
 

 

  

รายละเอียดความคุ้มครองประกนัภยั 
อุบตัิเหตุแบบกลุม่  ส ำหรบั  

บริษัท เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหตุ :  
• เอกสารน้ีมิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย 
• ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บ ุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับข้ึนอยู่กับข้อก าหนด เง่ือนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซ้ือไว้ (หากมี) 
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กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม PA Guard ส ำหรับ SME 

(กรณีช ำระเบี้ยประกันภัยรำยปี) 
 

โดยกำรเช่ือถือข้อแถลงในใบค ำขอเอำประกันภัยซึ่ งเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และเพ่ือเป็นกำร
ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือผู้เอำประกันภัยต้องช ำระภำยใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขทั่วไป
และข้อก ำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญำกับผู้ เอำ
ประกันภัยดังต่อไปน้ี 

หมวดที่ 1: ค ำจ ำกัดควำม 

 ถ้อยค ำและค ำบรรยำยซึ่งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ถือ ว่ำมี
ควำมหมำยเดียวกันทั้งหมดไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

1.1 บริษัท หมำยถึง บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
1.2  กรมธรรม์ประกันภัย หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขทั่วไปและข้อก ำหนด ข้อตกลง

คุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย ใบค ำขอ
ประกันภัย ใบรับรองกำรประกันภัย ใบรับรองกำรประกันภัยกรณตีอ่
อำยุ ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรสรุปสำระส ำคัญ
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญำประกันภัย 

1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมำยถึง บุคคลหรือองค์กร ที่ระบุช่ือเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตำรำง
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีและ/หรือใบรับรองกำรประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัด
ให้มีกำรประกันภัย เพ่ือประโยชน์ของ ผู้เอำประกันภัย 

1.4 ผู้เอำประกันภัย หมำยถึง บุคคลที่ระบุช่ือเป็นผู้เอำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกัน ภัยน้ี
และ/หรือใบรับรองกำรประกันภัย ซึ่ งเป็นบุคคลที่ได้รับควำม
คุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

1.5 อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและท ำ
ให้เกิดผลที่ผู้เอำประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง 

1.6 กำรบำดเจ็บ หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย อันเป็นผลโดยตรงจำกอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้ น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจำกเหตุอื่น 

1.7 ควำมสูญเสีย หรือควำม 
เสียหำยใด ๆ 

หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผู้เอำประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท ำให้
ผู้ เอำประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ ทุพพลภำพ หรือ
ได้รับบำดเจ็บ 

1.8 โรงพยำบำล หมำยถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผู้ ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบ ทางด้านสถานที่  มีจ านวน
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บุคลากรทางการแพทย์ที่ เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตน้ัน ๆ  

1.9 สถำนพยำบำลเวชกรรม หมำยถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผู้ ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบี ยนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตน้ัน ๆ  

1.10 คลินิก หมำยถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทย์ท าการรักษาพยาบาล ตรวจ วินิจฉัยโรค และไม่สามารถ
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ 

1.11 ควำมรับผิดส่วนแรก 
 

หมำยถึง ควำมเสียหำยส่วนแรกที่ผู้ เอำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอ งต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

1.12  แพทย์ หมำยถึง ผู้ที่ส ำ เร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำแพทยศำสตร์บัณฑิตได้ขึ้ น
ทะเบียนอย่ำงถูกต้องจำกแพทยสภำ และได้รับอนุญำตให้ประกอบ
วิชำชีพสำขำเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ หรือ
ทำงด้ำนศัลยกรรม 

1.13 พยำบำล หมำยถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.14 มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมำยถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เป็น

สากล และน ามาซึ่งแผนการรักษาที่ เหมาะสมกับ ผู้ป่วยตามความ
จ า เป็นทางการแพทย์และสอดคล้อ งกับข้อสรุปจากประวัติการ
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ ชันสูตร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 

1.15 ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและ
สมควร 

หมำยถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ควรจะเป็นเม่ือเทียบกับ
การให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิกซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาน้ัน 

1.16 ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมำยถึง การบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ  ที่มีเง่ือนไขดังน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผู้รับบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบัตปิัจจุบัน 
(3) ต้องมิใช่เพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัว
ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
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(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
น้ัน ๆ 

1.17 กำรก่อกำรร้ำย หมำยถึง กำรกระท ำซึ่งใช้ก ำลังหรือควำมรุนแรง และ /หรือมีกำรข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำเพียงล ำพัง กำร
กระท ำกำรแทน หรือที่เกี่ยวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบำลใด ซึ่ง
กระท ำ เพ่ือผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่
คล้ำยคลึงกัน รวมทั้งเพ่ือต้องกำรส่งผลให้รัฐบำล และ /หรือ
สำธำรณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสำธำรณชนตกอยู่ในภำวะตืน่
ตระหนก หวำดกลัว 

1.18 ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมำยถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ
นับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อ ๆ ไป 

หมวดที่ 2: เง่ือนไขทั่วไป และข้อก ำหนด 

2.1 สัญญำประกันภัย 
สัญญำประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจำกกำรที่บริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยในใบค ำ

ขอเอำประกันภัย และข้อแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้ เอำประกันภัยลงลำยมือช่ือให้ไ ว้ เป็น
หลักฐำนในกำรตกลงรับประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีไว้ให้ 

ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อควำมอันเป็นเท็จในข้อแถลงตำมวรรค
หน่ึง หรือรู้อยู่แล้วในข้อควำมจริงใดแต่ปกปิดข้อควำมจริงน้ันไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททรำบ ซึ่งหำกบริษัททรำบข้อควำม
จริงน้ัน ๆ อำจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท ำสัญญำประกันภัย สัญญำประกันภัยน้ี
จะตกเป็นโมฆียะ ตำมมำตรำ 865 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้ 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธควำมรับผิดโดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนือจำกที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอำประกันภัย
ได้แถลงไว้ในเอกสำรตำมวรรคหน่ึง 

2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสำรแนบท้ำย ประกอบกันเป็นสัญญำประกันภัย กำร
เปลี่ยนแปลงข้อควำมใด ๆ ในสัญญำประกันภัยจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธร รม์
ประกันภัยน้ี หรือในเอกสำรแนบท้ำยแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

2.3 กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนเร่ืองควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกันภัยมี ผล

บังคับมำเป็นเวลำ 2 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้น
แต่กำรขำดช ำระเบี้ยประกันภัย 
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ในกรณีที่บริษัทได้ทรำบข้อมูลอันจะบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้ำงสัญญำประกั นภัย
ภำยในก ำหนด 1 เดือนนับแต่ทรำบข้อมูลน้ัน บริษัทไม่อำจบอกล้ำงควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยในกรณีน้ีได้  

2.4 กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน 
ถ้ำมีกำรแถลงอำยุ หรือเพศของผู้เอำประกันภัยคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง ท ำให้ 
2.4.1 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่ำที่ก ำหนด จ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ผู้ เอำประกันภัยจะได้รับตำม

กรมธรรม์ประกันภัยน้ี จะเท่ำกับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช ำระแล้วน้ัน สำมำรถซื้อควำมคุ้มครองตำมกำรประกันภัยน้ี
ได้ตำมอำยุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หำกอำยุหรือเพศของผู้เอำประกันภัยถูกต้องแท้จริงน้ันไม่อำจได้รับควำมคุ้มครอง
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ีแล้ว บริษัทจะไม่จ่ำยค่ำทดแทนใด ๆให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี
ทีไ่ด้ช ำระมำแล้วแทน  

2.4.2 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ เกินให้แก่ผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ ผู้เอำประกันภัย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะไม่น ำ เง่ือนไขน้ีไปบังคับใช้เพ่ือกำรปรับ เบี้ ย
ประกันภัยย้อนหลังส ำหรับระยะเวลำเอำประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่ำนไปแล้ว 

2.5 กำรเปลี่ยนอำชีพ 
ถ้ำผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บในขณะที่กระท ำกำรโดยมีค่ำตอบแทนในอำชีพอื่นที่มีกำรเสี่ยงอันตรำยมำกกว่ำ

อำชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนให้เป็นจ ำนวนเงินเท่ำที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับช ำระแล้วส ำหรับอำชีพเดิม
และจะซื้อควำมคุ้มครองส ำหรับอำชีพใหม่ได้  

ถ้ำผู้เอำประกันภัยเปลี่ยนอำชีพเป็นอำชีพประเภทอื่นซึ่ งบริษัทก ำหนดไว้ว่ำเป็นอำชีพที่ มีกำรเสี่ยงภัยน้อยกว่ำ
อำชีพประเภทที่แจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตำมส่วน นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐำนแสดงกำรเปลี่ยนอำชีพแล้ว 

2.6 กำรบันทึกและเก็บรักษำรำยละเอียดของผู้เอำประกันภัย 

2.6.1 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษำบันทึกเอกสำรเกี่ยวกับผู้ เอำประกันภัยแต่ละค นที่เอำ
ประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ีเป็นรำยบุคคล แสดงช่ือ เพศ อำยุ หรือวันเดือนปีเกิด จ ำนวนเงินเอำประกันภัย วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยผู้รับประโยชน์ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่จ ำเป็น
เพ่ือปฏิบัติตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

2.6.2 ควำมผิดพลำดในกำรเก็บรักษำบันทึกเอกสำรน้ี จะไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสื่อม
เสียไป และไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันภัยน้ีถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เม่ือได้ตรวจพบควำมผิดพลำด
เช่นว่ำน้ีแล้ว ให้จัดกำรปรับปรุงตำมควำมเป็นธรรม 

2.6.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งเอกสำรและหลักฐำนอันเป็นข้อพิสูจน์แก่บริษัทตำมที่ต้องกำ รใน
เร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย บรรดำเอกสำรต่ำง ๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกัน ภัย
เกี่ยวกับกำรประกันน้ี รวมทั้งหลักฐำนอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญำตให้บริษัทเข้ำตรวจดูได้
ตำมสมควร 



ส ำหรับ 
 

 

2.7 ผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง กรณีเพิ่ม/ลดจ ำนวนผู้เอำประกันภัยระหว่ำงปีกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจ ำนวนและรำยช่ือผู้เอำประกันภัยเพ่ิม/ลดในระหว่ำงปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะปรับปรุงเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตำมสัดส่วนของระยะเวลำที่จะได้รับควำมคุ้มครอง หรือตำม
สัดส่วนของระยะเวลำควำมคุ้มครองที่เหลืออยู่ 

2.8 กำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
กำรช ำระเบี้ยประกันภัยแบบรำยปีจะถึงก ำหนดช ำระทันทีหรือก่อนควำมคุ้มครองจะเร่ิมต้น โดยผู้ถือกรมธรรม์

ประกันภัยและ/หรือผู้เอำประกันภัย และควำมคุ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตำมวันที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย  

2.9 กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย 
2.9.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ด้วยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 

30 วัน โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอำประกันภัย ตำมที่อยู่ครั้งสุดท้ำยที่แจ้งให้
บริษัททรำบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้ เอำประกันภัย โดยหักเบี้ ย
ประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมำแล้วออกตำมส่วน 

2.9.2 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอำประกันภัยสำมำรถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ โดย
แจ้งให้บริษัททรำบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมำแล้วออกตำมอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตำมตำรำงที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี  

ตำรำงอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลำประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 

กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตำมเง่ือนไขข้อน้ี ไม่ว่ำจะกระท ำ โดยฝ่ำยใดก็ตำม ต้องเป็นกำรบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่ำน้ัน ไม่สำมำรถยกเลิกข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหน่ึงได้ 
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2.10 กำรส้ินสุดของสัญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
 ควำมคุ้มครองของผู้เอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี จะสิ้นสุดเม่ือมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

2.10.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตำรำงกรมธรร ม์ประกันภัยน้ีและ/หรือใบรับรอ ง
กำรประกันภัย (กรณีที่ไม่มีกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย) 

2.10.2 ในปีเอำประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์  
2.10.3 เม่ือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอำประกันภัยไม่ช ำระเบี้ยประกันภัยตำมเง่ือนไขทั่วไปและ

ข้อก ำหนดข้อ 2.8 
2.10.4 เม่ือผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต จำกสำเหตุที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง 
2.10.5 เม่ือผู้เอำประกันภัยถูกจองจ ำอยู่ในเรือนจ ำหรือทัณฑสถำน 
ส ำหรับกำรสิ้นสุดควำมคุ้มครองตำมข้อ 2.10.4 หรือ 2.10.5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรร ม์

ประกันภัยและ/หรือผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกัน ภัย
ฉบับน้ีได้ใช้บังคับมำแล้วออกตำมส่วน 

2.10.6 ควำมคุ้มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละควำมคุ้มครองจะสิ้นสุดเม่ือบริษัทได้จ่ำยค่ำทดแทน
ตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยของควำมคุ้มครองน้ัน ๆ ครบถ้วนแล้ว โดย
บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลำเอำประกันภัย เฉพำะจ ำนวนเงินเอำประกันภัยของควำมคุ้มครองอื่น
ที่เหลืออยู่เท่ำน้ัน 

2.10.7 กรมธรรม์ประกันภัยน้ี และกำรประกันภัยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะสิ้นสุดในเวลำ 24.00 น. 
ตำมเวลำประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

2.11 กำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีอำจต่ออำยุได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของบริษัท ดังน้ี  
2.11.1       กรณีที่บริษัทยินยอมให้มีกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยงัคงไว้ซึ่งสิทธิในกำร  

2.11.1.1 กำรปรับอัตรำเบี้ยประกันภัยให้เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงภัยและอำยุที่เพ่ิมขึ้ นของ
ผู้เอำประกันภัย และ 

2.11.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกำรรับประกันภัย เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปีที่ต่ออำยุได้ตำมควำมจ ำ เป็น โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้ เอำประกั นภัย
ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่เป็นสำระส ำคัญตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

2.11.2 หำกมีกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้ เอำประกันภัยช ำ ร ะเบี้ ย
ประกันภัยภำยในระยะเวลำผ่อนผัน 30 วัน บริษัทจะไม่น ำ เง่ือนไขเร่ืองกำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของ
สัญญำประกันภัยมำเร่ิมนับใหม่ หำกผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้ เอำประกันภัยไม่ช ำ ระเบี้ยประกันภัยภำ ยใน
ระยะเวลำผ่อนผัน ให้ถือว่ำควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ีสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบก ำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้ งสุดท้ำย กรณีมีกำรเรียกร้องค่ำทดแทนภำยในระยะเวลำผ่อนผันและผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอำ
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ประกันภัยยงัไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้ำงช ำระออกจำกค่ำทดแทนที่บริษัทจะชดใ ช้ตำม
กรมธรรม์ประกันภัย 

2.11.3 บริษัทสำมำรถปฏิเสธกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยกำรแจ้งต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือผู้เอำประกันภัยทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบั งคับ
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย    

2.12 กำรแจ้งอุบัติเหตุ 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้

บริษัททรำบถึงกำรบำดเจ็บหรือควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยโดยไม่ชักช้ำ ในกรณีที่มีกำรเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัท
ทรำบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำมีเหตุจ ำเป็นอันสมควรจึงไม่อำจแจ้งให้บริษัททรำบดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นได้ แต่
ได้แจ้งโดยเร็วที่สุด เท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้แล้ว 

2.13 กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย 
 ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคล
ดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐำนตำมที่บริษัทต้องกำรตำมควำมจ ำ เป็นให้แก่บริษัทโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง  

ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนเน่ืองจำกเสียชีวิต หรือทุพพลภำพ ให้ส่งหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใน 30 วันนับ
แต่วันเสียชีวิต หรือนับจำกวันที่แพทย์ลงควำมเห็นว่ำทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่น ให้ส่ง
หลักฐำนภำยใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ แต่กำรไม่เรียกร้องภำยในก ำหนดดังกล่ำวไม่ท ำให้สิทธิกำรเรียกร้อ งเสีย
ไป หำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรที่ไม่สำมำรถเรียกร้องได้ภำยในก ำ หนด และได้ท ำกำรเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่ำที่
สำมำรถจะกระท ำได้แล้ว 

2.14 กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำประกันภัยเท่ำที่จ ำเป็นกับกำร

ประกันภัยน้ี และมีสิทธิท ำกำรชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ ำ เป็นและไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำย โดยค่ำใช้จ่ำยของ
บริษัท 

ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำ
ประกันภัยเพ่ือประกอบ กำรพิจำรณำจ่ำยค่ำทดแทนน้ัน บริษัทอำจปฏิเสธควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ีแก่ผู้
เอำประกันภัยได้ 

2.15 กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐำนแสดงควำมสูญเสียหรือเสียหำยที่

ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่ำทดแทนส ำหรับกำรเสียชีวิต บริษัทจะจ่ำยให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่ำทดแทนอย่ำงอื่น
จะจ่ำยให้แก่ผู้เอำประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้ตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เป็นไป
ตำมข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อำจขยำยออกไปอีกได้ตำมควำมจ ำเป็น แต่ทั้งน้ีจะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว  
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หำกบริษัทไม่อำจจ่ำยค่ำทดแทนให้แล้วเสร็จ ภำยในก ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้
อีกในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำย ทั้งน้ีนับแต่วันที่ครบก ำหนดช ำระ 

2.16 ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เม่ือผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ใด ๆ 
ภำยใต้ข้อก ำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตำมที่ระบุน้ัน หำกมิได้ระบุช่ือผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ำย
ค่ำทดแทนให้แก่กองมรดกของผู้เอำประกันภัย 
 ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยระบุช่ือผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอำประกันภัย 
หรือพร้อมกับผู้เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นหนังสือถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หำกผู้
เอำประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สำมำรถแจ้งให้บริษัททรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น เม่ือผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต 
บริษัทจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอำประกันภัย  
 ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยระบุช่ือผู้รับประโยชน์มำกกว่ำหน่ึงคนและผู้รับประโยชน์รำยใดเสียชีวิตก่อนผู้ เอำ
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอำประกันภัย ผู้ เอำประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นหนังสือถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์น้ัน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรรับผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่ เหลืออยู่ หำกผู้ เอำประกันภัยมิได้แ จ้ง
หรือไม่สำมำรถแจ้งให้บริษัททรำบถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้น เม่ือผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ำยเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รำยที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่ำ  ๆ กัน 

2.17 กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
 ในกรณีที่ มีข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่ำงผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตำมกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหำกผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพำทน้ันโดยวิธีกำร
อนุญำโตตุลำกำร บริษัทตกลงยินยอมและให้ท ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร 

2.18 เง่ือนไขบังคับก่อน 
 บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่ำทดแทนตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ี เม่ือผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัตถิูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำประกันภัยและ เง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
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หมวดที่ 3   ข้อยกเว้นทั่วไป  
 การประกันภัยน้ีไม่คุ้มครอง 
3.1 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดังต่อไปน้ี 

3.1.1 กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถ
ครองสติได้ 

ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” น้ัน ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ต้ังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ึนไป 

3.1.2 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
3.1.3 กำรได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเช้ือโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน ้ำ ซ่ึงเกิดจำกบำดแผลที่

ได้รับมำจำกอุบัติเหตุ 
3.1.4 กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำ เน่ืองจำกได้รับบำดเจ็บซ่ึงได้รับ

ควำมคุ้มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี และได้กระท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
3.1.5 กำรแท้งลูก 
3.1.6 กำรรักษำฟันหรือกำรรักษำรำกฟัน เว้นแต่กำรรักษำที่ได้เกิดข้ึนภำยใน 7 วันนับจำกวันเกิดอุบัติเหตุ 
3.1.7 กำรเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
3.1.8 อำหำรเป็นพิษ 
3.1.9 กำรปวดหลัง อันมีสำเหตุมำจำกหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสำท (Disc herniation) 

กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลัง
เส่ือม (Spondylosis) และภำวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยำธิสภำพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมำจำกอุบัติเหตุ 

3.1.10 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติหรือกำรกระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม ไม่ว่ำ
จะได้มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร
ก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศ
หรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยกำรศึก 

3.1.11 กำรก่อกำรร้ำย 
3.1.12 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใด ๆ อัน

เน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำ เนิน ติดต่อ
ไปด้วยตัวเอง 

3.1.13 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำร
ระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได้ 
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3.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดข้ึนในเวลำต่อไปน้ี  
3.2.1 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีด้วย แข่งสเก็ต 

ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังข้ึนหรือก ำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 
เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด ำน ้ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ  

3.2.2 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับข่ี หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 
3.2.3 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังข้ึนหรือก ำลังลง หรือขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ

บรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์ 
3.2.4 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังขับข่ีหรือปฏิบัติหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ  
3.2.5 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท  
3.2.6 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก  หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำร

จับกุม 
3.2.7 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำที่ เป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัครและเข้ำปฏิบัติกำรในสงครำม 

หรือปรำบปรำม แต่หำกกำรเข้ำปฏิบัติกำรน้ันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยต้ังแต่ระยะเวลำที่ เข้ำปฏิบั ติกำร
สงครำมหรือปรำบปรำมน้ันจนถึงวันส้ินสุดกำรปฏิบัติกำรน้ัน ส่วนหลังจำกน้ันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป
จนส้ินสุดระยะเวลำประกันภัยที่ก ำหนดไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

 

ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 
1. กำรสูญเสียอวัยวะ หมำยถึง กำรถูกตัดออกจำกร่ำงกำยตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้ำ  และให้หมำยรวมถึงกำร

สูญเสียสมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัยวะดังกล่ำวข้ำงต้นโดยสิน้เชิง และ
มีข้อบ่งช้ีทำงกำรแพทย์ชัดเจนว่ำไม่สำมำรถกลับมำใช้งำนได้อีกตลอดไป 

2. กำรสูญเสียสำยตำ หมำยถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ตลอดไป 
3. ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หมำยถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใด ๆ ในอำชีพ

ประจ ำและอำชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้ด้วยตนเอง 
ทั้งน้ี ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน  หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกจิ
หลักประจ ำวันของคนปกติ 6  ชนิด ซึ่ งเป็นเกณฑ์ทำงกำรแพทย์ในกำร
ประเมินผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถปฏบิัติภำรกิจดังกล่ำวได้ ประกอบด้วย 

(1) ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนย้ำย เช่น ควำมสำมำรถในกำร
เคลื่อนย้ำยจำกเก้ำอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับ
กำรช่วยเหลือจำกผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(2) ควำมสำมำรถในกำรเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ควำมสำมำรถในกำร
เดินหรือเคลื่อนที่จำกห้องหน่ึงไปย ังอีกห้องหน่ึงได้ด้วยตน เอง
โดยไม่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(3) ควำมสำมำรถในกำรแต่งกำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรสวมหรือ
ถอดเสื้อผ้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบัควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ืน่
หรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(4) ควำมสำมำรถในกำรอำบน ้ำช ำระร่ำงกำย เช่น ควำมสำมำรถในกำร
อำบน ้ำ รวมถึงกำรเข้ำและออกจำกห้องอำบน ้ำได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(5) ควำมสำมำรถในกำรรับประทำนอำหำร เช่น ควำมสำมำรถในกำร
รับประทำนอำหำรได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับควำมช่วยเหลอื
จำกผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

(6) ควำมสำมำรถในกำรขับถ่ำย  เช่น ควำมสำมำรถในกำรใช้ห้องน ้ำ
เพ่ือกำรขับถ่ำย รวมถึงกำรเข้ำและออกจำกห้องน ้ำได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
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5. ทุพพลภำพถำวรบำงส่วน หมำยถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอื่นเพ่ือสินจ้างได้ 

 
ควำมคุ้มครอง 
 กำรประกันภัยน้ีให้ควำมคุ้มครองควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผู้ เอำ
ประกันภัย โดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ำงระยะเวลำเอำประกันภัยและท ำผู้ เอำประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติ เหตุ หรือกำร
บำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะผู้ป่วยในในโรงพยำบำล  หรือสถำนพยำบำลเวช
กรรม และเสียชีวิตเพรำะกำรบำดเจ็บน้ันเม่ือใดก็ดี บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ ดังน้ี 
 

1 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับกำรเสียชีวิต 
2 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับกำรตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง และกำรทุพพลภำพถำวร

สิ้นเชิงน้ันได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ 
หรือมีข้อบ่งช้ีทำงกำรแพทย์ชัดเจนว่ำผู้เอำประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพล
ภำพถำวรสิ้นเชิง 

3 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือสองข้ำงตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้ำสองข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ หรือสำยตำ
สองข้ำง 

4 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และเท้ำหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ  
5 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อมือ และสำยตำหน่ึงข้ำง 
6 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับเท้ำหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ และสำยตำหน่ึงข้ำง 
7 60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับมือหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อมือ 
8 60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับเท้ำหน่ึงข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ 
9 60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับสำยตำหน่ึงข้ำง 
10 50% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับหูหนวกสองข้ำงหรือเป็นใบ้ 
11 15% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับหูหนวกหน่ึงข้ำง 
12 25% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)  

13 10% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับน้ิวหัวแม่มือ (หน่ึงข้อ) 
14 10% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับน้ิวช้ี (ทั้งสำมข้อ) 
15 8% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับน้ิวช้ี (ทั้งสองข้อ) 
16 4% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับน้ิวช้ี (หน่ึงข้อ) 
17 5% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับน้ิวอื่น  ๆแต่ละน้ิว (ไม่น้อยกว่ำสองข้อ) นอกจำกน้ิวหัวแม่มือและ

น้ิวช้ี 
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18 5% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับน้ิวหัวแม่เท้ำ 
19 1% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับน้ิวเท้ำอื่น ๆ แต่ละน้ิว (ไม่น้อยกว่ำหน่ึงข้อ) นอกจำกน้ิวหัวแม่เท้ำ  

บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อน้ีเพียงรำยกำรที่สูงสุดรำยกำรเดียวเท่ำน้ัน เว้นแต่กรณีที่มีกำรสูญเสียน้ิวมือหรือ
น้ิวเท้ำโดยถำวรสิ้นเชิงตำมรำยกำรที่ 12 ถึง 19 และไม่อำจเรียกร้องค่ำทดแทนตำมรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงในรำยกำรที่ 1 
ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ตำมควำมสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรำยกำรรวมกันแต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองกำรประกันภัย  

ในกรณีทุพพลภำพถำวรบำงส่วนซึ่งไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำทดแทนที่กำหนดไว้ตำมรำยกำรที่ 2 ถึง 19 ได้และ
ไม่ใช่เป็นกำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ตำมควำมเห็นของแพทย์ ของ
บริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองกำร
ประกันภัย 

ตลอดระยะเวลำประกันภัย บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับผลที่เกิดขึ้ นตำมข้อตกลงคุ้มครองน้ีรวมกันไ ม่ เกิน
จ ำนวนเงินดังระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองกำรประกันภัย หำกบริษัทจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อตก
ลงคุ้มครองน้ียงัไม่เต็มจ ำนวนเงินเอำประกันภัย บริษัทจะยงัคงให้ควำมคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลำเอำประกันภัยเท่ำกับ
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่เหลืออยู่เท่ำน้ัน 
 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต 
 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ผู้
เอำประกันภัยเสียชีวิตโดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับประโยชน์ 

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบริษัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. ส ำเนำรำยงำนชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้ำของคดีหรือหน่วยงำนที่ออกรำยงำน 
4. ส ำเนำบันทึกประจ ำวันของต ำรวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้ำของคดี 
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนประทับ “ตำย” ของผู้เอำประกันภัย 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับประโยชน์ 
กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำมีเหตุ

อันสมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้แล้ว 
 
 
 
 
 
 



ส ำหรับ 
 

 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือกำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง 
 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่
แพทย์ลงควำมเห็นว่ำทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียงโดยค่ำใช้จ่ำย
ของตนเอง 

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรำยงำนแพทย์ที่ยืนยนักำรทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออก

เสียง 
3. ส ำเนำบัตรประชำชนลงลำยมือช่ือ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำมีเหตุ

อันสมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้แล้ว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล 

 
ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 
ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยใน หมำยถึง ค่ำห้องพักผู้ ป่วย ค่ำอำหำรผู้ป่วย ค่ำบริกำรพยำบำล และค่ำบริกำรใน

โรงพยำบำล ที่โรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรมจัดให้ในแต่ ละ
วัน 

ผู้ป่วยใน หมำยถึง ผู้ที่จ ำ เป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวช
กรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 6 ช่ัวโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดย
ได้รับกำรวินิจฉัยและค ำแนะน ำจำกแพทย์ตำมข้อบ่งช้ีซึ่ งเป็นมำตรฐำน
ทำงกำรแพทย์ และในระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรรักษำกำรบำดเจ็บ
น้ัน ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ ป่วยในแล้วต่อมำเสียชีวิตก่ อน
ครบ 6 ช่ัวโมง 

แพทย์ทำงเลือก หมำยถึง กำรตรวจวินิจฉัย กำรรักษำพยำบำลหรือกำรป้องกันโรคด้วยวิธีกำรแพทย์
แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย กำรแพทย์แผนจีน หรือวิธีกำรอื่น ๆ ที่
มิใช่กำรแพทย์แผนปัจจุบัน 

 
ควำมคุ้มครอง 
 ถ้ำกำรบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรับกำรรักษำพยำบำลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับกำรพยำบำลโดย
พยำบำล ซึ่งเกิดขึ้นภำยใน 52 สัปดำห์ นับแต่วันทีเ่กิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับ ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและ
สมควร ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลตำมควำมจ ำ เป็นทำงกำรแพทย์และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ ส ำหรับค่ำห้อง
ส ำหรับผู้ป่วยใน ค่ำห้องสังเกตอำกำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลให้ตำมจ ำนวนเงินที่ จ่ำยจริง ทั้งน้ีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองกำรประกันภัย หักด้วยความรับผิด
ส่วนแรก (ถ้ามี) 
  
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล  
 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ออกจำกโรงพยำบำล สถำนพยำบำลเวชกรรม หรือวันที่รับกำรรักษำจำกคลินิกโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรำยงำนแพทย์ที่ระบุอำกำรส ำคัญ ผลกำรวินิจฉัย และกำรรักษำ 
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย หรือใบสรุปปิดหน้ำงบกับใบเสร็จรับเงิน 
4. ส ำเนำบัตรประชำชนลงลำยมือช่ือ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 



ส ำหรับ 
 

 

กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำมีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้แล้ว 
 ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเส ร็จที่
รับรองยอดเงินที่จ่ำยไป เพ่ือให้ผู้เอำประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขำดจำกผู้รับประกันภัยรำยอื่น แต่หำกผู้เอำประกันภัย
ได้รับกำรชดใช้จำกสวัสดิกำรของรัฐ หรือสวัสดิกำรอื่นใด หรือจำกกำรประกันภัยอื่นมำแล้ว ให้ผู้เอำประกันภัยส่งส ำเนำ
ใบเสร็จที่มีกำรรับรองยอดเงินที่จ่ำยจำกสวัสดิกำรของรัฐ หรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือเรียกร้องส่วนที่ขำดจำกบริษัท 
  
กำรรักษำนอกประเทศไทย 
 กำรรักษำพยำบำลเน่ืองจำกกำรบำดเจ็บตำมควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทน
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ตำมวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำล  
 
ข้อจ ากัดส าหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล  

ไม่คุ้มครองค่ำ จ้ำงพยำบำลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ำยนัต่ำง ๆ (ยกเว้นไม้ค ้ำย ัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภำยนอก
ร่ำงกำย แพทย์ทำงเลือก (Alternative medicine) กำรฝังเข็ม 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 

 
ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม 
ผู้ป่วยใน หมำยถึง ผู้ที่จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม

ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 6 ช่ัวโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รบักำร
วินิจฉัยและค ำแนะน ำจำกแพทย์ตำมข้อบ่งช้ีซึ่งเป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ 
และในระยะเวลำที่ เหมำะสมส ำหรับกำรรักษำกำรบำดเจ็บน้ัน ๆ  และให้
รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมำเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

 
ควำมคุ้มครอง 

ถ้ำกำรบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ ป่วยในในโรงพยำบำล บริษัทจะจ่ำย
ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล ให้ตำมจ ำ นวนเงินที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองกำรประกันภัย 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ต้องเข้ำพักรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ำย
ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล ให้เป็น 2 เท่ำของผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้
ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล ทั้งน้ีไม่เกิน 7 วัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้
ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อกำรบำดเจ็บแต่ละครั้ง 

กรณีที่ผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ ซึ่งกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำรตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ต้อง
ตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เน่ืองจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำน้ันไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวใน
โรงพยำบำล บริษัทจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวัน 1 วัน ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นส ำหรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด
หรือหัตถกำร ดังจะกล่ำวต่อไปน้ี โดยถือเสมือนว่ำผู้เอำประกันภัยได้เข้ำรับกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยใน ตำมควำม
คุ้มครองของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล  

1. กำรสลำยน่ิว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 
2. กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization) 
3. กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
4. กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
5. กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
6. กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
7. กำรตัดก้อนเน้ือที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
8. กำรตัดช้ินเน้ือจำกกระดูก (Bone Biopsy) 
9. กำรตัด (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเท้ำ 
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10. กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
11. กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration) 
12. กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
13. กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
14. กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
15. กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
16. กำรตัดช้ินเน้ือจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
17. กำรรักษำ Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
18. กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma knife) 
กรณีต้องตรวจรักษำตัวตั้งแต่สองครั้งหรือมำกกว่ำน้ัน (ไม่ว่ำจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก)ด้วยสำเหตุหรือ

โรคเดียวกัน  โดยระยะเวลำห่ำงกันแต่ละครั้งไม่เกินกว่ำ 90 วัน ก็ให้ถือว่ำเป็นกำรตรวจรักษำครั้งเดียวกันด้วย  
 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 
 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัย จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่
ออกจำกโรงพยำบำล สถำนพยำบำลเวชกรรม โดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรำยงำนแพทย์ที่ระบุอำกำรส ำคัญ ผลกำรวินิจฉัย และกำรรักษำ 
3. ส ำเนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย หรือส ำเนำใบสรุปปิดหน้ำงบกับใบเสร็จรับเงิน  
4. ส ำเนำบัตรประชำชนลงลำยมือช่ือ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำมีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำหรับ 
 

 

PA Guard SME 1 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน 
  

ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม  
พนักงำน หมำยถึง ผู้เอำประกันภัยที่ได้รับรำยได้ที่ต้องเสียภำษีอย่ำงสม ่ำ เสมอจำกผู้ถือกรมธ รรม์

ประกันภัยส ำหรับกำรท ำงำนอย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมงของกำรปฏิบัติงำนต่อสัปดำห์ 
และท ำสัญญำจ้ำงงำนเป็นพนักงำนประจ ำ 

 
ควำมคุ้มครอง  

ในกรณีที่มีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับควำมคุ้มครองตำม ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
บริษัทจะชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำ เป็นและสมควรให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับจัดหำพนักงำนเพ่ือทดแทนผู้ เอำ
ประกันภัยที่ได้รับควำมคุ้มครองซึ่งได้รับกำรบำดเจ็บและไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนในอำชีพประจ ำตำมปกติได้
อย่ำงถำวร ทั้งน้ีไม่เกินจ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 
 
เง่ือนไขเพิ่มเติมเฉพำะผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน (PA Guard SME 1) 

1. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและสมควร และได้รับกำรยินยอมจำกบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร
ก่อนกำรจัดหำพนักงำน 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำนจะต้องเกิดขึ้นภำยใน 6 เดือนนับจำกวันที่ผู้เอำประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ 
3. ผลประโยชน์ในข้อน้ีจะจ่ำยได้ก็ต่อเม่ือผู้เอำประกันภัยสูญเสียควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในอำชีพที่ มีอยู่

ในบทบำทปัจจุบันอย่ำงถำวร 
 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน 
 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภำยใน 6 เดือน นับจำกวันที่ผู้เอำประกันภัย
เกิดอุบัติเหตุ ดังน้ี 

1. แบบฟอร์มและหลักฐำนกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบริษัทตำมผลประโยชน์ควำม
คุ้มครองอันพึงจ่ำยตำมข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

2. หลักฐำนทำงกำรแพทย์ และ/หรือ หลักฐำนอื่น ๆ  ที่แสดงว่ำผู้เอำประกันภัยสูญเสียควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ในอำชีพที่มีอยู่ในบทบำทปัจจุบันอย่ำงถำวร 

3. ใบเสร็จรับเงินส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำนทดแทนผู้เอำประกันภัยที่ได้รับกำรบำดเจ็บ 
 
 



ส ำหรับ 
 

 

PA Guard SME 2 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำจำก  
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเช้ือที่ได้รับกำรคุ้มครอง 

 
ค ำจ ำกัดควำมเพิ่มเติม  
โรคติดเช้ือที่ได้รับควำมคุ้มครอง หมำยถึง โรคติดเช้ือใด ๆ  ต่อไปน้ีซึ่งก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.

2558 และได้รับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์ระหว่ำงปีกรมธรรม์ประกันภัย  
ได้แก่ 
1. โรคมือ เท้ำ ปำก 
2. โรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี่ 
3. โรคชิคุนกุนยำ/โรคไข้ปวดข้อยุงลำย 
4. โรคมำลำเรีย/โรคไข้จับสั่น 
5. โรคติดเช้ือไวรัสซิกำ 
6. โรคไข้สมองอักเสบ 
7. โรคทำงเดินหำยใจเฉียบพลันรุนแรง/โรคซำร์ส 
8. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

วันเริ่มต้นควำมคุ้มครอง หมำยถึง ภำยหลังจำก 
1. วันเร่ิมต้นควำมคุ้มครองครั้งแรกตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์

ประกันภัย หรือ 
2. วันแรกที่ผู้เอำประกันภัยได้เข้ำมำอยู่ภำยใต้กรมธรรม์ประกั นภัย

ฉบับน้ี หรือ 
3. วันเร่ิมต้นควำมคุ้มครองเม่ือควำมคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำจำกกำร
แพร่กระจำยของโรคติดเช้ือที่ได้รับกำรคุ้มครองได้ถูกเพ่ิมเข้ำมำ
ภำยใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี หรือ 

4. วันที่คืนสถำนะล่ำสุดของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี   
 
ควำมคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกำรว่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือสถำนที่ประกอบกิจกำรของผู้ถือกรมธ รรม์
ประกันภัยในกรณีที่ 



ส ำหรับ 
 

 

1. ผู้เอำประกันภัยที่ปฎิบัติงำนในสถำนที่ประกอบกิจกำรดังกล่ำวได้รับกำรวินิจฉัยด้วยโรคติดเช้ือที่ได้ รับ
ควำมคุ้มครองในระหว่ำงระยะเวลำประกันภัย และ 

2. เทศบำลท้องถิ่นหรือหน่วยงำนของรัฐสั่งให้ปิดสถำนที่หลังจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือที่ได้รับกำร
คุ้มครอง 

ผลประโยชน์ในข้อน้ีจะจ่ำยก็ต่อเม่ือผู้ เอำประกันภัยได้รับกำรวินิจฉัยด้วยโรคติดเช้ือที่ได้รับควำมคุ้มครอ งที่
เกิดขึ้นหลังจำก 30 วันนับจำกวันเร่ิมต้นควำมคุ้มครอง  
 

เง่ือนไขเพิ่มเติมเฉพำะผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำจำกกำรแพร่  
กระจำยของโรคติดเช้ือที่ได้รับกำรคุ้มครอง (PA Guard SME 2) 

1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐำนเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ได้รับจำกเทศบำลท้องถิ่นหรือ
หน่วยงำนของรัฐเพ่ือปิด ท ำควำมสะอำด และฆ่ำเช้ือสถำนที่ประกอบกิจกำรของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

2. กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนในข้อน้ีจ ำกัดเพียง 1 ครั้ง ตลอดปีกรมธรรม์ประกันภัย 
3. ผลประโยชน์ในข้อน้ีจะไม่จ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนส ำหรับโรคที่นอกเหนือจำกโรคติดเช้ือที่ได้รับควำมคุ้มครอง 

 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำจำกกำรแพร่กระจำยของ
โรคติดเช้ือที่ได้รับกำรคุ้มครอง 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่เทศบำลท้องถิ่น
หรือหน่วยงำนของรัฐสั่งให้ปิดสถำนที่หลังจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือที่ได้รับกำรคุ้มครอง ดังน้ี 

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรำยงำนแพทย์ที่ระบุอำกำรส ำคัญ ผลกำรวินิจฉัย และกำรรักษำ 
3. เอกสำรหลักฐำนที่ได้รับจำกเทศบำลท้องถิ่นหรือหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือปิด ท ำควำมสะอำด และฆ่ำเช้ื อ

สถำนที่ประกอบกิจกำรของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  
4. ส ำเนำบัตรประชำชนลงลำยมือช่ือ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำหรับ 
 

 

หมวดที่ 5   เอกสำรแนบท้ำย 
ถ้ำข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยดังต่อไปน้ีขัดหรือแย้งกับข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อควำมใน

เอกสำรแนบท้ำยดังต่อไปน้ีแทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญำประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตำมเดิม 



ส ำหรับ 
 

 

เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม PA Guard ส ำหรับ SME: 
กำรขยำยควำมคุ้มครองกำรขับข่ีหรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 

(ใช้เฉพำะเป็นเอกสำรแนบท้ำยกรมธรรมป์ระกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม PA Guard ส ำหรับ SME กรณีช ำระเบ้ียประกันภัยรำยปี) 
 

รหัสบริษัท  อ.บ.3.1 
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่  เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  วันท ำเอกสำร  

ช่ือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  
ช่ือผู้เอำประกันภัย 
ระยะเวลำมีผลบังคับ: เร่ิมต้นวันที่   เวลำ    -     น. สิ้นสุดวันที่  เวลำ  24.00  น. 
เบี้ยประกันภัย   อำกรแสตมป์         ภำษี                 รวม  

 
กำรขยำยควำมคุ้มครอง 

เป็นที่ตกลงกันว่ำ ในระยะเวลำซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยน้ี กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว
ข้ำงต้น ได้ขยำยไปคุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดจำก หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในเวลำดังต่อไปน้ี 
ทั้งน้ีเฉพำะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เท่ำน้ัน 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

กำรขยำยควำมคุ้มครอง 
กำรขับข่ีหรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 

จ ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท) เบ้ียประกันภัย (บำท) 

   

 

ควำมรับผิดของบริษัทมีไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยน้ี  
ถ้ำข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยน้ีขัดหรือแย้งกับข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำย

น้ีแทน  
ส่วนเง่ือนไขสัญญำประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตำมเดิม 

 
 
 



ส ำหรับ 
 

 

เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม PA Guard ส ำหรับ SME: 
กำรจ ำกัดควำมรับผิดกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย 

(ใช้เฉพำะเป็นเอกสำรแนบท้ำยกรมธรรมป์ระกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม PA Guard ส ำหรับ SME กรณีช ำระเบ้ียประกันภัยรำยปี) 
 

รหัสบริษัท  อ.บ.5 
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่  เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  วันท ำเอกสำร  

ช่ือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  
ช่ือผู้เอำประกันภัย 
ระยะเวลำมีผลบังคับ: เร่ิมต้นวันที่   เวลำ    -     น. สิ้นสุดวันที่  เวลำ  24.00  น. 
เบี้ยประกันภัย   อำกรแสตมป์         ภำษี                 รวม  

 
กำรจ ำกัดควำมรับผิด : เป็นที่ตกลงกันว่ำ หำกกำรบำดเจ็บที่ผู้เอำประกันภัยได้รับ เป็นผลเน่ืองมำจำกกำรถูก

ฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย จ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 หรือ อ.บ.2 จะลดเหลือเพียง 
____________________ บำท  

ถ้ำข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยน้ีขัดหรือแย้งกับข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อควำมในเอกสำรแนบทำ้ย
น้ีแทน  

ส่วนเง่ือนไขสัญญำประกันภัย และข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตำมเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ส ำหรับ 
 

 

เอกสำรสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม PA Guard ส ำหรับ SME  

(กรณีช ำระเบี้ยประกันภัยรำยปี) 

ค ำจ ำกัดควำมที่ส ำคัญ 

อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำย
และท ำให้เกิดผลที่ผู้เอำประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง 

กำรบำดเจ็บ หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย อันเป็นผลโดยตรงจำกอุบัติ เหตุ  ซึ่ ง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจำกเหตุอื่น 

ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใด ๆ หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผู้เอำประกันภัยโดยอุบัติเหตุและ
ท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ ทุพพล
ภำพ หรือได้รับบำดเจ็บ 

 

เง่ือนไขทั่วไปและข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

• กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย 
ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคล

ดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐำนตำมที่บริษัทต้องกำรตำมควำมจ ำ เป็นให้แก่บริษัทโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง  
ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนเน่ืองจำกเสียชีวิต หรือทุพพลภำพ ให้ส่งหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใน 30 วันนับ

แต่วันเสียชีวิต หรือนับจำกวันที่แพทย์ลงควำมเห็นว่ำทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่น ให้ส่ง
หลักฐำนภำยใน 180 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ แต่กำรไม่เรียกร้องภำยในก ำหนดดังกล่ำวไม่ท ำให้สิทธิกำรเรียกร้อ งเสีย
ไป หำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรที่ไม่สำมำรถเรียกร้องได้ภำยในก ำหนด และได้ท ำกำรเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่ำที่
สำมำรถจะกระท ำได้แล้ว 

• กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษัทจะจ่ำยค่ำทดแทนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐำนแสดงควำมสูญเสียหรือเสียหำยที่

ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่ำทดแทนส ำหรับกำรเสียชีวิต บริษัทจะจ่ำยให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่ำทดแทนอย่ำงอื่น
จะจ่ำยให้แก่ผู้เอำประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำรเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้ตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เป็นไป
ตำมข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อำจขยำยออกไปอีกได้ตำมควำมจ ำเป็น แต่ทั้งน้ีจะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว  

หำกบริษัทไม่อำจจ่ำยค่ำทดแทนให้แล้วเสร็จ ภำยในก ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้
อีกในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำย ทั้งน้ีนับแต่วันที่ครบก ำหนดช ำระ 
 



ส ำหรับ 
 

 

• กำรส้ินสุดของสัญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
 ควำมคุ้มครองของผู้เอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี จะสิ้นสุดเม่ือมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

1. ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยน้ีและ/หรือใบรับรองกำร
ประกันภัย (กรณีที่ไม่มีกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย) 

2. ในปีเอำประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์  
3. เม่ือผู้เอำประกันภัยไม่ช ำระเบี้ยประกันภัยตำมเง่ือนไขทั่วไปและข้อก ำหนดข้อกำรช ำระเบี้ยประกันภัย  
4. เม่ือผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต จำกสำเหตุที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง 
5. เม่ือผู้เอำประกันภัยถูกจองจ ำอยู่ในเรือนจ ำหรือทัณฑสถำน 
ส ำหรับกำรสิ้นสุดควำมคุ้มครองตำมข้อ 4 หรือ 5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/

หรือผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับ
มำแล้วออกตำมส่วน 

6. ควำมคุ้มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละควำมคุ้มครองจะสิ้ นสุดเม่ือบริษัทได้จ่ำยค่ำทดแทนตำม
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยของควำมคุ้มครอง น้ัน ๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัท
จะให้ควำมคุ้มครองต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลำเอำประกันภัย เฉพำะจ ำนวนเงินเอำประกันภัยของควำมคุ้มครอ งอื่ นที่
เหลืออยู่เท่ำน้ัน 

7. กรมธรรม์ประกันภัยน้ี และกำรประกันภัยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะสิ้นสุดในเวลำ 24.00 น. ตำม
เวลำประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ควำมคุ้มครองเฉพำะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ระบุ ไว้
ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยภัย หรือใบรับรองกำรประกันภัยกรณีต่ออำยุเท่ำน้ัน ส ำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นดังน้ี  

1. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง 
หรือทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

2. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล 
3. ข้อตกลงคุ้มครองกำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 
4. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน (PA Guard SME 1) 
5. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำจำกกำร

แพร่กระจำยของโรคติดเช้ือที่ได้รับกำรคุ้มครอง (PA Guard SME 2) 
 
 



ส ำหรับ 
 

 

เอกสำรแนบท้ำย 
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ควำมคุ้มครองเฉพำะเอกสำรแนบท้ำยข้อที่ มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ระบุไว้ใน

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองกำรประกันภัย เท่ำน้ัน ส ำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำร
บำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผูเ้อำประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ดังน้ี 

1. กำรขยำยควำมคุ้มครองกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ (อ.บ.3.1) 
2. กำรจ ำกัดควำมรับผิด กำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย  (อ.บ.5) 
 

หมวดที่ 3   ข้อยกเว้นทั่วไป  
 การประกันภัยน้ีไม่คุ้มครอง 
3.3 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดจำก หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดังต่อไปน้ี 

3.3.1 กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถ
ครองสติได้ 

ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” น้ัน ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ต้ังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ึนไป 

3.3.2 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
3.3.3 กำรได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่เช้ือโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน ้ำ ซ่ึงเกิดจำกบำดแผลที่ได้รับมำ

จำกอุบัติเหตุ 
3.3.4 กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำ เน่ืองจำกได้รับบำดเจ็บซ่ึงได้รับ

ควำมคุ้มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี และได้กระท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
3.3.5 กำรแท้งลูก 
3.3.6 กำรรักษำฟันหรือกำรรักษำรำกฟัน เว้นแต่กำรรักษำที่ได้เกิดข้ึนภำยใน 7 วันนับจำกวันเกิดอุบัติเหตุ 
3.3.7 กำรเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
3.3.8 อำหำรเป็นพิษ 
3.3.9 กำรปวดหลัง อันมีสำเหตุมำจำกหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทั บเส้นประสำท (Disc herniation) 

กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลัง
เส่ือม (Spondylosis) และภำวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยำธิสภำพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมำจำกอุบัติเหตุ 

3.3.10 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติหรือกำรกระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม ไม่ว่ำ
จะได้มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร
ก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศ
หรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยกำรศึก 

 



ส ำหรับ 
 

 

3.3.11 กำรก่อกำรร้ำย 
3.3.12 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใด ๆ อัน

เน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำ เนิน ติดต่อ
ไปด้วยตัวเอง 

3.3.13 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำร
ระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได้ 

3.4 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดข้ึนในเวลำต่อไปน้ี  
3.2.8 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีด้วย แข่งสเก็ต 

ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังข้ึนหรือก ำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 
เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด ำน ้ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้น ้ำ  

3.2.9 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับข่ี หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 
3.2.10 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังข้ึนหรือก ำลังลง หรือโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก

ผู้โดยสำร และมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์ 
3.2.11 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 
3.2.12 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท  
3.2.13 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก  หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำร

จับกุม 
3.2.14 ขณะที่ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำที่ เป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัครและเข้ำปฏิบัติกำรในสงครำม 

หรือปรำบปรำม แต่หำกกำรเข้ำปฏิบัติกำรน้ันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยต้ังแต่ระยะเวลำที่ เข้ำปฏิบั ติกำร
สงครำมหรือปรำบปรำมน้ันจนถึงวันส้ินสุดกำรปฏิบัติกำรน้ัน ส่วนหลังจำกน้ันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป
จนส้ินสุดระยะเวลำประกันภัยที่ก ำหนดไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 
 
หมำยเหตุ    ควำมคุ้มครองและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตำมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติ เหตุแบบ

กลุ่ม PA Guard ส ำหรับ SME (กรณีช ำระเบี้ ยประกันภัยรำยปี) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำ นัก งำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


