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หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื:อนไขข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
ข้อกําหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ:งถือเป็ นส่ วนหนึ:งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายถึง เหตุการณ์ที:เกิดขึRนอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทําให้เกิดผลที:ผเู ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ: งเกิดขึRนโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุอื:น
หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที:ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัRง

เงืDอนไขทัวD ไปและข้ อกําหนดทีสD ํ าคัญ
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนีR เกิ ดขึRนจากการที: บริ ษทั เชื: อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้อแถลง
เพิ:มเติม (ถ้ามี) ที:ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื:อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนีRไว้ให้
ในกรณี ที:ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ: ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใด
แต่ ป กปิ ดข้อความจริ งนัRน ไว้โดยไม่ แจ้งให้บ ริ ษ ทั ทราบ ซึ: งถ้าบริ ษ ทั ทราบข้อความจริ งนัRน ๆ อาจจะได้จูงใจให้บ ริ ษ ทั เรี ยกเบีR ย
ประกัน ภัยสู งขึR น หรื อบอกปั ดไม่ ยอมทําสัญ ญาประกัน ภัย สัญ ญาประกัน ภัยนีR จะตกเป็ นโมฆี ยะ ตามมาตรา 865 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที:ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ:ง
2. สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look)
หากผูเ้ อาประกัน ภัยประสงค์จะยกเลิ ก กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนีR ด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ต าม ผูเ้ อาประกัน ภัยมี สิ ท ธิ ข อยกเลิ ก
กรมธรรม์ประกันภัยและส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที:ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้น
แต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทัRงนีRให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีRไม่มีผลใช้บงั คับนับตัRงแต่วนั เริ: มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที:
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆที: เกิ ดขึRนภายใต้กรมธรรม์
ประกัน ภัยนีR และบริ ษ ทั จะคื น เบีR ยประกัน ภัยที: ได้รับ มาทัRงหมดให้กบั ผูเ้ อาประกัน ภัยตามวิธีการที: ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่ หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัRงสิR น
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3. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้ องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามที:บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื: องจากเสี ยชี วิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วนั
เสี ยชี วิต หรื อวัน ที: เริ: มเกิ ดทุ พ พลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้ องค่าทดแทนอย่างอื: น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับ แต่วนั ที: เกิ ด
อุบตั ิ เหตุ แต่การไม่เรี ยกร้ องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นว่ามี เหตุอนั สมควรที: ไม่
สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที:สุดเท่าที:สามารถจะกระทําได้แล้ว
4. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที:บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที:ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอื:นจะจ่ายให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื:อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที:กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ทR งั นีR จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ที:บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบีRยให้อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที:ตอ้ งจ่าย ทัRงนีRนบั แต่วนั ที:ครบกําหนดชําระ
ข้ อยกเว้ นทัวD ไป
การประกันภัยนีไK ม่ คุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนืDองจากสาเหตุดงั ต่ อไปนีK
1.1 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิPสุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
คําว่ า นัK น ในกรณี ทีDมีการตรวจเลื อดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับ แอลกอฮอล์ ในเลื อดตัKงแต่ ”ขณะอยู่ภ ายใต้ ฤทธิP สุ รา “150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึK ไป
1.2 การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชืK อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชืK อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํKา ซึD งเกิดจากบาดแผลทีDได้ รับมาจาก
อุบัตเิ หตุ
1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศั ลยกรรม เว้ นแต่ ทีDจําเป็ นจะต้ องกระทํา เนืD องจากได้ รับบาดเจ็บซึD งได้ รับความคุ้มครอง
ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนีK และได้ กระทําภายในระยะเวลาทีกD าํ หนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้ นแต่ การรักษาทีไD ด้ เกิดขึนK ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัตเิ หตุ
1.7 การเปลียD นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
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1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสั นหลังเคลืDอนทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั นหลัง
เคลืDอน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสืD อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสืD อม (Spondylosis) และ
ภาวะทีD มี รอยแตก (Defect) หรื อ พยาธิ ส ภาพทีD ก ระดู ก สั น หลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก ารแตกหั ก
(Fracture) หรื อเคลืDอน (Dislocation) ของกระดูกสั นหลังอันเนืDองมาจากอุบัตเิ หตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมD ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีมD ่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มกี ารประกาศ
สงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื อง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึDงจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรื อคงไว้ ซึDงกฎอัยการศึก
1.11 การก่ อการร้ าย
1.12 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชืK อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนืD องมาจากการเผา
ไหม้ ของเชืKอเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึDงดําเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัม มัน ตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัตถุ อัน ตรายอืD น ใดทีDอาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2 .ความสู ญเสี ย หรื อ ความเสี ย หายใดๆ ทีD เกิ ด ขึK น ในเวลาต่ อ ไปนีK (เว้ น แต่ จ ะได้ มี ก ารขยายความคุ้ ม ครอง และมี ก ารออก
เอกสารแนบท้ ายเพืDอขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะทีDผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ ง สเก็ต ชกมวย โดด
ร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพืDอรั กษาชี วิต) ขณะกําลังขึนK หรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครืD องร่ อน เล่ นบันจีจK ั`มพ์ ดํานํKาทีD
ต้ องใช้ ถงั อากาศและเครืD องช่ วยหายใจใต้ นําK
2.2 ขณะทีผD ู้เอาประกันภัยขับขีD หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะทีDผู้เอาประกันภัยกําลังขึนK หรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานทีDมิได้ จดทะเบียนเพืDอบรรทุกผู้โดยสาร และ
มิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผD ู้เอาประกันภัยขับขีหD รื อปฏิบัตหิ น้ าทีเD ป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผD ู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัวD ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะทีผD ู้เอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมทีมD คี วามผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะทีDผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าทีDเป็ น ทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อปราบปราม
แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนัKนเกิน 30 วัน บริ ษัทจะคืนเบีKยประกันภัยตัKงแต่ ระยะเวลาทีDเข้ าปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนัKน
จนถึงวันสิKนสุ ดการปฏิบัตกิ ารนัKน ส่ วนหลังจากนัKนให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิKนสุ ดระยะเวลาประกันภัยทีกD าํ หนด
ไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย

หมวดทีD 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
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ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกําหนด เงื:อนไขทัว: ไป และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย
และเพื:อเป็ นการตอบแทนเบีRยประกันภัยที:ผเู ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนีR
1. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิR นเชิง (อ.บ.1)
2. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
3. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
หมวดทีD 5 เอกสารแนบท้ าย
1. เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองการขับขี:หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2. เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองการก่อการร้าย
3. เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุในวันหยุดประจําปี
4. เอกสารแนบท้ายการจํากัดความรับผิด
***ความคุ้มครองและเงืDอนไขอืDนๆ ทีลD ะเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล สามัคคีอ่ นุ ใจ
(ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Online)) ทีD ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ และส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภั ย (คปภ.)***
หมายเหตุ
1. เอกสารนีR เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปสาระสําคัญเงื:อนไขทัว: ไปและข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนัRนผูเ้ อาประกันภัย
ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที:ได้รับอย่างถี:ถว้ น
2. บริ ษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง หรื อเอกสารแนบท้ายเพื:อจัดทําแผนประกันภัยได้
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กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล สามัคคีอ่ นุ ใจ (ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื: อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ: งเป็ นส่ วนหนึ: งของกรมธรรม์ประกันภัยนีR และเพื:อเป็ น
การตอบแทนเบีR ยประกัน ภัยที: ผูเ้ อาประกัน ภัยต้องชําระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื: อนไขทัว: ไปและข้อกําหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนีR
หมวดทีD 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ: งมีความหมายเฉพาะที:ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ
เป็ นความหมายเดียวกันทัRงหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื:นในกรมธรรม์
ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื:อนไข
1.1 กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกําหนด เอกสารแนบท้าย
ข้อ ระบุ พิ เศษ ข้อ รั บ รอง และใบสลัก หลัง กรมธรรม์
ประกันภัย ซึ:งถือเป็ นส่ วนหนึ:งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง
บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
1.2 บริษทั
หมายถึง
บุ ค คลที: ระบุ ชื: อเป็ นผูเ้ อาประกัน ภัยในตารางกรมธรรม์
1.3 ผู้เอาประกันภัย
ประกันภัยนีR และ/หรื อเอกสารแนบซึ: งเป็ นบุคคลที:ได้รับ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนีR
หมายถึง
เหตุการณ์ที:เกิดขึRนอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
1.4 อุบัตเิ หตุ
และทําให้เกิดผลที:ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิ เหตุ
1.5 การบาดเจ็บ
ซึ:งเกิดขึRนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื:น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ
1.6 ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย หมายถึง
และทําให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
ใดๆ
ทุพพลภาพ หรื อได้รับบาดเจ็บ
หมายถึง
ความเสี ยหายส่ วนแรกที:ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
1.7 ความรับผิดส่ วนแรก
เองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัRง
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1.8 แพทย์

หมายถึง

1.9 พยาบาล
1.10 โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.12 คลินิก

หมายถึง

1.13 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

1.14 ค่ าใช้ จ่ายทีจD าํ เป็ นและสมควร

หมายถึง

ผูท้ ี: สําเร็ จ การศึ ก ษาได้รับ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต
ได้ขR ึ น ทะเบี ย นอย่า งถู ก ต้อ งจากแพทยสภา และได้รั บ
อนุ ญ าตให้ป ระกอบวิชาชี พ สาขาเวชกรรมในท้องถิ: น ที:
ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี:ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ: งจัด ให้บ ริ ก ารทางการแพทย์ โดย
สามารถรั บผูป้ ่ วยไว้คา้ งคื นและมี องค์ประกอบทางด้าน
สถานที: มี จ ํา นวนบุ ค ลากรทางการแพทย์ที: เ พี ย งพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริ การที:ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ:งมี ห้องสําหรั บการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุ ญ าตให้จด
ทะเบี ยนดํ า เนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัRนๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ: งจัด ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์โดย
สามารถรั บ ผู ้ป่ วยไว้ค ้า งคื น และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ด
ทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัRนๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที: ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
ดํ า เนิ นการโดยแพทย์ ท ํ า การรั ก ษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั
ที: เป็ นสากล และนํามาซึ: งแผนการรั ก ษาที: เหมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับ
ข้อ สรุ ป จากประวัติ ก ารบาดเจ็ บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสู ตร หรื ออื:นๆ (ถ้ามี)
ค่ ารั ก ษาพยาบาล และ/หรื อ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที: ค วรจะเป็ น
เมื: อ เที ยบ กั บ ก ารให้ บ ริ ก ารที: โรงพ ยาบ าล ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ คลิ นิ ก เรี ยกเก็ บ กับ ผูป้ ่ วย
ทัว: ไปของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิก ซึ:งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานัRน
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1.15 ความจําเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

1.16 ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

1.17 การก่ อการร้ าย

หมายถึง

การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที:มีเงื:อนไข ดังนีR
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะ
การบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชีRทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้อ งมิ ใช่ เพื: อ ความสะดวกของผูร้ ั บ บริ ก าร หรื อ ของ
ครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรั กษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดู แ ลผู ้ป่ วยที: เหมาะสม ตามความจํา เป็ นของภาวะการ
บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนัRนๆ
ระยะเวลาหนึ: งปี นับ แต่ ว นั ที: ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย มี ผ ล
บังคับ หรื อนับ แต่ วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัยปี
ต่อๆ ไป
การกระทําซึ: งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่
โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียง
ลําพัง การกระทําการแทน หรื อที: เกี: ยวเนื: องกับองค์กรใด
หรื อรัฐบาลใด ซึ: งกระทําเพื:อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิ ยมหรื อจุ ดประสงค์ที: คล้ายคลึ งกัน รวมทัRงเพื: อต้องการ
ส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ: งส่ วน
ใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื:นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดทีD 2 เงืDอนไขทัวD ไปและข้ อกําหนด
2.1 สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนีR เกิดขึRนจากการที:บริ ษทั เชื:อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย
และข้อแถลงเพิ:มเติม (ถ้ามี) ที:ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื:อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนีRไว้ให้
ในกรณี ที:ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ:ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนัRนไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ: งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนัRนๆ อาจจะ
ได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบีRยประกันภัยสู งขึRนหรื อบอกปั ดไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนีR จะตกเป็ น
โมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที:ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ:ง
2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลียD นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนีR รวมทัRงข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี: ยนแปลงข้อ ความใดๆ ในสั ญ ญาประกัน ภัยจะต้อ งได้รับ ความยิน ยอมจากบริ ษ ัท และได้บ ัน ทึ ก ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนีR หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีR ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที:ได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทัRงนีR ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีR ไม่มีผลใช้
บังคับนับตัRงแต่วนั เริ: มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที:ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับ
ผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆที:เกิดขึRนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีR และบริ ษทั จะคืนเบีRยประกันภัยที:
ได้รับมาทัRงหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที:ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัRงสิR น
2.4 การแจ้ งอุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง
การบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที:มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอัน
สมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที:ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที:สุดเท่าที:สามารถจะกระทําได้
แล้ว
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2.5 การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่ งหลักฐานตามที:บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื: องจากเสี ยชี วิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30
วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต หรื อวันที:เริ: มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื:น ให้ส่งหลักฐานภายใน
180 วัน นับ แต่ วนั ที: เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ แต่ ก ารไม่ เรี ยกร้ อ งภายในกําหนดดังกล่ าวไม่ ท าํ ให้สิ ท ธิ ก ารเรี ยกร้ อ งเสี ยไป
หากแสดงให้เห็ นว่ามีเหตุอนั สมควรที:ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที:สุด
เท่าที:สามารถจะกระทําได้แล้ว
2.6 การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที:จาํ เป็ นกับ
การประกัน ภัย นีR และมี สิ ท ธิ ท ํา การชัน สู ต รพลิ ก ศพในกรณี ที: มี เหตุ จ ํา เป็ นและไม่ เป็ นการขัด ต่ อ กฎหมาย
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
2.7 การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที: บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายที: ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรั บการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ ผูร้ ั บประโยชน์ส่วน
ค่าทดแทนอย่างอื:นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื:อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที:กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น
แต่ทR งั นีRจะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที:บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่ อาจจ่ ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรั บผิดชดใช้
ดอกเบีRยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที:ตอ้ งจ่าย ทัRงนีRนบั แต่วนั ที:ครบกําหนดชําระ
2.8 ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื:อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ใดๆ ภายใต้ขอ้ กําหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ ผูร้ ับประโยชน์ตามที: ระบุนR ัน หากมิ ได้ระบุชื:อผูร้ ับประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที: ผูเ้ อาประกัน ภัย ระบุ ชื: อ ผูร้ ั บ ประโยชน์ เพี ย งคนเดี ย ว และผูร้ ั บ ประโยชน์ ไ ด้เสี ย ชี วิ ต ก่ อ น
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี:ยนตัว
ผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี:ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
เมื:อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
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ในกรณี ที:ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื:อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ: งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อน
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี:ยนตัว
ผูร้ ับประโยชน์นR นั หรื อแจ้งเปลี:ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที:เหลืออยูห่ ากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้ง
หรื อไม่ สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึ งการเปลี: ยนตัวผูร้ ั บประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้นเมื: อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที:เสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที:เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
2.9 การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
2.9.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีR ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
15 วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที:อยูค่ รัRงสุ ดท้ายที:แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี นR ีบริ ษทั จะ
คืนเบีRยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบีRยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที:กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีR ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่ วน
2.9.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีRได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมี
สิ ทธิ ได้รับเบีRยประกันภัยคืน หลังจากหักเบีRยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที:กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีR ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามอัตราเบีRยประกันภัยระยะสัRนตามตารางที:ระบุไว้ดงั ต่อไปนีR
ตารางอัตราเบียK ประกันภัยระยะสัK น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้ อยละของเบียK ประกันภัยเต็มปี
(ไม่ เกิน/เดือน)
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื:อนไขในข้อนีR ไม่วา่ จะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอก
เลิกทัRงฉบับเท่านัRน ไม่สามารถยกเลิกเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อใดข้อหนึ:งได้
2.10 การสิKนสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีR จะสิR นสุ ดโดยอัตโนมัติเมื:อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจําอยูใ่ น
เรื อ นจําหรื อ ทัณ ฑสถาน ซึ: งบริ ษ ัท จะคื น เบีR ย ประกัน ภัย ให้ แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยหั ก เบีR ย ประกัน ภัย สําหรั บ
ระยะเวลาที:กรมธรรม์ประกันภัยนีRได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
2.11 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที:มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีR ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัยกับ บริ ษ ทั และหากผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ยกร้ องประสงค์ และเห็ น ควรยุติขอ้ พิ พ าทนัRน
โดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีR ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (คปภ.)
2.12 เงืDอนไขบังคับก่ อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนีR เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่ กรณี ได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญ ญาประกันภัยและเงื: อนไขแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย
หมวดทีD 3 ข้ อยกเว้ นทัวD ไป
การประกันภัยนีไK ม่ คุ้มครอง
3.1 ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนืDองจากสาเหตุดงั ต่ อไปนีK
3.1.1 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิPสุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถ
ครองสติได้
คําว่ า นัKน ในกรณีทีDมีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ”ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิPสุรา“
ตัKงแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึK ไป
3.1.2 การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
3.1.3 การได้ รับเชืK อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชืK อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํKา ซึD งเกิดจากบาดแผลทีD
ได้ รับมาจากอุบัตเิ หตุ
3.1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศั ลยกรรม เว้ นแต่ ทีDจําเป็ นจะต้ องกระทํา เนืD องจากได้ รับบาดเจ็บซึD งได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนีK และได้ กระทําภายในระยะเวลาทีกD าํ หนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
3.1.5 การแท้ งลูก
3.1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้ นแต่ การรักษาทีไD ด้ เกิดขึนK ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัตเิ หตุ
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3.1.7 การเปลียD นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
3.1.8 อาหารเป็ นพิษ
3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสั นหลังเคลืDอนทับเส้ นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลืDอน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสืD อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั น
หลั ง เสืD อม (Spondylosis) และภาวะทีD มี ร อยแตก (Defect) หรื อพยาธิ ส ภาพทีD ก ระดู ก สั นหลั ง ส่ วน Pars
interarticularis (Spondylolysis) เว้ นแต่ มีการแตกหั ก (Fracture) หรื อเคลืD อน (Dislocation) ของกระดูกสั นหลัง
อันเนืDองมาจากอุบัตเิ หตุ
3.1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทําทีDม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีDม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่า
จะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึDงจะเป็ นเหตุให้ มีการ
ประกาศหรื อคงไว้ ซึDงกฎอัยการศึก
3.1.11 การก่ อการร้ าย
3.1.12 การแผ่ รั งสี หรื อ การแพร่ กัม มั น ตภาพรั งสี จ ากเชืK อ เพลิงนิ ว เคลีย ร์ หรื อ จากกากนิ ว เคลีย ร์ ใดๆ อัน
เนืD องมาจากการเผาไหม้ ของเชืK อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึDงดําเนิน
ติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอืDนใดทีDอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
3.2 ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ทีDเกิดขึนK ในเวลาต่ อไปนีK (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการ
ออกเอกสารแนบท้ ายเพืDอขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
3.2.1 ขณะทีDผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ ง สเก็ต
ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพืDอรักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนK หรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครืD อง
ร่ อน เล่ นบันจีจK มั` พ์ ดํานําK ทีตD ้ องใช้ ถงั อากาศและเครืD องช่ วยหายใจใต้ นําK
3.2.2 ขณะทีผD ู้เอาประกันภัยขับขีD หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3.2.3 ขณะทีDผู้เอาประกันภัยกําลังขึนK หรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานทีDมิได้ จดทะเบียนเพืDอบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
3.2.4 ขณะทีผD ู้เอาประกันภัยขับขีหD รื อปฏิบัตหิ น้ าทีเD ป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
3.2.5 ขณะทีผD ู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัวD ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.6 ขณะทีDผู้เอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมทีDมีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการ
จับกุม
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3.2.7 ขณะทีDผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าทีDเป็ น ทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม
หรื อ ปราบปราม แต่ ห ากการเข้ าปฏิ บั ติ ก ารนัK น เกิ น 30 วั น บริ ษั ท จะคื น เบีK ย ประกั น ภั ย ตัK ง แต่ ร ะยะเวลาทีD เข้ า
ปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนัKน จนถึงวันสิKนสุ ดการปฏิบัติการนัKน ส่ วนหลังจากนัKนให้ กรมธรรม์ ประกันภัย
มีผลบังคับต่ อไปจนสิKนสุ ดระยะเวลาประกันภัยทีกD าํ หนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
หมวดทีD 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกําหนด เงื:อนไขทัว: ไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย และเพื:อเป็ นการตอบแทนเบีRยประกันภัยที:ผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง
ดังต่อไปนีR
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิKนเชิง (อ.บ.1)
คําจํากัดความ
การสู ญเสี ยอวัยวะ
หมายถึง การถู กตัดออกจากร่ างกายตัRงแต่ ขอ้ มื อ หรื อข้อเท้า และให้ห มาย
รวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิR นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชีR ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิKนเชิง หมายถึง ทุ พ พลภาพถึ งขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้าที: ก ารงานใดๆ ใน
อาชีพประจํา และอาชีพอื:นๆ ได้โดยสิR นเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นีR คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทางร่ างกายของ
ผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิR นเชิง
ภายใน 180 วัน นับ แต่ วนั ที: เกิ ดอุ บ ัติเหตุ หรื อการบาดเจ็บ ที: ได้รับ ทําให้ผูเ้ อาประกัน ภัยต้องรั กษาตัวติ ดต่ อกัน
ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิต เพราะการบาดเจ็บ นัRน เมื: อ ใดก็ ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนีR
1
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการเสี ยชีวติ
2
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิR นเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิR น เชิ งนัRน ได้เป็ นไปติ ดต่ อกัน ไม่ น้อยกว่า 12 เดื อน
นับแต่วนั ที: เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชีR ทางการแพทย์ชดั เจนว่า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิR นเชิง
3

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

4

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรั บ มื อสองข้างตัRงแต่ ขอ้ มื อ หรื อเท้าสองข้างตัRงแต่ ขอ้ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
สําหรับมือหนึ:งข้างตัRงแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ:งข้างตัRงแต่ขอ้ เท้า

5

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับมือหนึ:งข้างตัRงแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ:งข้าง

6

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับเท้าหนึ:งข้างตัRงแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ:งข้าง

7

60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

8
9

60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเท้าหนึ:งข้างตัRงแต่ขอ้ เท้า
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับสายตาหนึ:งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีRเพียงรายการที:สูงสุ ดรายการเดียวเท่านัRน

สําหรับมือหนึ:งข้างตัRงแต่ขอ้ มือ
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ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที:เกิดขึRนตามข้อตกลงคุม้ ครองนีRรวมกันไม่
เกิ น จํานวนเงิ น เอาประกัน ภัยดังระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หากบริ ษ ทั จ่ ายค่ าทดแทนตามข้อตกลง
คุม้ ครองนีR ยงั ไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิR นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที:เหลืออยูเ่ ท่านัRน
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนีR ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที: ผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที:กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที:ออกรายงาน
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ ของผูเ้ อาประกันภัย ”ตาย“
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิKนเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนีR ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที:แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิR นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที:กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที:ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิR นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มี เหตุอนั สมควรที: ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที: กาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที: สุดเท่ าที: จะ
กระทําได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล

คําจํากัดความ
ค่ าห้ องสํ าหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่ า ห้ อ งพัก ผู ้ป่ วย ค่ า อาหารผู ้ป่ วย ค่ า บริ ก ารพยาบาล และ
ค่าบริ การในโรงพยาบาล ที:โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน
หมายถึง ผู ้ ที: จํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษ าใน โรงพ ยาบ าล ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว: โมง ซึ: งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
คําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชีRซ: ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที:เหมาะสมสําหรับการรักษาการ
บาดเจ็บนัRนๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว: โมง
แพทย์ ทางเลือก
หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วย
วิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พRืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื:นๆ ที:มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที: ได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรั บการรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ: งเกิ ด ขึR น ภายใน 52 สั ป ดาห์ นับ แต่ วนั ที: เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ บริ ษ ัท จะจ่ ายค่ าทดแทนสําหรั บ
ค่าใช้จ่ายที: จาํ เป็ นและสมควร ซึ: งเกิ ดขึRนจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง
การแพทย์ สําหรับค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจํานวน
เงินที:จ่ายจริ ง ทัRงนีR ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที:ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่ วน
แรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื:นใด หรื อจากการประกันภัย
อื:นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที:ขาดเท่านัRน

หน้า 16 จาก 24

การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อ ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนีRให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที:ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที:รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที:กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที:ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที:แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที:แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จ
ที: รับรองยอดเงินที: จ่ายไป เพื:อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที: ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื:น แต่หากผูเ้ อา
ประกัน ภัย ได้รั บ การชดใช้จ ากสวัส ดิ ก ารของรั ฐ หรื อ สวัส ดิ ก ารอื: น ใด หรื อ จากการประกัน ภัย อื: น มาแล้ว
ให้ผูเ้ อาประกัน ภัยส่ งสําเนาใบเสร็ จที: มีการรั บ รองยอดเงิ น ที: จ่ายจากสวัส ดิ การของรั ฐ หรื อหน่ วยงานอื: น เพื: อ
เรี ยกร้องส่ วนที:ขาดจากบริ ษทั
การรักษานอกประเทศไทย
การรั ก ษาพยาบาลเนื: อ งจากการบาดเจ็บ ตามความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ป ระกัน ภัยนีR บริ ษ ทั จะจ่ าย
ค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี:ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที:ที:ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้ อจํากัด
1. ค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน จํากัดไม่เกิน วันละ - บาท ทัRงนีR ขอ้ จํากัดนีR ไม่ใช้บงั คับกรณี เข้ารับการรักษาใน
ห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์
2. ไม่ คุม้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิ เศษ อุ ปกรณ์ คR าํ ยันต่ างๆ (ยกเว้นไม้คR าํ ยัน) รถเข็น ผูป้ ่ วย อวัยวะเที ยม
ภายนอกร่ างกาย แพทย์ ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล

คําจํากัดความ
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี:จาํ เป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 6 ชัว: โมง ซึ: งต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่ งชีR
ซึ: งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที:เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บนัRนๆ และให้รวมถึงกรณี
รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว: โมง
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที:ได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์ ก ารชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารั ก ษาตัวในโรงพยาบาล ให้ ต ามจํานวนเงิ น ที: ระบุ ไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที:มีความจําเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก(ไอ.ซี .ยู.) บริ ษทั จะ
จ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็ น 1 เท่ า ของผลประโยชน์การ
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทัRงนีR ไม่เกิน 365 วัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสู งสุ ดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครัRง
กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทีไD ม่ ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
เป็ นที: ต กลงว่าข้อ ตกลงคุ ้ม ครองนีR ได้ข ยายความคุ ้ม ครองผลประโยชน์ ค่ าชดเชยรายวัน กรณี ที: ผูเ้ อา
ประกันภัยบาดเจ็บ ซึ: งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการตามความจําเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งตรวจรักษาใน
ฐานะผูป้ ่ วยใน แต่ เนื: อ งจากวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ท าํ ให้ ก ารตรวจรั ก ษานัRน ไม่ จาํ เป็ นต้อ งพัก รั ก ษาตัวใน
โรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน 1 วัน สําหรับการตรวจรักษาที: เกิ ดขึRนสําหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรื อหัตถการดังจะกล่าวต่อไปนีR โดยถือเสมือนว่าผูเ้ อาประกันภัยได้รับการตรวจรักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน ตาม
ความคุม้ ครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
1) การสลายนิ:ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉี ดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization)
3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4) การผ่าตัดโดยการส่ องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5) การตรวจโดยการส่ องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6) การผ่าตัด หรื อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7) การตัดก้อนเนืRอที:เต้านม (Excision Breast Mass)
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8) การตัดชิRนเนืRอจากกระดูก (Bone Biopsy)
9) การตัด (Amputation) นิRวมือหรื อนิRวเท้า
10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
12) การเจาะช่องเยือ: หุม้ ไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13) การเจาะช่องเยือ: หุม้ ปอด (Thoracentesis/Pleurocentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic
Paracentesis)
14) การเจาะช่องเยือ: บุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis /Abdominal Tapping)
15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation&Curettage, Fractional Curettage)
16) การตัดชิRนเนืRอจากปากมดลูก (Calposcope, Loop diathermy)
17) การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)
18) การรักษาโรคด้วยรังสี แกมม่า (Gamma knife)
กรณี ตอ้ งตรวจรักษาตัRงแต่สองครัRงหรื อมากกว่านัRน (ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก) ด้วยสาเหตุ
หรื อโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครัRงไม่เกินกว่า 90 วัน ก็ให้ถือว่าเป็ นการตรวจรักษาครัRงเดียวกันด้วย
สําหรั บ ความคุ ม้ ครองและข้อยกเว้น และเงื: อนไขกรมธรรม์ป ระกัน ภัยที: ขอ้ ตกลงคุ ม้ ครองนีR แนบอยู่
ในส่ วนที:ไม่ขดั กับข้อตกลงคุม้ ครองนีRยงั คงมีผลบังคับดังเดิม
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนีRให้แก่บริ ษทั ภายใน 30
วัน นับจากวันที:ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที:รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ
ผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที:กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที:ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. สําเนาใบเสร็ จรับเงินที:แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อสําเนาใบสรุ ปการรักษากับสําเนาใบเสร็ จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มี เหตุอนั สมควรที: ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที: กาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที: สุดเท่ าที: จะ
กระทําได้แล้ว
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
การขับขีหD รื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ใช้เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

รหัสบริ ษทั CBSMG
เอกสารแนบท้ายเลขที: 1
วันทําเอกสาร «TRN_TIMESTAMP_DATE»
ซึ:งถือเป็ นส่ วนหนึ:งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที: «POLICY»
ชื:อผูเ้ อาประกันภัย (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื:อผูร้ ับประโยชน์ (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ: มต้นวันที:
เวลา
สิR นสุ ดวันที:
เวลา 16.30 น.
จํานวนเงินเอาประกันภัย
(ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
บาท
เบีRยประกันภัย บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท รวม บาท (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การขยายความคุ้ ม ครอง : เป็ นที: ต กลงกัน ว่า ในระยะเวลาซึ: งมี ผ ลบังคับ ดังระบุ ไว้ในเอกสารแนบท้ายนีR กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื: อง หรื อเกิดขึRนใน
เวลาดังต่อไปนีR ทัRงนีRเฉพาะในข้อตกลงคุม้ ครองข้อที:มีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านัRน
การขยายความคุ้มครองการขับขีหD รื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้ อตกลงคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
เบียK ประกันภัย (บาท)
1) การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพล
ภาพถาวรสิR นเชิง (อ.บ.1)
2) การรักษาพยาบาล (ต่ออุบตั ิเหตุ)

ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3) การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ต่อวัน (สู งสุ ด 365วัน)
ความรับผิดของบริ ษทั มีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที:ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนีR
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีRขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนีR
แทน
ส่ วนเงื:อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื:นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

หน้า 20 จาก 24

เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
การก่ อการร้ าย
ใช้เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

รหัสบริ ษทั CBSMG
เอกสารแนบท้ายเลขที: 1
วันทําเอกสาร «TRN_TIMESTAMP_DATE»
ซึ:งถือเป็ นส่ วนหนึ:งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที: «POLICY»
ชื:อผูเ้ อาประกันภัย (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื:อผูร้ ับประโยชน์ (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ: มต้นวันที:
เวลา
สิR นสุ ดวันที:
เวลา 16.30 น.
จํานวนเงินเอาประกันภัย
(ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
บาท
เบีRยประกันภัย บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท รวม บาท (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การขยายความคุ้ มครอง : เป็ นที: ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ: งมี ผลบังคับดังระบุ ไว้ในเอกสารแนบท้ายนีR กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื: อง หรื อเกิดขึRน
ในเวลาดังต่อไปนีR ทัRงนีRเฉพาะในข้อตกลงคุม้ ครองข้อที:มีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านัRน
การขยายความคุ้มครองการก่ อการร้ าย
ข้ อตกลงคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
เบียK ประกันภัย (บาท)
1) การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพล
ภาพถาวรสิR นเชิง (อ.บ.1)
2) การรักษาพยาบาล (ต่ออุบตั ิเหตุ)

ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3) การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ต่อวัน (สู งสุ ด 365วัน)
ทัRงนีRความคุม้ ครองภัยดังกล่าวไม่รวมถึง ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื:องจากอาวุธ
เคมี อาวุธชีวภาพ
ความรับผิดของบริ ษทั มีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที:ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนีR
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีRขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในอกสารแนบ
ท้ายนีRแทน
ส่ วนเงื:อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื:นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิมเอกสารแนบท้ าย
เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
หน้า 21 จาก 24

อุบัตเิ หตุในวันหยุดประจําปี
ใช้เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

รหัสบริ ษทั CBSMG
เอกสารแนบท้ายเลขที: 1
วันทําเอกสาร «TRN_TIMESTAMP_DATE»
ซึ:งถือเป็ นส่ วนหนึ:งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที: «POLICY»
ชื:อผูเ้ อาประกันภัย (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื:อผูร้ ับประโยชน์ (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ: มต้นวันที:
เวลา
สิR นสุ ดวันที:
เวลา 16.30 น.
จํานวนเงินเอาประกันภัย
(ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
บาท
เบีRยประกันภัย บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท รวม บาท (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
คําจํากัดความ
วันหยุดประจําปี หมายถึง ช่วงระยะเวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ของวันหยุดประจําปี ของประเทศไทยตาม
มติ ของคณะรั ฐมนตรี ทัRงนีR ให้รวมถึ งวันหยุดราชการประจําปี นัRนอยู่ตรงกับวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ ก็ให้ถือว่าเป็ น
วันหยุดราชการตามความคุม้ ครองภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับนีR
การขยายความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที:ได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองตาม ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การ
เสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิR นเชิ ง (อ.บ.1) หรื อ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การ
เสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
และเกิดเหตุในระหว่างวันหยุดประจําปี
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นจํานวน 100 % ของจํานวนเอาประกันภัยอันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิR นเชิ ง (อ.บ.1) หรื อ ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)

การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ

หน้า 22 จาก 24

ผูร้ ับประโยชน์ และ/หรื อทายาทตามกฎหมายจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนีR ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน
นับจากวันที:ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที:กาํ หนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที:ออกรายงาน
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์และ/หรื อบุตร
7. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุขณะอยูร่ ะหว่างเกิดภัยธรรมชาติ หรื อเป็ นผูโ้ ดยสารในการขนส่ งสาธารณะ หรื อ
ขณะอยูต่ ่างประเทศ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที:ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที:กาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที:สุดเท่าที:จะกระทํา
ได้แล้ว

การจํากัดความรับผิด
ใช้เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ
หน้า 23 จาก 24

(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

รหัสบริ ษทั CBSMG
เอกสารแนบท้ายเลขที: 1
วันทําเอกสาร «TRN_TIMESTAMP_DATE»
ซึ:งถือเป็ นส่ วนหนึ:งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที: «POLICY»
ชื:อผูเ้ อาประกันภัย (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื:อผูร้ ับประโยชน์ (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ: มต้นวันที:
เวลา
สิR นสุ ดวันที:
เวลา 16.30 น.
จํานวนเงินเอาประกันภัย
(ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
บาท
เบีRยประกันภัย บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท รวม บาท (ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การจํากัดความรั บผิด : เป็ นที:ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที:ผูเ้ อาประกันภัยได้รับ เป็ นผลเนื: องมาจากการถูกฆาตกรรม
หรื อถูกทําร้ ายร่ างกาย จํานวนเงิ นเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ ม้ ครอง ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญ เสี ยอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิR นเชิง (อ.บ.1) หรื อ ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) จะลดเหลือเพียง(ตามที:ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
บาท
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีRขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในอกสารแนบ
ท้ายนีRแทน
ส่ วนเงื:อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื:นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

หน้า 24 จาก 24

