ การรั ก ษาจากคลิ นิ ก
โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

Page 1 of 18

3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิม่ เติมหากข้ อมูลที่ได้ รับไม่เพียงพอต่อการพิจารณาสินไหม
ข้ อยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับ
เส้ น ป ร ะ ส า ท (Disc herniation) ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง เค ลื่ อ น (Spondylolisthesis) ห ม อ น ร อ ง ก ร ะ ดู ก
สั น หลัง เสื่ อ ม (Degenerative disc disease) กระดู กสั น หลัง เสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect)
หรื อพยาธิสภาพที่ก ระดู ก สั น หลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มีการแตกหัก (Fracture)
หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสั น หลังอัน เนื่ องมาจากอุบัติเหตุ ส่ วนรายละเอียดข้ อยกเว้ น อื่นๆ ทั้งหมด
สามารถดูได้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ าย
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง และ เอกสารแนบท้ ายทั้ง หมดมี ข ้อ จ ากัด ความคุ ้ม ครอง ซึ่ งรายละเอี ย ดต่ างๆ
โปรดดูที่กรมธรรม์ประกันภัย
1. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. ข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัตเิ หตุ
3. เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครองในขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
4. เอกสารแนบท้ ายการจากัดความรับผิด
หมายเหตุ
1. ความคุ้มครองและเงื่ อนไขอื่นๆที่ละเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ อุบัตเิ หตุ
ส่ วนบุคคล(ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ ) (Online)) ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทั้งนีบ้ ริษัทสามารถเลือกข้ อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ ายเพื่อจัดทาแผนประกันภัยได้
3. เอกสารสรุ ปเงื่ อนไขทั่วไป ข้ อ ตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
พิทักษ์ อุบัตเิ หตุ ส่ วนบุคคล(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ) (Online))ซึ่งให้ ผ้เู อาประกันภัยทราบรายละเอียดเบื้องต้ น
ของกรมธรรม์ประกันภัยเท่ านั้น ความคุ้มครองและเงื่อนไขทั้งหมด โปรดดูที่กรมธรรม์ประกันภัย

Page 2 of 18

กรมธรรม์ ประกันภัยพิทักษ์ อุบัตเิ หตุ ส่ วนบุคคล
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกัน ภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่า
มี ค วามห มายเดี ยวกั น ทั้ งห มดไม่ ว่ า จะป รากฏใน ส่ วน ใดก็ ต าม เว้น แต่ จะได้ ก าหน ดเป็ นอย่ า งอื่ น
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1. “บริษัท” หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. “กรมธรรม์ ป ระกั นภั ย” หมายถึ ง ตารางกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย เงื่ อนไขทั่ วไป และข้ อ ก าห น ด
ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้นทั่วไป เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบค าขอเอาประกันภัย ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย หนังสื อรับรองการต่ ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
3. “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็ นบุคคลที่
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. “ผู้ อ ยู่ ใน อุ ป ก าระ” ห ม ายถึ ง ผู ้ ที่ อยู่ ใ น ค วาม อุ ป ก าระข องผู ้ เ อาป ระกั น ภั ย แ ละ ได้ ร ะบุ ชื่ อไ ว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย ได้แก่
4.1. “คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน - ปี บริ บูรณ์
4.2. “บุตร” หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่สมรส และมีอายุต้งั แต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน ปี บริ บูรณ์ และยังมิได้สมรส หรื อ อายุไม่เกิน - ปี และกาลังศึกษาอยู่
5. “ผู้ได้ รับความคุ้มครอง” หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูอ้ ยู่ในอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่
ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6. “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
7. “การบาดเจ็บ” หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ึ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากสาเหตุอื่น
8. “ความสู ญเสี ยหรื อความเสียหายใดๆ” หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยอุบตั ิเหตุและ
ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อได้รับบาดเจ็บ
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9. “โรง พ ยาบ าล ” ห ม ายถึ ง ส ถาน พ ยาบ าลใด ๆ ซึ่ งจั ด ให้ บ ริ ก ารท างก ารแ พ ท ย์ โด ยส าม าร ถ
รั บ ผู ้ ป่ วยไว้ ค ้ า งคื น แ ละ มี องค์ ป ระก อบ ท างด้ า น ส ถาน ที่ ที่ มี จ าน วน บุ ค ลาก รท างก ารแพ ท ย์
ที่ เพี ยงพอตลอดจนการจั ด การให้ บริ การที่ ครบถ้ ว น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งมี ห้ อ งส าหรั บการผ่ าตั ด ใหญ่
และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
10. “ส ถ าน พ ย าบ าล เว ช ก รรม ” ห ม าย ถึ ง ส ถ าน พ ย าบ าล ใด ๆ ซึ่ ง จั ด ให้ บ ริ ก ารท าง ก าร แพ ท ย์
โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม ตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
11. “ค ลิ นิ ก ” ห ม าย ถึ ง ส ถ าน พ ย าบ าลแ ผ น ปั จ จุ บั น ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ าต ต าม ก ฏ ห ม าย ด าเนิ น ก าร
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
12. “แพทย์ ” หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทย
สภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้าน
ศัลยกรรม
13. “พยาบาล” หมายถึง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
14. “มาตรฐานทางการแพทย์ ” หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล
แ ล ะ น า ม า ซึ่ ง แ ผ น ก า ร รั ก ษ า ที่ เห ม า ะ ส ม กั บ ผู ้ ป่ ว ย ต า ม ค ว า ม จ า เป็ น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
15. “ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ าเป็ น แล ะส ม ค วร ” ห ม ายถึ ง ค่ ารั กษ าพ ยาบ าล และ/หรื อ ค่ าใช้ จ่ ายใดๆ ที่ คว ร
จะเป็ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยกเก็บกับ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษา
นั้น
16. “ความจาเป็ นทางการแพทย์ ” หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวการณ์ บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิ ใช่ เพื่ อความสะดวกของผูร้ ั บบริ ก าร หรื อ ของครอบครั ว ผูร้ ั บ บริ ก าร หรื อ ของผูใ้ ห้บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แลผูป้ ่ วยที่ เหมาะสมตามความจ าเป็ นของ
ภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
17. “การก่ อ การร้ าย” หมายถึง การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุ คคลหรื อกลุ่ม
บุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด
ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้
รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อ ส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
18. “ปี กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกัน ภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้ อกาหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองใบคาขอเอาประกันภัย และ
ข้ อ แถลงเพิ่ มเติ ม (ถ้ า มี ) ได้ ใ ห้ ไว้ เป็ น ห ลั ก ฐาน ใน การตกลงรั บ ประกั น ภั ย ต าม สั ญ ญ าป ระกั น ภั ย
บริ ษ ัท จึ งได้อ อกกรมธรรม์ป ระกัน ภัยและเอกสารสรุ ปเงื่ อนไขทั่ว ไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ ้ม ครอง และ
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยู่
แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ
อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรื อบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มี
สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์แห่ งสัญญาประกันภัยและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข้ อ ค ว าม ใด ๆ ใน สั ญ ญ าป ร ะ กั น ภั ย จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ยิ น ย อ ม จ าก บ ริ ษั ท
และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
3.1 การแจ้งอุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ ว
ที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
3.2 การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที่ บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษ ัทโดยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน
นั บ แ ต่ วั น เสี ย ชี วิ ต ห รื อ วั น ที่ เริ่ ม เกิ ด ทุ พ พ ล ภ าพ ส่ ว น ใน ก ร ณี เรี ย ก ร้ อ งค่ าท ด แ ท น อ ย่ างอื่ น
ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการ
เรี ยก ร้ องเสี ยไป ห าก แ สด งให้ เห็ น ว่ า มี เห ตุ อั น ส ม ค วรที่ ไม่ ส าม ารถเรี ยก ร้ องได้ ภ ายใน ก าห น ด
และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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3.3 การจ่ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสียหรื อเสียหายที่
ครบ ถ้ว น และถู ก ต้ อ งแล้ ว โดยค่ าทดแท นส าหรั บ การเสี ยชี วิ ต บ ริ ษั ท จะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้รั บ ป ระโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย และ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ น ไป ตามข้ อ ตกลงคุ ้ ม ครองในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ระยะเวลาที่ ก าหน ดไว้อ าจขยายออกไปอี ก
ได้ตามความจาเป็ น แต่ท้งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษั ท ไม่ อ าจจ่ า ยค่ า ทดแทนให้ แ ล้ว เสร็ จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้า งต้น บริ ษั ท จะรั บ ผิ ด
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
3.4 การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและทาการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ น
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชัน สู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยิน ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติ การรั กษาพยาบาลและการตรวจ
วินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
4. การเปลีย่ นอาชีพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนใน
อาชีพอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่เบี้ย
ป ร ะ กั น ภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ช า ร ะ แ ล้ ว ส า ห รั บ อ า ชี พ เดิ ม แ ล ะ จ ะ ซื้ อ ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง ส า ห รั บ อ า ชี พ
ใหม่ได้
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองเปลี่ยนอาชีพเป็ นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริ ษทั กาหนดไว้ว่า
เป็ นอาชีพที่มีการเสี่ ยงภัยน้อยกว่าอาชีพประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษ ัท บริ ษทั จะลดเบี้ ยประกันภัยลงและจะคืน เบี้ ย
ประกันภัยให้ตามส่วน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
5. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
5.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะถึงกาหนดชาระทันที หรื อ
ก่อนความคุ ้มครองจะเริ่ มต้น โดย ผูเ้ อาประกันภัย และความคุ ้มครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวัน ที่ ระบุ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
5.2 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบราย1เดือน ราย3เดือน ราย6เดือน
5.2.1 การชาระเบี้ยประกัน ภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที หรื อก่ อนความคุม้ ครองจะ
เริ่ มต้น โดยผูเ้ อาประกัน ภัย และความคุ ้มครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวัน ที่ ระบุ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
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5.2.2 เบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการชาระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยให้ถือ
ว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นความคุม้ ครองต่ อเนื่ องจากงวดก่อนหน้า
และบริ ษ ัทจะไม่น าเงื่ อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ ไม่คุ ้มครอง (Waiting Period) และสภาพที่
เป็ นมาก่ อนการเอกประกัน ภัย และเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบู รณ์ ของ
สัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอันสิ้นสุ ด ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชาระ
มาแล้วสามารถซื้อความคุม้ ครองได้
5.2.3 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้
รับชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ ากับเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั
ไม่ ได้รั บ ส าหรั บ งวดการช าระเบี้ ยประกัน ภัย นั้น ออกจากค่ า ทดแทนที่ ต ้อ งชดใช้ต าม
กรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ และจ่ ายค่ าทดแทนส่ ว นที่ เหลือให้ก ับผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อผูร้ ั บ
ประโยชน์
6. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
6.1 การบอกเลิกโดยผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกัน ภัยจะบอกเลิก กรมธรรม์ประกัน ภัยฉบับนี้ เมื่อใดก็ได้โ ดยแจ้งการเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรให้
บริ ษทั ทราบ ในกรณี ที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยแบบรายปี การบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่ที่บริ ษทั ได้รับการแจ้ง
หรื อวันที่ที่ระบุในใบแจ้งแล้วแต่ว่าวันใดจะเป็ นวันหลังสุ ด และมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ให้ความคุม้ ครองไปแล้วออกตามส่ วนของอัตราเบี้ย
ประกันภัย ในกรณี ที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน การสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวัน
สุดท้ายของเดือนที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยครั้งสุดท้าย
6.2 การบอกเลิกโดยบริ ษทั
6.2.1 เมื่อบริ ษทั ไม่รับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ในวันที่ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
6.2.2 เมื่อบริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อั ก ษ รไม่ น้ อ ยก ว่ า 15 วัน โดยท างไป รษ ณี ย์ ล งท ะเบี ยน ถึ ง ผู ้เ อาป ระกั น ภั ย
ตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะ
ไม่ เป็ นผลให้บริ ษ ัทจะต้อ งรั บ ผิด ชอบจ่ ายค่ าชดเชยแต่ อย่างใด และบริ ษ ัทจะคื น เบี้ ย
ป ระกั น ภั ย ให้ แ ก่ ผู ้ เ อาป ระ กั น ภั ย โด ยหั ก เบี้ ยป ระกั น ภั ย ส าห รั บ ระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน

Page 7 of 18

7. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
7.1 ความคุ ้ม ครองของผูเ้ อาประกัน ภัย ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อมี เหตุ ก ารณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
7.1.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณี ที่
ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย)
7.1.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
7.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไป และ ข้อกาหนดข้อ 5
7.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
7.1.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
ส าหรั บ การสิ้ น สุ ด ความคุ ้ม ครองตามข้อ 7.1.4 หรื อ 7.1.5 บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ย
ประกันภัยให้แก่ ผเู ้ อาประกัน ภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกัน ภัยสาหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
7.2 ความคุ ้ม ครองของผูอ้ ยู่ในอุ ป การะแต่ ละรายตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ จะสิ้ น สุ ด เมื่ อ มี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
7.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะสิ้นสภาพการเป็ นบุคคลผูอ้ ยูใ่ น
อุปการะตามคาจากัดความ ที่กาหนดไว้
7.2.2 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเงื่อไข ข้อ 7.1
7.2.3 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไป และข้อกาหนดข้อ 5
7.2.4 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
7.2.5 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
ส าหรั บ การสิ้ น สุ ด ความคุ ้ม ครองตามข้อ 7.2.4 หรื อ 7.2.5 บริ ษัท จะคื น เบี้ ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
7.3 ความคุ ้มครองภายใต้ก รมธรรม์ประกัน ภัยนี้ แต่ ละความคุ ้มครองจะสิ้ น สุ ด เมื่อบริ ษ ัท ได้จ่ ายค่ า
ทดแทน ตามจ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย สู งสุ ด ที่ ร ะบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย ของความุ ค ้มครองนั้น ๆ
ครบถ้ว นแล้ว โดยบริ ษ ัทจะให้ค วามคุ ้มครองต่ อไป จนสิ้ น สุ ด ระยะเวลาเอาประกัน ภัย เฉพาะจานวนเงิน เอา
ประกันภัยของความคุม้ ครอง อื่นที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
7.4 กรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ และการประกัน ภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ น สุ ดในเวลา
24.00 น.ตามเวลาในประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
8. สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภัยและส่ งคื น กรมธรรม์ประกัน ภัย มายังบริ ษ ัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ ว นั ที่ ได้รั บ
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง

Page 8 of 18

อิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ไม่มีผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย
บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
9. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มีข ้อ พิ พ าท ข้อ ขัด แย้ง หรื อ ข้อ เรี ยกร้ อ งใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ระหว่ าง
ผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
10. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
10.1 กรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการ
10.1.1 ปรั บ อัต ราเบี้ ยประกัน ภัย ให้เหมาะสมกับ ระดับ ความเสี่ ย งภัย และอายุที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของ
ผูเ้ อาประกันภัย และ
10.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการรั บประกัน ภัย เงื่ อนไขข้อตกลงคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกันในปี ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
10.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อน
ผัน 30 วัน บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง(Waiting Period) และเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอา
ประกัน ภัยและเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัด ค้านความไม่สมบู รณ์ ข องสัญ ญาประกัน ภัยมาเริ่ มนับใหม่ หากผูเ้ อา
ประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุ ด
ลงตั้งแต่วนั ที่ครบรอบครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยครั้งสุ ดท้าย กรณี มีการเรี ยกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลา
ผ่อนผันและผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระออกจากค่าทดแทน
ที่บริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
10.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ น
ลายลั ก ษ ณ์ อั ก ษ รล่ ว งห น้ าอย่ า งน้ อย 30 วั น ก่ อน วั น ที่ ก รม ธรรม์ ป ระกั น ภั ย จะสิ้ น ผลบั ง คั บ ต าม
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
11. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษัท อาจจะไม่ รั บ ผิ ด ชดใช้ค่ าทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ เว้น แต่ ผูเ้ อาประกัน และ/หรื อ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ ม่ค้มุ ครอง
3.1 ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
3.1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยและ/หรื อผู้ได้ รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพติด
หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภ ายใต้ ฤ ทธิ์ สุร า” นั้ น ในกรณีที่ มีก ารตรวจเลื อ ดให้ ถื อ เกณฑ์ มีระดั บ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขึน้ ไป
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
3.1.3 การได้ รับ เชื้ อ โรค ปรสิ ต เว้ น แต่ ก ารติด เชื้ อ โรค หรื อ บาดทะยัก หรื อ โรคกลัวน้า ซึ่ ง เกิด จาก
บาดแผลที่ได้ รับมาจากอุบัตเิ หตุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่ องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่ง
ได้ รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
3.1.5 การแท้ งลูก
3.1.6 การรั ก ษาฟั น หรื อ การรั ก ษารากฟั น เว้ น แต่ ก ารรั ก ษาที่ ไ ด้ เกิด ขึ้น ภายใน 7 วัน นั บ จากวัน เกิด
อุบัตเิ หตุ
3.1.7 การเปลีย่ นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
3.1.8 อาหารเป็ นพิษ
3.1.9 การปวดหลัง อัน มีส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เคลื่ อ นทั บ เส้ นประสาท(Disc
herniation) กระดู ก สั นหลั ง เคลื่ อ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู ก สั นหลั ง เสื่ อม
(Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มรี อยแตก (Defect)
หรื อ พยาธิ ส ภาพที่ ก ระดู ก สั น หลั ง ส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก าร
แตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ
3.1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่งุ ร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ ายคล้ ายสงคราม
ไม่ ว่าจะได้ มีก ารประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื อ ง ซึ่ งหมายถึ ง สงคราม
ระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ
ความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ น
เหตุให้ มกี ารประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3.1.11 การก่อการร้ าย
3.1.12 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อัน
เนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อ เพลิงนิ วเคลีย ร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้ วยตัวเอง
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3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
3.2 ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายใดๆ ที่เกิด ขึ้น ในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ น แต่ จะได้ มีก ารขยายความคุ้มครอง
และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
3.2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยและ/หรื อผู้ได้ รับความคุ้มครองแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้า แข่ งสกี
ทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลัง
ขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจีจ้ มั๊ พ์ ดานา้ ที่ต้องใช้ ถังอากาศ
และเครื่ องช่ วยหายใจใต้นา้
3.2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยและ/หรื อผู้ได้ รับความคุ้มครองขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3.2.3 ขณะที่ ผู้ เอาประกัน ภั ย และ/หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ม ครองก าลัง ขึ้น หรื อ ก าลัง ลง หรื อ โดยสาร
อยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่ อบรรทุ กผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบิน
พาณิชย์
3.2.4 ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยและ/หรื อผู้ได้ รับความคุ้มครองขับขี่หรื อปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นพนักงานประจา
อากาศยานใดๆ
3.2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยและ/หรื อผู้ได้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิด
การทะเลาะวิวาท
3.2.6 ขณะที่ ผู้ เอาประกั น ภั ย และ/หรื อผู้ ได้ รั บ ความคุ้ มครองก่ ออาชญ ากรรมที่ มี ค วามผิ ด
สถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
3.2.7 ขณะที่ผู้ เอาประกัน ภัย และ/หรื อ ผู้ไ ด้ รับ ความคุ้ม ครองปฏิบั ติห น้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื อ
อาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30
วัน บริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั กิ ารสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึง
วันสิ้นสุ ดการปฏิบัตกิ ารนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุ ด
ระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข ้อบังคับ ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่ อนไขทั่วไปและข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และเพื่ อเป็ น การตอบแทน เบี้ ยป ระกั น ภั ย ที่ ผู ้เอาป ระกั น ภั ย ต้ อ งช าระบริ ษั ท
ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิทกั ษ์อุบตั เิ หตุ ส่ วนบุคคล)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
“การสู ญเสี ยอวัยวะ” หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ ข ้อมื อ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึ งการ
สู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิงและมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถ
กลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
“การสู ญเสียสายตา” หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมา
จากการการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่
สามารถท างานหรื อ ประกอบอาชี พ ใดๆ เพื่ อ รั บ ค่ าตอบแทนหรื อก าไรได้ การทุ พ พลภาพดังกล่ าวต้อ งเป็ น
ต่อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ทั้งนี้ ให้รวมถึง การสู ญเสี ยหรื อการทุพพลภาพอันเป็ นผลมาจากการ
ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็ นผลทาให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การสูญเสียสายตาทั้งสองข้าง
(2) การสูญเสียมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
(3) สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรื อสูญเสียสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ ง บริ ษ ัทจะคุม้ ครองการทุ พพลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง อัน เป็ นผลจากการบาดเจ็บซึ่ งเกิด ขึ้น ภายหลังวัน ที่
สัญญาเริ่ มมีผลบังคับ
“การปฏิบัตกิ ิจวัตรประจาวัน ” หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6
ชนิดเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ ดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไป
ยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ า รวมถึงการเข้าและออก
จากห้องอาบน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรั บประทานอาหาร เช่ น ความสามารถในการรั บประทานอาหารได้ด ้ว ย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
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(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้า
และออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
การประกัน ภั ย นี้ คุ ้ ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ยหายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทางร่ างกาย
ของผู ้ได้ รั บความคุ ้ ม ครองโดยอุ บั ติ เหตุ และท าให้ ผู ้ ได้ รั บความคุ ้ ม ครองเสี ยชี วิ ต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
หรื อ ทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นั บแต่ ว ัน ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ หรื อการบาดเจ็ บที่ ได้ รั บท าให้ ผู ้ได้ รั บ
ความคุ ้ มครอง ต้ อ งรั ก ษาตั ว ติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผู ้ป่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
ลาดับ อัตราการจ่ายค่าทดแทน
รายการความสู ญเสีย
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรั บการตกเป็ นบุ ค คลทุ พพลภาพถาวรสิ้ น เชิ งและการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12
เดื อนนับแต่ วนั ที่ เกิ ด อุบัติเหตุ หรื อมีข ้อบ่ งชี้ ทางการแพทย์
ชัด เจนว่ าผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองตกเป็ นบุ ค คลทุ พ พลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ ายค่ าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองดังกล่าวข้างต้น เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกัน ภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บผลที่เกิด ขึ้ นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกัน ไม่เกิ น
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ หากบริ ษ ัทจ่ายค่ า
ทดแทนตามข้อตกลงคุ ้มครองนี้ ยังไม่เต็มจานวนเงิน เอาประกัน ภัย บริ ษทั จะยังคงให้ค วามคุม้ ครองจนสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
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การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผเู ้ อาประกันภัย และ/
หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง เสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์เอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ั บประโยชน์
7. เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นในการเรี ยกร้องค่าทดแทน (ถ้ามี)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสียอวัยวะ สายตา
ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับ
จาก วัน ที่ แพ ท ย์ ล งค วามเห็ น ว่ า ทุ พ พ ลภ าพ ถาวรสิ้ น เชิ งห รื อสู ญ เสี ยอวั ย วะ สายตา โด ยค่ าใช้ จ่ า ย
ของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรื อสูญเสียอวัยวะ สายตา
3. เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นในการเรี ยกร้องค่าทดแทน (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่ สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัตเิ หตุ
(สาหรับกรมธรรม์การประกันภัยพิทักษ์ อบุ ัตเิ หตุ ส่ วนบุคคล)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ น
ผลโดยตรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุของผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
“ความรั บ ผิ ด ส่ วนแรก” หมายถึ ง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ ผู ้เอาประกั น ภั ย และ/หรื อผู ้ไ ด้ รั บ
ความคุม้ ครองจะต้องรับผิด ชอบเอง ตามจานวนเงิน ของความรั บผิด ส่ วนแรกต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ งที่ ระบุไว้ใน
ข้อตกลงคุม้ ครองนี้
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดย
แพ ท ย์ บริ ษั ท จะจ่ ายเงิ นชดเชยตามจ านวนเงิ น ค่ ารั กษาพยาบาลที่ ผู ้ เอาประกั น ภั ย และ/หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ
ความคุม้ ครองได้จ่ายไปจริ ง ซึ่งเกิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้ไม่เกินจานวน
เงิ น เอาป ระกั น ภั ย ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด หั ก ด้ ว ยจ าน วน เงิ น ค วาม รั บ ผิ ด ส่ วน แรกที่ ผู ้เอาป ระกั น ภั ย
และ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองนี้(ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการ
อื่น ใด หรื อ จากการประกัน ภัย อื่ น มาแล้ว บริ ษัท จะจ่ ายเงิ น ชดเชยส าหรั บ ความรั บ ผิด เท่ ากับ จ านวนเงิ น ค่ า
รักษาพยาบาล ส่วนที่ขาดเท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผูเ้ อาประกัน ภัย และ/หรื อผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองจะต้อ งส่ ง หลัก ฐานดังต่ อ ไปนี้ ให้ แก่ บ ริ ษ ัท ภายใน
30 วัน นั บ จากวัน ที่ ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวัน ที่ รั บ การรั ก ษาจากคลิ นิ ก
โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่
รับรองยอดเงิน ที่ จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกัน ภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ ขาดจากผูร้ ับประกัน ภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อา
ป ระกั น ภั ย และ/ห รื อผู ้ไ ด้ รั บความคุ ้ ม ครองได้ รั บการชดใช้ จ ากสวั ส ดิ การของรั ฐ หรื อสวั ส ดิ การ
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อื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกัน ภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับ ความคุ ้มครอง ส่ งสาเนาใบเสร็ จ
ที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
การรักษานอกประเทศไทย
การรัก ษาพยาบาลเนื่ องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่ า
ทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้ อจากัดความรับผิด
ไม่คุม้ ครองค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียมภายนอก
ร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม
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เอกสารแนบท้ าย
การขยายความคุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(สาหรับกรมธรรม์การประกันภัยพิทักษ์ อบุ ัตเิ หตุ ส่ วนบุคคล)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
“รถจักรยานยนต์ ” หมายถึง รถที่เดิ นด้วยกาลังเครื่ องยนต์หรื อกาลังไฟฟ้า และมีลอ้ ไม่เกิน 2 ล้อ และให้
รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ถูกดัดแปลง
การขยายความคุ้มครอง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ น เชิ งหรื อได้รั บความบาดเจ็บทางร่ างกายเนื่ องจากอุบัติ เหตุ ขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ บริ ษทั จะ
จ่ ายเงิ น ทดแทนสาหรั บความสู ญ เสี ยหรื อความเสี ยหายตามจ านวนเงิ น เอาประกัน ภัยที่ ระบุ ไว้ใน หน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ถ้าข้อ ความในเอกสารแนบท้ ายนี้ ขั ด หรื อแย้งกับ ข้ อ ความในกรมธรรม์ป ระกัน ภั ย ให้ ใช้ ข ้อ ความ
ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ าย
การจากัดความรับผิด
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิทกั ษ์อุบตั เิ หตุ ส่ วนบุคคล)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
การจากัดความรับผิด
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากความบาดเจ็บที่ผเู ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดการสูญเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะหรื อสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง เป็ นผลเนื่ องมาจากการถูกฆาตกรรม หรื อถูกทาร้ายร่ างกาย
จานวนเงิน เอาประกัน ภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ หรื อสายตา หรื อทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง จะลดเหลือเพียง ....ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย.... บาท
ถ้าข้อ ความในเอกสารแนบท้ ายนี้ ขั ด หรื อแย้งกับ ข้ อ ความในกรมธรรม์ป ระกัน ภั ย ให้ ใช้ ข ้อ ความ
ในเอกสารแนบท้ ายนี้ แทน ส่ วนเงื่ อ นไขสั ญ ญาประกัน ภัย และข้อ ยกเว้น อื่ น ๆ ในกรมธรรม์ป ระกัน ภั ย
คงใช้บงั คับตามเดิม
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