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เอกสารสรุปเง่ือนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

แผน Income Protect 1 
 

ค าจ ากดัความท่ีส าคัญ 
ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

ความสูญเสีย หรือความ
เสียหายใด ๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ และท าให้ผู ้
เอาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้รับ
บาดเจ็บ 

 
เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนดท่ีส าคัญ 

• การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี 
จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัเสียชีวิต หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 
วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะ
กระท าไดแ้ลว้ 

• การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่าง
อ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
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ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น 
แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

• การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
การท าประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงให้เร่ิมมีผล

คุม้ครองตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มี
สิทธิบอกเลิกความคุม้ครอง 

• การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

1.  ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่ออายุ
กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

2.  ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
3.  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้การช าระเบ้ียประกนัภยั 
4.  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
5.  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 4 หรือ 5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บ

ประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
6.  ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี แต่ละความคุม้ครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนตาม

จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยัของความคุม้ครองนั้น ๆ ครบถว้นแลว้ โดย
บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครอง
อ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

7.  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. 
ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
ข้อตกลงคุ้มครอง  

ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบติัเหตุ เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ี
แนบติดกบักรมธรรม์ประกันภยัน้ี และมีจ านวนเงินเอาประกันภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยัเท่านั้น  
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1.  ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)  
2.  ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลอนัเน่ืองมาจาก

อุบติัเหตุ 
 
หมวดท่ี 3   ข้อยกเว้นท่ัวไป 

การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2        การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกดิจากบาดแผลท่ี

ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ ท่ีจ าเป็นจะต้องกระท า เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึง

ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนี ้และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
1.5 การแท้งลูก 
1.6 อาหารเป็นพษิ 
1.7 การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลงัเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) 

กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสัน
หลงัเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลงัส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุ 

1.8 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่
ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

1.9 การก่อการร้าย 
1.10 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง 
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1.11 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
2.   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการ
ออกเอกสารแนบท้ายเพ่ือขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า 

2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จับกุม 
2.6 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงคราม 

หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติการ
สงครามหรือปราบปรามน้ันจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากน้ันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส าหรับ
รายย่อย (ไมโครอินชวัรันส์) และบริษทัไดอ้อกกรมธรรม์ประกันภยัและ /หรือใบรับรองการประกันภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 
หมวดท่ี 1: ค าจ ากดัความ 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภยัจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 

1.1 บริษัท หมายถึง บริษทั เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
1.2  กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและ

ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ใบรับรองการประกนัภยั และ
เอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกันภยั 
และ/หรือใบรับรองการประกันภัย ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.4 อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท า
ใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.6 ความสูญเสีย หรือความ 
เสียหายใด ๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ และท าให้
ผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ
ไดรั้บบาดเจ็บ 

1.7 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบ ทางด้านสถานท่ี มีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์ เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้น ๆ 
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1.8 สถานพยาบาลเวช
กรรม 

หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ  

1.9 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาล ตรวจ วินิจฉัยโรค และไม่สามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.10  ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อ
อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

1.11  แพทย์ หมายถึง ผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ขึ้ น
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม 

1.12 พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.13 มาตรฐานทาง

การแพทย์ 

หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ท่ีเป็น
สากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบั ผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวติัการ
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ ชนัสูตร หรืออ่ืน ๆ (ถา้มี) 

1.14 ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบั
การให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

1.15 ความจ าเป็นทาง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์าง ๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ
นั้น ๆ 
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1.16 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การ
กระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเพื่อต้องการส่งผลให้ รัฐบาล และ /หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนก หวาดกลวั 

1.17 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบงัคบั หรือ
นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อ ๆ ไป 

 
หมวดท่ี 2: เง่ือนไขท่ัวไป และข้อก าหนด 
2.1 สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และ
ขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกันภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกันภยัตามสัญญา 
บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้น ๆ อาจจะได้
จูงใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การ
เปล่ียนแปลงขอ้ความใด ๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
2.3 การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผล
บงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั
ภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
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2.4 การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน 
ถา้มีการแถลงอาย ุหรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ท าให้ 
2.4.1 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกวา่ท่ีก าหนด จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะเท่ากบัจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น สามารถซ้ือความคุม้ครองตามการประกนัภยั
น้ีไดต้ามอายุและเพศท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง หากอายุหรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจได้รับความ
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนใด ๆ ให ้แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีท่ีไดช้ าระมาแลว้แทน 

2.4.2 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกว่าอตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ ผู ้
เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบ้ียประกันภัยยอ้นหลังส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 
2.5 การเปลีย่นอาชีพ 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัได้รับบาดเจ็บในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตราย
มากกว่าอาชีพท่ีได้แจ้งไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้
ส าหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้ 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้า่เป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยันอ้ยกว่า
อาชีพประเภทท่ีแจ้งไวก้ับบริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกันภยัลงและจะคืนเบ้ียประกันภยัให้ตามส่วน นับแต่วนัท่ี
บริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว้ 
2.6 การช าระเบีย้ประกนัภัย 

การช าระเบ้ียประกันภัยแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทันทีหรือก่อนความคุ ้มครองจะเร่ิมต้น โดยผูเ้อา
ประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.7 การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

การท าประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงให้เร่ิมมีผล
คุม้ครองตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มี
สิทธิบอกเลิกความคุม้ครอง 
2.8 การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

2.8.1 ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่อ
อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั) 

2.8.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์  
2.8.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 2.6 
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2.8.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
2.8.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 2.8.4 หรือ 2.8.5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ ผูเ้อาประกนัภยั หรือ

ผูรั้บประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
2.8.6 ความคุ ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละความคุ ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัได้จ่ายค่า

ทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของความคุม้ครองนั้น ๆ ครบถว้น
แลว้ โดยบริษทัจะใหค้วามคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความ
คุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

2.8.7 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. 
ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.9 การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุด ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
2.9.1 กรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 

2.9.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยัและอายท่ีุเพิ่มขึ้นของผูเ้อา
ประกนัภยั และ 

2.9.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัย เง่ือนไขข้อตกลงคุ ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุไดต้ามความจ าเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ี
เป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

2.9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่น
ผนั 30 วนั บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนบัใหม่ 
หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังสุดทา้ย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลา
ผ่อนผนัและผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหักเบ้ียประกนัภยัท่ีคา้งช าระออกจากค่าทดแทนท่ี
บริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.9.3 บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.10 การแจ้งอุบัติเหต ุ

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควร
จึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุด เท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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2.11 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี 
จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัเสียชีวิต หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 
วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะ
กระท าไดแ้ลว้ 
2.12 การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบัการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผู ้
เอาประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
แก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
2.13 การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่าง
อ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น 
แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
2.14 ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด 
ๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะ
จ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกนัภยั หรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บ
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ประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผู ้
เอาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกนัภยัหรือพร้อมกับผูเ้อาประกันภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตัวผูรั้บ
ประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ หากผูเ้อาประกนัภยัมิได้แจง้
หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทั
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่า ๆ กนั 
2.15 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภยักับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
2.16 เง่ือนไขบังคับก่อน 
 บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและ เง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกันภยั 
  
หมวดท่ี 3   ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
3.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

3.1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.1.3 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกดิจากบาดแผลท่ี

ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจ าเป็นจะต้องกระท า เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึง

ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนี ้และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
3.1.5 การแท้งลูก 
3.1.6 อาหารเป็นพษิ 
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3.1.7 การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลงัเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) 
กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสัน
หลงัเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลงัส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุ 

3.1.8 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่
ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.1.9 การก่อการร้าย 
3.1.10 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด า เนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.1.11 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมี
การออกเอกสารแนบท้ายเพ่ือขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

3.2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า 

3.2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

3.2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก าลงัขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
3.2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
3.2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จับกุม 
3.2.6 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงคราม 

หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติการ
สงครามหรือปราบปรามน้ันจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากน้ันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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หมวดท่ี 4   ข้อตกลงคุ้มครอง  
ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบติัเหตุ เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ี

แนบติดกบักรมธรรม์ประกันภยัน้ี และมีจ านวนเงินเอาประกันภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยัเท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 

 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

1. การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดย
ส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้าน
ไดอี้กตลอดไป 

2. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
3. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพ

ประจ าและอาชีพอ่ืน ๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปไดด้ว้ยตนเอง 
ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์
ในการประเมินผู ้ป่ วย ท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่ าวได้  
ประกอบดว้ย 

(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการ
เคล่ือนยา้ยจากเก้าอ้ีไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถใน
การเดินหรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู ้อ่ืนหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรือถอดเส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(4) ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถใน
การอาบน ้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้ าได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู ้อ่ืนหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 
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(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถใน
การรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช้
หอ้งน ้าเพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้าได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 

 
ความคุ้มครอง 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู ้
เอาประกันภยัโดยอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และท าผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสีย
อวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะ
การบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าผูเ้อา
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 
8 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน

จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตาม
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ข้อตกลงคุ ้มครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยงัคงให้ความคุ ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอา
ประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
(อ.บ.1) เท่านั้น) 
 1. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีซ่ึง
เกิดขึ้นในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้เท่ากบั  50%  ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
 2. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีซ่ึง
เป็นผลเน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้ เท่ากบั  50%  ของจ านวน
เงินเอาประกนัภยัตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต 
 ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต
โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
2. ส าเนาใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจรับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ

อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตาโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
3. ส าเนาบตัรประชาชนลงลายมือช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี

เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้
แลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

อนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช

กรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดย
ไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บ
นั้น ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อน
ครบ 6 ชัว่โมง 

 

ความคุ้มครอง 
ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในห้องผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ยู.) รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 30 วนั 
ต่อการบาดเจ็บแต่ละคร้ัง 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บ ซ่ึงการตรวจรักษาโดยการผ่าตดัหรือหัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้ง
ตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน แต่เน่ืองจากวิวฒันาการทางการแพทยท์ าให้การตรวจรักษานั้นไม่จ าเป็นตอ้งพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนั 1 วนั ส าหรับการตรวจรักษาท่ีเกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการผา่ตดัหรือ
หัตถการ ดังจะกล่าวต่อไปน้ี โดยถือเสมือนว่าผูเ้อาประกันภยัได้เขา้รับการตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน ตามความ
คุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล 

1. การสลายน่ิว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 
2. การตรวจเส้นเลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization) 
3. การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
4. การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
5. การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
6. การผา่ตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus Operations) 
7. การตดักอ้นเน้ือท่ีเตา้นม (Excision Breast Mass) 
8. การตดัช้ินเน้ือจากกระดูก (Bone Biopsy) 



 

Page 18 of 18 
 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)_10/2022 
 

9. การตดั (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเทา้ 
10. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration) 
12. การเจาะช่องเยือ่หุม้ไขสันหลงั (Lumbar Puncture) 
13. การเจาะช่องเยือ่หุม้ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
14. การเจาะช่องเยือ่บุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
15. การขดูมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
16. การตดัช้ินเน้ือจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
18. การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 
กรณีตอ้งตรวจรักษาตวัตั้งแต่สองคร้ังหรือมากกวา่นั้น (ไม่วา่จะเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก) ดว้ยสาเหตุหรือ

โรคเดียวกนั โดยระยะเวลาห่างกนัแต่ละคร้ังไม่เกินกวา่ 90 วนั ก็ใหถื้อวา่เป็นการตรวจรักษาคร้ังเดียวกนัดว้ย  
 

เง่ือนไขเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเน่ืองมาจาก
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น) 
 1. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีซ่ึง
เกิดขึ้นในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้เท่ากบั   100%  ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
 2. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีซ่ึง
เป็นผลเน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้ เท่ากบั  100%  ของจ านวน
เงินเอาประกนัภยัตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือส าเนาใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4. ส าเนาบตัรประชาชนลงลายมือช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้
แลว้ 


