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แผน Life Protection 3
คาจากัดความที่สาคัญ
ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

อุบัติเหตุ

หมายถึง

การบาดเจ็บ

หมายถึง

ความสู ญเสี ย หรื อความ
เสียหายใด ๆ

หมายถึง

บุคคลที่ ระบุชื่ อเป็ นผูเ้ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
และ/หรื อใบรับรองการประกันภัย ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่ างกายและทาให้
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ และทาให้ผู ้
เอาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรื อได้รับ
บาดเจ็บ

เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนดที่สาคัญ
• การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่ องจากเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้า งต้น ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เสี ยชีวิต หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180
วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้
เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
• การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลัก ฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่าง
อื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
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ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น
แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ ดอกเบี้ย
ให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
• การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีกาหนดระยะเวลาหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ตกลงให้เริ่ มมีผล
คุม้ ครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มี
สิ ทธิบอกเลิกความคุม้ ครอง
• การสิ้นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
1. ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณี ที่ไม่มีการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย)
2. ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
3. เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อการชาระเบี้ยประกันภัย
4. เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
5. เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรับการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองตามข้อ 4 หรื อ 5 บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับ
ประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
6. ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุม้ ครองจะสิ้ นสุ ดเมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนตาม
จานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนั้น ๆ ครบถ้วนแล้ว โดย
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อไป จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครอง
อื่นที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 24.00 น.
ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่
แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และมีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัยเท่านั้น
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1. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อ.บ.1)
2. ข้อตกลคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
3. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์อุบตั ิเหตุสาธารณะ
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่ การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้ รับมาจากอุบัติเหตุ
1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศั ลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่ องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่ง
ได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 อาหารเป็ นพิษ
1.7 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสั นหลังเคลื่อนทับเส้ นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั น
หลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น (Dislocation) ของกระดู ก สั น หลั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
อุบัติเหตุ
1.8 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติหรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่
ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการ
ประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.9 การก่อการร้ าย
1.10 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใด ๆ อัน
เนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง
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1.11 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการ
ออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชีวิต ) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อ
เครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจใต้น้า
2.2 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยกาลังขึน้ หรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.3 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยกาลังขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใด ๆ
2.4 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการ
จับกุม
2.6 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัครและเข้ าปฏิบัติการในสงคราม
หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติการ
สงครามหรื อปราบปรามนั้นจนถึงวันสิ้ นสุ ดการปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
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กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ผเู ้ อาประกันภัย ได้ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และบริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1: คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะถือเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดเป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.1
1.2

บริษัท
กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

1.3

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

1.4

อุบัติเหตุ

หมายถึง

1.5

การบาดเจ็บ

หมายถึง

1.6

ความสู ญเสี ย หรื อความ หมายถึง
เสียหายใด ๆ

1.7

โรงพยาบาล

หมายถึง

บริ ษทั เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไขทัว่ ไปและ
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ใบรับรองการประกันภัย และ
เอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งถื อเป็ นส่ วน
หนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรื อ ใบรั บ รองการประกัน ภัย ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่ างกายและทา
ให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ และทาให้
ผูเ้ อาประกันภัย เสี ย ชี วิต สู ญเสี ย อวัย วะ สายตา ทุพ พลภาพ หรื อ
ได้รับบาดเจ็บ
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้า งคื น และมี อ งค์ป ระกอบ ทางด้า นสถานที่ มี จ านวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่ เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุ ญาตให้จดทะเบี ย นดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้น ๆ
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1.8

สถานพยาบาลเวช
กรรม

หมายถึง

1.9

คลินิก

หมายถึง

1.10 ความรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

1.11 แพทย์

หมายถึง

1.12 พยาบาล
1.13 มาตรฐานทาง
การแพทย์

หมายถึง
หมายถึง

1.14 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ นและ หมายถึง
สมควร

1.15 ความจาเป็ นทาง
การแพทย์

หมายถึง

สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบี ยนดาเนิ นการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจ วินิจฉัยโรค และไม่สามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่อ
อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
ผู ้ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บ ปริ ญญาแพทยศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต ได้ ข้ ึ น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่ ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ น
สากล และนามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วยตามความ
จ าเป็ นทางการแพทย์แ ละสอดคล้อ งกับ ข้อ สรุ ป จากประวัติ ก าร
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ ชันสูตร หรื ออื่น ๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับ
การให้บริ ก ารที่ โ รงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิก เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม หรื อคลินิกซึ่งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้อ งสอดคล้อ งกับ การวินิ จ ฉัย และการรั ก ษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้อ งมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ท างการแพทย์อ ย่า งชัด เจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ั บบริ การ
นั้น ๆ
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1.16 การก่อการร้ าย

หมายถึง

1.17 ปี กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

การกระทาซึ่ งใช้ก าลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมี การข่ มขู่ โดย
บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลใดไม่ ว่าจะเป็ นการกระท าเพี ยงล าพัง การ
กระทาการแทน หรื อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรั ฐบาลใด ซึ่ ง
กระท าเพื่ อผลทางการเมื อง ศาสนา ลัทธิ นิ ยมหรื อจุ ดประสงค์ที่
คล้ า ยคลึ ง กั น รวมทั้ ง เพื่ อ ต้ อ งการส่ ง ผลให้ รั ฐ บาล และ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนก หวาดกลัว
ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ป ระกันภัยมีผลบังคับ หรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อ ๆ ไป

หมวดที่ 2: เงื่อนไขทั่วไป และข้อกาหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และ
ข้อแถลงเพิ่มเติ ม (ถ้ามี ) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมื อชื่ อให้ไ ว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย ตามสั ญ ญา
บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้น ๆ อาจจะได้
จู งใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆี ยะ ตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การ
เปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมี ผล
บังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย
ภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
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2.4

การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ทาให้
2.4.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินเอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยจะได้รับตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น สามารถซื้อความคุม้ ครองตามการประกันภัย
นี้ ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยที่ถูกต้องแท้จริ งนั้นไม่อาจได้รับ ความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าทดแทนใด ๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระมาแล้วแทน
2.4.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ ผู ้
เอาประกันภัย อย่า งไรก็ ตามบริ ษ ทั จะไม่ นาเงื่ อนไขนี้ ไ ปบัง คับ ใช้เพื่ อการปรั บ เบี้ ย ประกันภัย ย้อ นหลัง ส าหรั บ
ระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
2.5 การเปลีย่ นอาชีพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตราย
มากกว่าอาชี พที่ ได้แจ้งไว้แต่เดิ ม บริ ษทั จะจ่ ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงิ นเท่าที่ เบี้ยประกันภัยที่ ได้รับชาระแล้ว
สาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็ นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริ ษทั กาหนดไว้วา่ เป็ นอาชีพที่มีการเสี่ ยงภัยน้อยกว่า
อาชี พประเภทที่ แจ้งไว้กับบริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ ยประกันภัยให้ตามส่ วน นับแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
2.6 การชาระเบีย้ ประกันภัย
การช าระเบี้ ย ประกันภัย แบบรายปี จะถึ ง ก าหนดช าระทันที หรื อก่ อ นความคุ ้ม ครองจะเริ่ ม ต้น โดยผูเ้ อา
ประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.7 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีกาหนดระยะเวลาหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ตกลงให้เริ่ มมีผล
คุม้ ครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มี
สิ ทธิบอกเลิกความคุม้ ครอง
2.8 การสิ้นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
2.8.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณี ที่ไม่มีการต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัย)
2.8.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
2.8.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อ 2.6
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2.8.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
2.8.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรับการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองตามข้อ 2.8.4 หรื อ 2.8.5 บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อ
ผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
2.8.6 ความคุ ้ม ครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัย นี้ แต่ ล ะความคุ ้ม ครองจะสิ้ นสุ ดเมื่ อบริ ษ ทั ได้จ่ า ยค่ า
ทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนั้น ๆ ครบถ้วน
แล้ว โดยบริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อไป จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจานวนเงินเอาประกันภัยของความ
คุม้ ครองอื่นที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
2.8.7 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 24.00 น.
ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
2.9 การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
2.9.1 กรณีที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการ
2.9.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อา
ประกันภัย และ
2.9.1.2 การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการรั บ ประกัน ภัย เงื่ อ นไขข้อ ตกลงคุ้ม ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่
เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2.9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อน
ผัน 30 วัน บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่
หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ สิ้นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยครั้งสุ ดท้าย กรณี มีการเรี ยกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลา
ผ่อนผันและผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระออกจากค่าทดแทนที่
บริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
2.9.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วันก่ อนวันที่ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบัง คับ ตามที่ ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
2.10 การแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควร
จึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุด เท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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2.11

การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เสี ยชีวิต หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180
วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้
เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระทาได้แล้ว
2.12 การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้
เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
2.13 การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่าง
อื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น
แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย
ให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.14 ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด
ๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะ
จ่ายค่าทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัย ระบุ ชื่อผูร้ ั บประโยชน์ เพี ย งคนเดี ย ว และผูร้ ั บ ประโยชน์ ไ ด้เสี ย ชี วิตก่ อนผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
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ประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้น เมื่อผู ้
เอาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้ งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้ง
หรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่า ๆ กัน
2.15 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.16 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและ เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
3.1 ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
3.1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขนึ้ ไป
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้ รับมาจากอุบัติเหตุ
3.1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศั ลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่ องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่ง
ได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
3.1.5 การแท้ งลูก
3.1.6 อาหารเป็ นพิษ
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3.1.7 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสั นหลังเคลื่อนทับเส้ นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั น
หลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น (Dislocation) ของกระดู ก สั น หลั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
อุบัติเหตุ
3.1.8 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติหรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่
ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการ
ประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3.1.9 การก่อการร้ าย
3.1.10 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใด ๆ อัน
เนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง
3.1.11 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
3.2 ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมี
การออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
3.2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชีวิต ) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อ
เครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจใต้น้า
3.2.2 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยกาลังขึน้ หรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
3.2.3 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยกาลังขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใด ๆ
3.2.4 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.5 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการ
จับกุม
3.2.6 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัครและเข้ าปฏิบัติการในสงคราม
หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติการ
สงครามหรื อปราบปรามนั้นจนถึงวันสิ้ นสุ ดการปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
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หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่
แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และมีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัยเท่านั้น
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
คาจากัดความเพิม่ เติม
1. การสู ญเสี ยอวัยวะ

2. การสู ญเสี ยสายตา
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดย
สิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชี พ
ประจาและอาชี พอื่น ๆ ได้โดยสิ้ นเชิ งตลอดไป หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้ดว้ ยตนเอง
ทั้งนี้ ปฏิ บตั ิ กิจวัตรประจาวัน หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บัติ
ภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์
ในการประเมิ น ผู ้ ป่ วยที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า วได้
ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่ อนย้าย เช่ น ความสามารถในการ
เคลื่ อนย้ายจากเก้าอี้ ไปกลับเตี ยงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถใน
การเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่ งได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ ต้อ งได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากผู ้อื่ น หรื อใช้
อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรื อถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถใน
การอาบน้ า รวมถึ งการเข้าและออกจากห้ องอาบน้ าได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ ต้อ งได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากผู ้อื่ น หรื อใช้
อุปกรณ์ช่วย
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(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถใน
การรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้
ห้องน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้
อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผู ้
เอาประกันภัยโดยอุบตั ิ เหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และทาผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ย
อวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะ
การบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
4
5
6
7
8
9

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสี ยชีวิต
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนั ที่เกิดอุบตั ิ เหตุ หรื อมี ขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู เ้ อา
ประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกิน
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตาม

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรั บรำยย่ อย (ไมโครอินชัวรั นส์ )_03/2022
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ข้อตกลงคุ ้ม ครองนี้ ย งั ไม่ เต็ม จานวนเงิ นเอาประกันภัย บริ ษ ทั จะยัง คงให้ค วามคุ ้ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
(อ.บ.1) เท่านั้น)
1. กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามความคุม้ ครองของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ซ่ ึ ง
เกิดขึ้นในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้เท่ากับ 50% ของ
จานวนเงินเอาประกันภัยตามความคุม้ ครองของข้อตกลงคุม้ ครองนี้
2. กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามความคุม้ ครองของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ซ่ ึ ง
เป็ นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ายร่ างกาย บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้ เท่ากับ 50% ของจานวน
เงินเอาประกันภัยตามความคุม้ ครองของข้อตกลงคุม้ ครองนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตาโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
3. สาเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรั บรำยย่ อย (ไมโครอินชัวรั นส์ )_03/2022
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
คาจากัดความเพิม่ เติม
การเจ็บป่ วย
ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง
หมายถึง

อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อา
ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่ งหมายรวมถึงค่าโลง
ศพ การเผาศพ หรื อฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อการนั้น
ซึ่ งบริ ษทั จ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์กรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต
จากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย

ความคุ้มครอง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อการเจ็บป่ วยที่
เกิ ดขึ้นระหว่างที่ ก รมธรรม์ป ระกันภัยนี้ มีผลบัง คับ บริ ษทั ตกลงจะจ่ ายค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ ผูร้ ั บ
ประโยชน์ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัย
ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่แท้จริ งตามสมควรในการจัดการงานศพ ตามสภาพการณ์ในปัจจุบนั
เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วยเท่านั้น)
1. ข้อตกลงคุม้ ครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 180 วันจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้ง
แรก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่ วน
ของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ท้ งั หมดโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับ
ความคุม้ ครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพอย่างต่อเนื่ อง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองจะต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
กรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
การเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรั บรำยย่ อย (ไมโครอินชัวรั นส์ )_03/2022
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1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน (กรณี เสี ยชีวิต
จากการบาดเจ็บ)
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี (กรณีเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บ)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรั บรำยย่ อย (ไมโครอินชัวรั นส์ )_03/2022
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ อุบัติเหตุสาธารณะ
คาจากัดความเพิม่ เติม
อาคารสาธารณะ

หมายถึง

อาคารของรัฐหรื อเอกชนซึ่ งเปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนทัว่ ไป สามารถ
เข้าไปใช้บริ การตามที่กาหนดเวลาเปิ ดให้บริ การ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรี ยก
เก็บค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองตาม อ.บ.1 อันเนื่องมาจากเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารและเกิ ดอุบ ัติเหตุข้ ึ นกับ รถไฟ รถไฟลอยฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน ขณะ
ขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์หรื อไฟฟ้า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่ วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริ ษทั ขนส่ง
รถโดยสารบริ ษทั ร่ วมขนส่ ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่ งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กาหนด
รวมทั้งรถตูร้ ่ วมขนส่ งมวลชนที่วิ่งประจาตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุข้ นึ กับลิฟท์สาธารณะสาหรับบรรทุกบุคคลหรื อ
ของระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรื อสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผูเ้ อาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิ ดให้บริ การแก่บุคคลททัว่ ไป และเกิดไฟไหม้ข้ นึ
ในอาคารสาธารณะน้นั รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100% ของจานวนผลประโยชน์อนั จะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุม้ ครอง
อ.บ.1
การเรียกร้ องผลประโยชน์ อุบัติเหตุสาธารณะ
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยมีสิทธิเรี ยกร้องตามผลประโยชน์อุบตั ิเหตุสาธารณะ โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มและหลักฐานการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั ตามผลประโยชน์ความ
คุม้ ครองอันพึงจ่ายตามข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1
2. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุขณะเป็ นผุโ้ ดยสารในการขนส่ งสาธารณะ หรื อเกิดเหตุขณะอยู่ในอาคาร
สาธารณะ
3. สาเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
แล้ว
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