กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทูนโพรเทค พีเอ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอกนิกส์ (Online))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ ยประกั น ภั ย ที่ ผู ้เอาประกั น ภั ย ต้ อ งช าระภายใต้ข ้อ บั ง คับ เงื่ อ นไขทั่ ว ไปและข้อ ก ำหนด
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัย
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคำและคำบรรยำยซึ่ งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ
เป็ นควำมหมำยเดียวกันทั้งหมด ไม่วำ่ จะปรำกฎในส่ วนใดก็ตำม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัย
หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ป ระกันภัย เงื่ อนไขทั่วไปและข้อก ำหนด
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสำรแนบท้ำย ข้อระบุพิเศษ
ใบสลั ก หลั ง กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และเอกสำรสรุ ป
สำระสำคัญ ตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
แห่งสัญญำประกันภัยเดียวกัน
หมายถึง บริ ษทั ทูนประกันภัย จำกัด (มหำชน)
1.2 บริษัท
หมำยถึง บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้เอำประกัน ภัย ในตำรำงกรมธรรม์
1.3 ผู้เอาประกันภัย
ประกันภัยนี้ และ/หรื อเอกสำรแนบ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับ
ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมำยถึง บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้รั บ ประโยชน์ ใ นตำรำงกรมธรรม์
1.4 ผู้รับประโยชน์
ประกันภัยนี้ และ/หรื อเอกสำรแนบ
หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปั จจัยภำยนอกร่ ำงกำย
1.5 อุบัติเหตุ
และทำให้เกิดผลที่ผเู ้ อำประกันภัยมิได้เจตนำหรื อมุ่งหวัง
หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ ำงกำย อันเป็ นผลโดยตรงจำกอุบตั ิเหตุซ่ ึ ง
1.6 การบาดเจ็บ
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจำกเหตุอื่น
1.7 ความสู ญเสี ยหรื อความ หมำยถึง กำรบำดเจ็บ ทำงร่ ำงกำยของผูเ้ อำประกัน ภัย โดยอุ บัติ เหตุ
และท ำให้ ผูเ้ อำประกัน ภัย เสี ย ชี วิต สู ญ เสี ย อวัย วะ สำยตำ
เสียหายใดๆ
ทุพพลภำพ หรื อได้รับบำดเจ็บ หรื อควำมสู ญเสี ยหรื อควำม
เสี ยหำยต่อทรัพย์สินของผูเ้ อำประกันภัย
หมำยถึง ควำมเสี ยหำยส่ วนแรกที่ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
1.8 ความรับผิดส่ วนแรก
เองต่อเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง
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1.9

แพทย์

1.10
1.11

พยาบาล
โรงพยำบำล

1.12

สถำนพยำบำลเวชกรรม

1.13

คลินิก

1.14

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

1.15

ค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ นและ
สมควร

หมายถึง ผูท้ ี่สำเร็ จกำรศึกษำได้รับปริ ญญำแพทยศำสตรบัณฑิตได้ข้ ึน
ทะเบียนอย่ำงถูกต้องจำกแพทยสภำ และได้รับอนุ ญำตให้
ประกอบวิ ช ำชี พ สำขำเวชกรรมในท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร
ทำงกำรแพทย์ หรื อทำงด้ำนศัลยกรรม
หมำยถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลตำมกฎหมำย
หมายถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซึ่ งจัด ให้ บ ริ ก ำรทำงกำรแพทย์ โดย
สำมำรถรั บ ผูป้ ่ วยไว้ค้ำงคื น และมี อ งค์ป ระกอบทำงด้ำน
สถำนที่ แ ละมี จ ำนวนบุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ที่ เพี ย งพอ
ตลอดจนกำรจัดกำรให้บริ กำรที่ครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
มี ห้ อ งส ำหรั บ กำรผ่ ำ ตัด ใหญ่ และได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ จ ด
ท ะเบี ยน ด ำเนิ น กำรเป็ น โรงพ ยำบ ำลตำม กฎห มำย
สถำนพยำบำลของอำณำเขตนั้นๆ
หมายถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซึ่ งจัด ให้ บ ริ ก ำรทำงกำรแพทย์ โดย
สำมำรถรับผูป้ ่ วยไว้คำ้ งคืนและได้รับอนุญำตให้จดทะเบียน
ดำเนิ นกำรเป็ นสถำนพยำบำลเวชกรรมตำมกฎหมำยของ
อำณำเขตนั้นๆ
หมายถึง สถำนพยำบำลแผนปั จจุ บัน ที่ ไ ด้รับ อนุ ญ ำตตำมกฎหมำย
ดำเนินกำรโดยแพทย์ทำกำรรักษำพยำบำล ตรวจวินิจฉัยโรค
และไม่สำมำรถรับผูป้ ่ วยไว้คำ้ งคืนได้ และได้รับอนุญำตให้
จดทะเบียนดำเนินกำรเป็ นคลินิกตำมกฎหมำยของอำณำเขต
นั้นๆ
หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทำงปฏิบตั ิทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบนั ที่
เป็ นสำกล และนำมำซึ่ งแผนกำรรักษำที่เหมำะสมกับผูป้ ่ วย
ตำมควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์และสอดคล้องกับ ข้อสรุ ป
จำกประวัติก ำรบำดเจ็บ กำรเจ็บ ป่ วย กำรตรวจพบผลกำร
ชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ำมี)
หมายถึง ค่ำรักษำพยำบำล และ/หรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อ
เทียบกับกำรให้บริ กำรที่โรงพยำบำล หรื อสถำนพยำบำลเวช
กรรม หรื อคลินิก เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยำบำล
หรื อสถำนพยำบำลเวชกรรมหรื อคลินิกซึ่ งผูเ้ อำประกันภัย
เข้ำรับกำรรักษำนั้น
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1.16

1.17

1.18

ควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กำรวิ นิ จ ฉั ย และกำรรั ก ษำตำม
ภำวะกำรบำดเจ็บของผูร้ ับบริ กำร
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ ทำงแพทย์อย่ำงชัดเจนตำมมำตรฐำนเวช
ปฎิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้อ งมิ ใ ช่ เพื่ อ ควำมสะดวกของผู ้รับ บริ ก ำรหรื อ ของ
ค ร อ บ ค รั ว ผู ้ รั บ บ ริ ก ำร ห รื อ ข อ งผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
รักษำพยำบำลเพียงฝ่ ำยเดียว และ
(4) ต้องเป็ นกำรบริ ก ำรรั ก ษำพยำบำลตำมมำตรฐำนกำร
ดูแลผูป้ ่ วยที่ เหมำะสมตำมควำมจำเป็ นของภำวะกำร
บำดเจ็บของผูร้ ับบริ กำรนั้นๆ
หมายถึง ระยะ เวล าห นึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ กรม ธ รรม์ ป ระกั น ภั ย
ปี กรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับหรื อนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกัน ภัย
ปี ต่อๆ ไป
หมายถึง กำรกระทำซึ่งใช้กำลังหรื อควำมรุ นแรง และ/หรื อมีกำรข่มขู่
กำรก่อกำรร้ ำย
โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรกระทำเพียง
ลำพังกำรกระทำกำรแทนหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรื อ
รัฐบำลใด ซึ่ งกระทำเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลัทธิ นิยม
หรื อจุดประสงค์ที่คล้ำยคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องกำรส่ งผลให้
รั ฐ บำลและ/หรื อ สำธำรณชนหรื อ ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของ
สำธำรณชนตกอยูใ่ นภำวะตื่นตระหนกหวำดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด
2.1 สัญญำประกันภัย
สัญญำประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจำกกำรที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อำประกันภัยในใบคำขอเอำประกันภัย
และข้อแถลงเพิ่มเติม(ถ้ำมี) ที่ผเู ้ อำประกันภัยลงลำยมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐำนในกำรตกลงรับประกันภัยตำมสัญญำ
ประกันภัย บริ ษ ทั จึงได้ออกกรมธรรม์ป ระกันภัยและเอกสำรสรุ ปสำระส ำคัญ เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อก ำหนด
ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ ผู ้เอำประกัน ภัย รู ้ อ ยู่แ ล้ว แต่ แ ถลงข้อ ควำมอัน เป็ นเท็ จ ในข้อ แถลงตำมวรรคหนึ่ ง หรื อ
รู ้อยู่แล้วในข้อควำมจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อควำมจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทรำบซึ่งถ้ำบริ ษทั ทรำบ ข้อควำมจริ ง
นั้ นๆ อำจจะได้ จู ง ใจให้ บ ริ ษั ท เรี ยกเบี้ ยประกั น ภั ย สู งขึ้ นหรื อบอกปั ดไม่ ย อมท ำสั ญ ญ ำประกั น ภั ย
สัญญำประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะตำมมำตรำ 865 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้ำง
สัญญำประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธควำมรับผิดโดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนือจำกที่ผูเ้ อำประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสำร
ตำมวรรคหนึ่ง
2.2 การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้ำนเรื่ องควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับมำเป็ นเวลำ 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้ง
แรก เว้นแต่กำรขำดชำระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้ท รำบข้อ มู ล อัน จะบอกล้ำงสั ญ ญำประกัน ภัย ได้ แต่มิ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ บ อกล้ำงสั ญ ญำ
ประกันภัยภำยในกำหนด 1 เดือนนับแต่ทรำบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อำจบอกล้ำงควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
ในกรณี น้ ีได้
2.3 ควำมสมบูรณ์ แห่ งสั ญญำและกำรเปลีย่ นแปลงข้ อควำมในสั ญญำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ ย นแปลงข้อ ความใดๆ ในสั ญ ญาประกัน ภัย จะต้อ งได้รั บ ความยิน ยอมจากบริ ษ ัท และได้บัน ทึ ก ไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.4 กำรแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อ ตัว แทนของบุ ค คลดังกล่ าว แล้ว แต่ ก รณี จะต้อ งแจ้งให้ บ ริ ษ ัท
ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันทีเว้นแต่จะพิสูจน์ ได้วำ่ มีเหตุ
จ ำเป็ นอั น ส มควรจึ ง ไม่ อ ำจแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทรำบดั ง ที่ ได้ ก ล่ ำ วมำแล้ ว ข้ ำ งต้ น ได้ แต่ ไ ด้ แ จ้ ง โดยเร็ ว
ที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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2.5 กำรเรียกร้ องและกำรส่ งหลักฐำนควำมเสียหำย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่ำทดแทนเนื่ องจำกเสี ยชี วิต หรื อทุพ พลภำพ ให้ส่ งหลัก ฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใน
30 วัน นับแต่วนั เสี ยชี วิตหรื อวันที่ เริ่ มเกิดทุพพลภำพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่ นให้ส่งหลักฐำน
ภำยใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุแต่กำรไม่เรี ยกร้องภำยในกำหนดดังกล่ำ ว ไม่ทำให้สิทธิกำรเรี ยกร้องเสี ย
ไปหำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุสมควรที่ไ ม่สำมำรถเรี ยกร้องได้ภำยในกำหนดและได้ทำกำรเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุด
เท่ำที่สำมำรถจะกระทำได้แล้ว
2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อำประกันภัยเท่ำที่จำเป็ นกับ
กำรประกันภัย นี้ และมี สิ ท ธิ ท ำกำรชัน สู ตรพลิ ก ศพในกรณี ที่ มี เหตุจำเป็ นและไม่เป็ นกำรขัดต่อกฎหมำยโดย
ค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
2.7 กำรจ่ ำยค่ำทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อ เสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้วโดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิตบริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ส่วนค่าทดแทน
อย่ำงอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ้มครองในกรมธรรม์ประกันภั ยระยะเวลาที่ กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จำเป็ นแต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่ อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษ ทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.8 ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตบริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ใดๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผูร้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ ันหากมิได้ ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อำประกันภัยระบุ ชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดี ยวและผูร้ ั บประโยชน์ได้เสี ยชี วิตก่ อนผูเ้ อำ
ประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อำประกันภัย ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อถึงกำรเปลี่ยนตัว
ผูร้ ั บ ประโยชน์ หำกผูเ้ อำประกันภัย มิไ ด้แจ้งหรื อไม่ส ำมำรถแจ้งให้บริ ษ ทั ทรำบถึ งกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำว
ข้ำงต้นเมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อำประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ั บประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อน
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึง กำรเปลี่ยนตัว
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ผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หำกผูเ้ อำประกันภัยมิได้
แจ้งหรื อไม่สำมำรถแจ้งให้บริ ษ ทั นั้นทรำบถึ งกำรเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่ำวข้ำงต้น เมื่อผูเ้ อำประกันภัย
เสี ยชี วิตบริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รำยที่ เสี ยชี วิตให้แก่ ผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละ
เท่ำๆ กัน
2.9 กำรเปลีย่ นอำชีพ
ถ้า ผู เ้ อาประกัน ภัย ได้รั บ บาดเจ็ บ ในขณะที่ ก ระท าการโดยมี ค่ าตอบแทนในอาชี พ อื่ น ที่ มี ก ารเสี่ ย ง
อันตรายมากกว่าอาชี พ ที่ ได้แจ้งไว้แต่เดิ ม บริ ษ ทั จะจ่ ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงิ นเท่ าที่ เบี้ ยประกันภัยที่ ได้
รับชาระแล้วสำหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้า ผู ้เอาประกั น ภัย เปลี่ ย นอาชี พ เป็ นอาชี พ ประเภทอื่ น ซึ่ งบริ ษ ัท ก าหนดไว้ว่ า เป็ นอาชี พ ที่ มี ก าร
เสี่ ย งภัย น้ อ ยกว่ าอาชี พ ประเภทที่ แ จ้ง ไว้กับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท จะลดเบี้ ยประกัน ภัย ลงและจะคื น เบี้ ย ประกัน ภัย
ให้ตามส่วนนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
2.10 การชาระเบีย้ ประกันภัย
กำรชำระเบี้ ยประกันภัยแบบรำยปี จะถึงกำหนดชำระทันที หรื อก่ อนควำมคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดยผูเ้ อำ
ประกันภัย และควำมคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตำมวันที่ที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
2.11 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2.11.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยกำรส่ งหนังสื อบอกกล่ำวล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
30 วัน โดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อำประกันภัยตำมที่อยู่ครั้งสุ ดท้ำยที่แจ้งให้บริ ษทั ทรำบ ในกรณี น้ ี บริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บงั คับแล้วออกตำมส่ วน
2.11.2 ผูเ้ อำประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยกำรแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นหนังสื อ
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจำกหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมำแล้วออกตำมอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตำมตำรำงที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
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ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
65
75
80
85
90
95
100

กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตำมเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่วำ่ จะกระทำโดยฝ่ ำยใดก็ตำม ต้องเป็ นกำรบอกเลิก
ทั้งฉบับเท่ำนั้น ไม่สำมำรถเลือกยกเลิกควำมคุม้ ครองเพียงส่ วนหนึ่งส่ วนใดระหว่ำงปี กรมธรรม์ประกันภัยได้
2.12 กำรสิ้นสุ ดของสั ญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ควำมคุม้ ครองของผูเ้ อำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีเหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์
หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
2.12.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่ไม่มีกำร
ต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย)
2.12.2 เมื่อปี เอำประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัย มีอำยุครบ ….12…. ปี บริ บูรณ์
2.12.3 เมื่อผูเ้ อำประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตำมเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกำหนดในข้อ 2.10
2.12.4 เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต จำกสำเหตุที่ไม่ได้รับควำมคุม้ ครอง
2.12.5 เมื่อผูเ้ อำประกันภัยถูกจองจำอยูใ่ นเรื อนจำหรื อทัณฑสถำน
สำหรั บกำรสิ้ นสุ ดควำมคุม้ ครองตำมข้อ 2.12.4 หรื อ 2.12.5 บริ ษ ทั จะคืนเบี้ ยประกันภัยให้แก่
ผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บงั คับมำแล้วออกตำมส่วน
2.12.6 ควำมคุ ้ม ครองภำยใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัยนี้ แต่ ล ะควำมคุ ้ม ครองจะสิ้ น สุ ดเมื่ อบริ ษ ัท ได้จ่ำย
ค่ำทดแทน ตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยสู งสุ ดที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยของควำม
คุ ้ม ครองนั้ น ๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษ ัท จะให้ ค วำมคุ ้ม ครองต่ อไป จนสิ้ น สุ ด ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย เฉพำะจำนวนเงินเอำประกันภัยของควำมคุม้ ครองอื่นที่เหลืออยูเ่ ท่ำนั้น
2.12.7 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และกำรประกันภัยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นสุ ดในเวลำ
24.00 น. ตำมเวลำประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
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2.13 กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพำท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่ำงผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตำมกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหำกผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพ ำทนั้นโดย
วิธี ก ำรอนุ ญ ำโตตุล ำกำร บริ ษ ัท ตกลงยิน ยอมและให้ ท ำกำรวิ นิ จฉั ย ชี้ ขำดโดยอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรตำมระเบี ย บ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
2.14 การต่ ออายุโดยอัตโนมัติ
ภำยใต้บงั คับแห่งเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ กำรชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึง
กำหนดจะเป็ นกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยอัตโนมัติ
บริ ษทั ต้องแจ้งให้ผูเ้ อำประกันภัยทรำบ กรณี มีกำรเปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อขยำยควำมคุม้ ครองใดๆ
ของเงื่อนไข ควำมคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสำรแนบท้ำย หรื ออื่นๆ ที่เป็ นสำระสำคัญตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2.15 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อำจจะไม่รับผิดชดใช้ค่ำทดแทนตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อำประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำประกันภัยและเงื่อนไขแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
กำรประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
3.1 ควำมสู ญเสี ย หรื อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรื อสื บเนื่องจำกสำเหตุดังต่ อไปนี้
3.1.1 กำรกระท ำของผู้ เอาประกั น ภั ย ขณะอยู่ ภ ำยใต้ ฤ ทธิ์ สุ ร ำ สำรเสพติ ด หรื อ ยำเสพติ ด ให้ โทษ
จนไม่ สำมำรถครองสติได้ คำว่ ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขนึ้ ไป
3.1.2 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรื อกำรทำร้ ำยร่ ำงกำยตนเอง
3.1.3 กำรได้ รั บ เชื้ อ โรค ปรสิ ต เว้ น แต่ ก ำรติ ด เชื้ อ โรค หรื อ บำดทะยั ก หรื อ โรคกลัว น้ ำ ซึ่ งเกิด จำก
บำดแผลที่ได้ รับมำจำกอุบัติเหตุ
3.1.4 กำรรั ก ษำทำงเวชกรรมหรื อศั ลยกรรม เว้ นแต่ ที่จำเป็ นจะต้ องกระทำ เนื่ องจำกได้ รับ บำดเจ็บ
ซึ่ ง ได้ รั บ ควำมคุ้ ม ครองภำยใต้ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ และได้ ก ระท ำภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
3.1.5 กำรแท้ งลูก
3.1.6 การรั ก ษาฟั น หรื อ การรั ก ษารากฟั น เว้ น แต่ ก ารรั ก ษาที่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้น ภายใน 7 วั น นั บ จากวัน เกิด
อุบัติเหตุ
3.1.7 กำรเปลีย่ นหรื อใส่ ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
3.1.8 อำหำรเป็ นพิษ
3.1.9 กำรปวดหลั ง อั น มี ส ำเหตุ ม ำจำก หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เคลื่ อ นทั บ เส้ นประสำท (Disc
herniation) กระดู ก สั น หลั งเคลื่ อ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู ก สั น หลั งเสื่ อ ม (Degenerative disc
disease) ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง เสื่ อ ม ( S p o n d y lo s i s ) แ ล ะ ภ ำ ว ะ ที่ มี ร อ ย แ ต ก ( D e f e c t )
หรื อพยำธิสภำพที่กระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ นแต่ มีกำรแตกหัก (Fracture)
หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสั นหลังอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
3.1.10 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่ม่ งุ ร้ ำยของศัตรู ต่ำงชำติ หรื อกำรกระทำที่ม่ งุ ร้ ำยคล้ ำย สงครำม
ไม่ ว่ ำ จะได้ มี ก ำรประกำศสงครำมหรื อ ไม่ ก็ต ำม หรื อ สงครำมกลำงเมื อ ง กำรแข็ งข้ อ กำรก บฏ กำรจลำจล
กำรนัดหยุดงำน กำรก่ อควำมวุ่นวำย กำรปฏิ วัติ กำรรั ฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึ ก หรื อเหตุกำรณ์ ใดๆ
ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีกำรประกำศหรื อคงไว้ ซึ่งกฎอัยกำรศึก
3.1.11 กำรก่อกำรร้ ำย
3.1.12 กำรแผ่ รังสี หรื อกำรแพร่ กัมมันตภำพรั งสี จ ำกเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจำกกำกนิวเคลียร์ ใดๆ
อัน เนื่ อ งมำจำกกำรเผำไหม้ ของเชื้ อ เพลิงนิ วเคลีย ร์ และจำกกรรมวิ ธีใดๆ แห่ งกำรแตกแยกตัวทำงนิ วเคลีย ร์
ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
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3.1.13 กำรระเบิ ด ของกัม มั น ตภำพรั งสี หรื อ ส่ วนประกอบของนิ ว เคลี ยร์ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรำยอื่ น ใด
ที่อำจเกิดกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ ได้
3.2 ควำมสู ญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยใดๆ ที่ เกิด ขึ้น ในเวลำต่ อ ไปนี้ (เว้ น แต่ จ ะได้ มี ก ำรขยำยควำมคุ้ ม ครอง
และมีกำรออกเอกสำรแนบท้ ำยเพื่อขยำยควำมคุ้มครองดังกล่ำว)
3.2.1 ขณะที่ ผ้ ูเอาประกันภัย แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุ กชนิด แข่ งม้ ำ แข่ งสกีทุกชนิ ด รวมถึ ง เจ็ตสกีด้วย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่กำรโดดร่ มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะกำลังขึน้ หรื อกำลังลงหรื อ โดยสำรอยู่ในบอลลูน
หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ ถังอำกำศและเครื่ องช่ วยหำยใจใต้น้ำ
3.2.2 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสำรรถจักรยำนยนต์
3.2.3 ข ณ ะที่ ผู้ เอาป ระกั น ภั ยก ำลั ง ขึ้ น ห รื อก ำลั ง ลงห รื อ โด ยส ำรอยู่ ใน อำกำศ ยำน ที่ มิ ได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์
3.2.4 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ ำที่เป็ นพนักงำนประจำอำกำศยำนใดๆ
3.2.5 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยเข้ ำร่ วมทะเลำะวิวำทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดกำรทะเลำะวิวำท
3.2.6 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย ก่ อ อำชญำกรรมที่ มี ค วำมผิ ด สถำนหนั ก หรื อ ขณะถู ก จั บ กุ ม หรื อ
หลบหนีกำรจับกุม
3.2.7 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เป็ น ทหำร ต ำรวจ หรื อ อำสำสมั ค ร และเข้ ำ ปฏิ บั ติ ก ำร
ในสงครำม หรื อ ปรำบปรำม แต่ ห ำกกำรเข้ ำ ปฏิ บั ติ ก ำรนั้ น เกิ น 30 วั น บริ ษั ทจะคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย ตั้ ง แต่
ระยะเวลำที่ เข้ ำ ปฏิ บั ติก ำรสงครำม หรื อ ปรำบปรำมนั้ น จนถึ งวั น สิ้ น สุ ด กำรปฏิ บั ติ ก ำรนั้ น ส่ ว นหลังจำกนั้ น
ให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลำประกันภัยที่กำหนดไว้ ในตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกำหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ป ระกันภัย และเพื่ อเป็ นการตอบแทนเบี้ ย ประกัน ภัยที่ ผูเ้ อาประกัน ภัยต้องชาระบริ ษ ทั ตกลงจะให้
ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวิต กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสี ยง
กำรพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภำพถำวร
คาจากัดความเฉพาะ
การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง กำรถูกตัดออกจำกร่ ำงกำยตั้งแต่ขอ้ มื อ หรื อข้อเท้ำ และให้หมำยรวมถึ ง
กำรสู ญ เสี ย สมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัย วะดัง กล่ ำวข้ำงต้น โดย
สิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้ ทำงกำรแพทย์ ชัดเจนว่ำไม่สำมำรถกลับมำใช้งำน
ได้อีกตลอดไป
หมายถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุ พ พลภำพถึ งขนำดไม่ส ำมำรถประกอบหน้ำที่ ก ำรงำนใดๆ ในอำชี พ
ประจำ และอำชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรบางส่ วน หมายถึง ทุ พ พลภำพถึ งขนำดไม่ส ำมำรถประกอบหน้ำที่ ก ำรงำนใดๆ ในอำชี พ
ประจำตำมปกติได้ตลอดไป แต่ทำงำนอื่นเพื่อสิ นจ้ำงได้
ควำมคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายของ
ผู ้เอำประกัน ภัย โดยอุ บ ั ติ เหตุ แ ละท าให้ ผู ้เอำประกั น ภัย เสี ย ชี วิ ต สู ญเสี ยอวัย วะ สายตา การรั บ ฟั ง เสี ยง
การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับ
ท าให้ ผูเ้ อำประกัน ภัย ต้อ งรั ก ษาตัวติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่าย ค่าทดแทนให้ ดังนี้
1.
2.

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย

3.

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

4.
5.
6.
7.
8.

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

สำหรับกำรเสี ยชีวิต
สำหรับกำรตกเป็ นบุคคลทุพพภำพถำวรสิ้ นเชิงและกำรทุพพล
ภำพถำวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน
นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีขอ้ บ่งชี้ทำงกำรแพทย์ชดั เจนว่ำ
ผูเ้ อำประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิง
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

18.
19.

5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับหูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้
สาหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
ส าห รั บ นิ้ ว อื่ น ๆ แ ต่ ล ะ นิ้ ว (ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ าส อ ง ข้ อ )
นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
สาหรับนิ้วหัวแม่เท้า
ส าห รั บ นิ้ วเท้ า อื่ น ๆ แต่ ล ะนิ้ ว (ไม่ น้ อ ยก ว่ า ห นึ่ งข้ อ )
นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า

บริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า ทดแทนตามข้ อ นี้ เพี ย งรายการที่ สู งสุ ดรายการเดี ย วเท่ า นั้ น เว้น แต่ ก รณี ที่ มี
การสู ญ เสี ย นิ้ ว มื อ หรื อ นิ้ วเท้า โดยถาวรสิ้ น เชิ ง ตามรายการที่ 12 ถึ ง 19 และไม่ อ าจเรี ย กร้ อ งค่ าทดแทนตาม
รายการใดรายการหนึ่ งในรายการที่ 1 ถึ ง 9 ได้ บริ ษัท จะจ่ า ยค่ า ทดแทนให้ ต ามความสู ญ เสี ยที่ แ ท้ จ ริ ง
ในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่ วนซึ่ งไม่สามารถเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19
ได้ แ ละไม่ ใ ช่ เป็ นการสู ญ เสี ยสมรรถภาพในการลิ้ ม รส หรื อดมกลิ่ น บริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า ทดแทนให้ ต าม
ความเห็ น ของแพทย์ข องบริ ษ ัท แต่ ไ ม่ เกิ น 50% ของจ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย ที่ ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกัน ภัย บริ ษ ัท จะจ่ า ยค่ า ทดแทนส าหรั บ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ตามข้อ ตกลงคุ ้ม ครองนี้
รวมกัน ไม่ เกิ น จานวนเงิ น ดัง ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หากบริ ษ ัท จ่ ายค่ าทดแทนตามข้อ ตกลง
คุ ้ ม ครองนี้ ยัง ไม่ เต็ ม จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย บริ ษั ท จะยัง คงให้ ค วามคุ ้ ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลา
เอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต
ผูร้ ั บ ประโยชน์จะต้องส่ งหลัก ฐำนดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ ผูเ้ อำประกันภัย
เสี ยชีวิตโดยค่ำใช้จ่ำยของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
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4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวร
ผู ้เอาประกั น ภั ย จะต้ อ งส่ งหลั ก ฐานดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ภายใน30 วัน นั บ จากวัน ที่ แ พทย์
ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อำประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรหรื อสูญเสี ยอวัยวะ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย
การไม่ส่ งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิ ทธิ ใ นการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ น
ได้ว่ามี เหตุอันสมควรที่ ไ ม่ส ามารถส่ งหลัก ฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด แต่ได้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
คาจากัดความเฉพาะ
ค่ าห้ องสาหรับผู้ป่วยใน หมำยถึง ค่ ำ ห้ อ งพัก ผูป้ ่ วย ค่ ำอำหำรผู ้ป่ วย ค่ ำบริ ก ำรพยำบำล และค่ ำบริ ก ำรใน
โรงพยำบำล ที่โรงพยำบำล หรื อสถำนพยำบำลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
หมำยถึง ผูท้ ี่จำเป็ นต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรื อสถำนพยำบำลเวชกรรม
ผู้ป่วยใน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับ
กำรวิ นิ จ ฉัย และค ำแนะน ำจำกแพทย์ต ำมข้อ บ่ ง ชี้ ซ่ ึ งเป็ นมำตรฐำนทำง
กำรแพทย์และในระยะเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรรักษำกำรบำดเจ็บนั้นๆ
และให้ ร วมถึ งกรณี รั บ ตัว ไว้เป็ นผู ้ป่ วยในแล้ว ต่ อ มำเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นครบ
6 ชัว่ โมง
หมำยถึง กำรตรวจวินิจฉัย กำรรักษำพยำบำลหรื อกำรป้ องกันโรคด้วยวิธีกำรแพทย์
แพทย์ ทางเลือก
แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย กำรแพทย์แผนจีน หรื อวิธีกำรอื่นๆ ที่มิใช่
กำรแพทย์แผนปัจจุบนั
ควำมคุ้มครอง
ถ้ำกำรบำดเจ็บที่ได้รับทำให้ผเู ้ อำประกันภัยต้องรับกำรรักษำพยำบำลโดยแพทย์หรื อต้องได้รับกำรพยำบำล
โดยพยำบำล ซึ่ งเกิ ดขึ้นภำยใน 52 สั ปดำห์ นับ แต่วนั ที่ เกิ ดอุบ ัติเหตุบริ ษทั จะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับค่ ำใช้จ่ำยที่
จำเป็ นและสมควรซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลตำมควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์และ มำตรฐำนทำงกำรแพทย์
สำหรับค่ำห้องสำหรับผูป้ ่ วยใน ค่ำห้องสังเกตอำกำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลให้ตำมจำนวนเงินที่จ่ำย
จริ งทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยควำมรับผิดส่ วนแรก
(ถ้ำมี)
แต่หำกผูเ้ อำประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำกสวัสดิกำรของรัฐ หรื อสวัสดิกำรอื่นใดหรื อจำกกำรประกันภัย
อื่นมำแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลส่วนที่ขำดเท่ำนั้น
กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ กำรรักษำพยำบำล
ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อำประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
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ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จ
ที่รับรองยอดเงินที่จ่ำยไป เพื่อให้ ผูเ้ อำประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขำดจำกผูร้ ับประกันภัย รำยอื่น แต่หำกผูเ้ อำ
ประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำกสวัสดิกำรของรัฐ หรื อสวัสดิกำรอื่นใด หรื อจำกประกันภัยรำยอื่นมำแล้วให้ผูเ้ อำ
ประกันภัยส่งสำเนำใบเสร็จที่มีกำรรับรองยอดเงินที่จ่ำยจำกสวัสดิกำรของรัฐหรื อหน่วยงำนอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วน
ที่ขำดจำกบริ ษทั
กำรรักษำนอกประเทศไทย
การรั ก ษาพยาบาลเนื่ องจากการบาดเจ็ บ ตามความคุ ้ม ครองของกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ บริ ษ ัทจะจ่ าย
ค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้อจำกัด
1. ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกิน วันละ ....5,000....บาท
ทั้ ง นี้ ข้อ จ ากั ด นี้ ไม่ ใ ช้ บ ั ง คับ กรณี เข้า รั บ การรั ก ษาในห้ อ งผู ้ป่ วยหนั ก (ไอ.ซี .ยู .) ตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์
2. ไม่ คุ ้ ม ครอง ค่ า จ้ า งพ ยาบ าลพิ เศษ อุ ป กรณ์ ค้ ายั น ต่ า งๆ (ยกเว้ น ไม้ ค้ ายั น ) รถเข็ น ผู ้ ป่ วย
อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้ อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน
คาจากัดความเฉพาะ
ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก หมำยถึง ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูก
แตกหักที่แนบท้ำยข้อตกลงคุม้ ครองนี้
กระดูก (Bone) หมำยถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ ไม่รวมเนื้ อเยื่ออื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก เช่น กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอน
รองกระดูก (Disc)
การร้ าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมำยถึง กำรแตกเพียงเป็ น
รอย ไม่ขำดจำกกันอย่ำงสมบูรณ์
การแตกหักจากกันอย่ างสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมำยถึง กำรที่กระดูกแตกหรื อ หักออกจำกกัน
อย่ำงสมบูรณ์และเห็นรอยหักชัดเจน
กำรทิ่มทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผิวหนัง
การหั ก แบบยุบ ตั ว (Compression Fracture) หมำยถึ ง กำรหัก แบบยุบ ตัวของปล้องกระดู ก สัน หลัง
(Vertebrae) ที่เกิดจำกกำรตกจำกที่สูง
การแตกหักมากกว่ า 1 แห่ ง (Multiple Fracture) หมำยถึง มีกำรแตกหรื อหักของกระดูกท่อนเดียวกัน
มำกกว่ำ 1 ตำแหน่ง
กะโหลกศี รษะ (Skull) หมำยถึง ส่ วนของกระดูกที่ประกอบเป็ นกะโหลกศี รษะ ทั้งนี้ ไม่รวมกระดู ก
ขำกรรไกรบน (Maxillar) ขำกรรไกรล่ ำ ง (Mandible) กระดู ก แก้ม (Zygomatic Bone) และกระดู ก สั น จมู ก
(Nasal Bone)
กฎเก้ าเปอร์ เซ็นต์ (Rule of Nines) หมำยถึง ระบบที่แพทย์ใช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่ ำงกำย จำกกำร
ถูกไฟไหม้หรื อน้ ำร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละข้ำงถือเป็ นส่ วนละ 9% ของพื้นผิวร่ ำงกำย ด้ำนหน้ำและ
ด้ำนหลังของลำตัวแต่ละด้ำนถื อเป็ นส่ วนละ 18% ของพื้ นผิวร่ ำงกำย ขำแต่ละข้ำงถื อเป็ นส่ วนละ 18% ของ
พื้นผิวร่ ำงกำย และบริ เวณระหว่ำงทวำรหนักกับโคนอวัยวะสื บพันธุ์รวมถึงอวัยวะสื บพันธุ์ถือเป็ น 1% ที่เหลือ
บำดแผลกำรไหม้ หรื อ น้ ำ ร้ อนลวกระดั บ ที่ ส ำม หมายถึ ง การไหม้ที่ ท าลายชั้ น ผิ ว หนั ง ทั้ง หมด
(หนังกาพร้าและหนังแท้)
กำรผ่ ำ ตั ด เปิ ดทรวงอก หมายถึ ง การผ่ า ตัด อวัย วะในทรวงอกซึ่ งโดยปกติ จ ะไม่ ร วมถึ ง หั ว ใจ
แต่เพื่อประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึงหัวใจด้วย
สภำพกำรบำดเจ็ บ หรื อกำรเจ็ บ ป่ วยที่ เป็ นมำก่ อ นกำรเอำประกั น ภั ย หมายถึ ง การบาดเจ็ บ
หรื ออาการแสดง หรื อโรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
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โรคกระดู ก พรุ น บำง (Osteoporosis) หมายถึ ง กระดู ก พรุ น บางและหัก ง่ายเนื่ องจากการลดลงของ
จานวนเนื้อกระดูก
กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมำยถึง กระดูกหักในตำแหน่งกระดูก ซึ่งเป็ นโรคอยู่
ก่อนทำให้กระดูกขำดควำมแข็งแรง
ควำมคุ้มครอง
ถ้า ผู ้เอำประกัน ภัย ได้รั บ บาดเจ็ บ โดยอุ บัติ เหตุ อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงิน
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจานวนเงินเอาประกัน ภัยผลประโยชน์ กระดู ก แตกหัก เมื่ อได้รับหลัก ฐาน
พิสูจน์การแตกหักโดยการเอ็กซเรย์แล้ว
เงื่อนไขกำรจ่ ำยผลประโยชน์
ภำยหลังที่บริ ษทั ได้รับหลักฐำนพิสูจน์กำรแตกหักตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อกำรเรี ยกร้องและกำรส่ ง
หลักฐำนควำมเสี ยหำยแล้ว บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์ให้ภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำวดังต่อไปนี้
1) ผลประโยชน์ ข ้า งต้น จะจ่ า ยให้ สู งสุ ด ไม่ เกิ น 100% ของจ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย ผลประโยชน์
กระดู ก แตกหั ก และจ ากั ด การจ่ า ยเพี ย ง 1 ครั้ งเท่ า นั้ นส าหรั บ การแตกหั ก ของกระดู ก ชิ้ น หรื อท่ อ นนั้ น
ในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
2) ในกรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยผลประโยชน์ ไ ม่ ถึ ง 100% ของจ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ผลประโยชน์
กระดู ก แตกหั ก ความคุ ้ม ครองตามผลประโยชน์ ก ระดู ก แตกหั ก นี้ จะยัง คงมี อ ยู่ส าหรั บ ช่ ว งเวลาที่ เหลื อ อยู่
ในรอบปี กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นั้ น โดยมี ค วามคุ ้ม ครองเท่ า กับ ยอดคงเหลื อ จากการจ่ า ยผลประโยชน์ ต าม
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
3) ความคุ ้ ม ครองผลประโยชน์ ก ระดู ก แตกหั ก นี้ จะสิ้ นสุ ดลงทั น ที เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็ นจานวน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว
4) บริ ษ ัท จะไม่ จ่ า ยผลประโยชน์ น้ ี หากบริ ษ ัท ต้อ งจ่ า ยผลประโยชน์ เต็ ม จ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย
สาหรับการเสี ยชีวิตหรื อสู ญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
5) บริ ษ ทั จะไม่ จ่ายผลประโยชน์ น้ ี ส าหรั บ การแตกหัก ของกระดู กเมื่อบริ ษ ทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์
สาหรับการสู ญเสี ยอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์กำรเสี ยชีวิต กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อ
ทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ ง (อ.บ.1) หรื อ ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์กำรเสี ยชีวิต กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ กำร
รับฟังเสี ยง กำรพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2)
ทั้ ง นี้ การแตกหั ก ข้ า งต้ น ไม่ ร วมถึ ง การร้ า ว หรื อการแตกหั ก ของกระดู ก ใดๆ ที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ใ น
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
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ข้อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้าร้ อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
เท่านั้น)
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองผลประโยชน์ ก ระดู ก แตกหั ก นี้ ไม่ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายใดๆ
อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. โรคกระดูกพรุ นบาง (Osteoporosis) หรื อกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
2. สภาพการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
3. การแตกหักซึ่งเป็ นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรื อเป็ นผลมาจากโรคที่เป็ นมาโดยกาเนิด
ตำรำงผลประโยชน์ กำรชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้ อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน
ผลประโยชน์
ร้ อยละของจำนวนเงินเอำประกันภัย
1. กำรแตกหักของกระดูก
1.1 สะโพกหรื อเชิงกรำน (ยกเว้ นกระดูกต้ นขำ หรื อกระดูกก้ นกบ)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง
60%
และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
30%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
15%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.2 ต้นขำ หรื อส้ นเท้ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง
30%
และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
24%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
15%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.3 ขำท่อนล่ ำง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลำร้ ำ ข้ อเท้ ำ ข้ อศอก แขนท่ อนบนและท่ อนล่ ำง
แต่ไม่รวมถึงกำรแตกหักของกระดูกข้ อมือและกระดูกปลำยแขน (Colles fracture)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง
24%
และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
15%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
12%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
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ตำรำงผลประโยชน์ กำรชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้ อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน
ผลประโยชน์
ร้ อยละของจำนวนเงินเอำประกันภัย
กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed fracture)
7.2%
ซึ่งจาเป็ นต้องแก้ไขโดยการศัลยกรรม
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.4 กำรแตกหักของกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่ ำง และกำรแตกหักของกระดูก
ข้อมือ (Radius and Ulna)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ ำ กระดูกสั นอก มือ (ยกเว้ นนิว้ มือและข้ อมือ) เท้ ำ (ยกเว้ นนิว้ เท้ ำและส้ นเท้ ำ)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12 %
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.6 กระดูกสั นหลัง (ยกเว้ นกระดูกก้ นกบ)
กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression Fracture)
12%
การแตกหักของกระดูก ซึ่งต้องทาการรักษาโดยศัลยกรรม
12%
กระดูกหักซึ่งเป็ นสาเหตุของการสูญเสี ยการทางานของระบ
8%
บประสาทโดยถาวร
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.7 ขำกรรไกรล่ำง
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และ
15%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
9.6%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
4.8%
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรื อมำกกว่ ำ กระดูกโหนกแก้ ม กระดูกก้ นกบ ขำกรรไกรบน จมูก นิว้ เท้ ำ 1 นิว้
หรื อมำกกว่ำ นิว้ มือ 1 นิว้ หรื อมำกกว่ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ ง โดยมี การทิ่ มทะลุ 1 แห่ ง และ
9.5%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
7.2%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
4.8%
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ตำรำงผลประโยชน์ กำรชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้ อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน
ผลประโยชน์
ร้ อยละของจำนวนเงินเอำประกันภัย
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
2.4%
2. บำดแผลจำกกำรไหม้ หรื อน้ำร้ อนลวกระดับที่ 3 ตำมกฎเก้ำเปอร์ เซ็นต์
ไม่ต่ากว่า 27% ของผิวหนังร่ างกาย
60%
ไม่ต่ากว่า 18% ของผิวหนังร่ างกาย
35%
ไม่ต่ากว่า 9% ของผิวหนังร่ างกาย
20%
ไม่ต่ากว่า 4.5% ของผิวหนังร่ างกาย
10%
3. ข้ อกระดูกเคลื่อนที่จำเป็ นต้ องรักษำโดยกำรทำให้ กระดูกเข้ ำที่ด้วยกำรผ่ ำตัดโดยกำรวำงยำสลบ
กระดูกสันหลังหรื อส่ วนหลัง โดยวินิจฉัยจากการถ่ ายภาพ
48%
ทางรั ง สี (ยกเว้ น ห มอน รองกระดู ก สั นห ลั ง เคลื่ อ น ทั บ
เส้นประสาท)
ข้อสะโพก
30%
ข้อหัวเข่า
15%
กระดูกข้อมือ หรื อข้อศอก
12%
กระดูกข้อเท้า กระดูกข้อไหล่ หรื อกระดูกไหปลาร้า
6%
กระดูกนิ้วมือ นิ้วเท้า หรื อขากรรไกร
2.4%
4. กำรบำดเจ็บต่ออวัยวะภำยในที่เกิดจำกกำรถูกกระทบหรื อกระแทก
การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปิ ด
15%
ทรวงอกหรื อการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้อง (ยกเว้นไส้เลื่อน)
สมองถูกกระทบหรื อกระแทกจนทาให้หมดสติ ตรวจร่ างกาย
25%
พบมี ความผิดปกติ ท างระบบประสาทและมี บ าดแผลฟกช้ าที่
สมองจากภาพถ่ายทางรังสี
บริ ษ ัท จะชดเชยการผ่ า ตัด รายการต่ า งๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพี ย งรายการละหนึ่ งครั้ งในรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละปี
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หมวดที่ 5 เอกสำรแนบท้ำย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ควำม
ในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสำรแนบท้ำยขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ เงินค่าปลงศพหรื อค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพเนื่องจากการบาดเจ็บ
(ใช้เฉพำะเป็ นเอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลทูนโพรเทค พีเอ
(ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอกนิกส์ (Online)))
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทำเอกสำร
ชื่อผูเ้ อำประกันภัย ตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงฯ
ผูร้ ับประโยชน์ ตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงฯ
ควำมสัมพันธ์กบั ผูเ้ อำประกันภัย
ระยะเวลำมีผลบังคับ : เริ่ มต้นวันที่
เวลำ
สิ้ นสุ ดวันที่
เวลำ 24.00 น.
จำนวนเงินเอำประกันภัย 20,000
บำท
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ:
บำท อำกรแสตมป์ :
บำท ภำษี:
บำท เบี้ยประกันภัยรวม:
บำท
คาจากัดความเฉพาะ
ค่าปลงศพหรื อค่ าใช้ จ่ายใน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรงำนศพ ซึ่ งหมำยรวมถึ งค่ำโลงศพ
กำรเผำศพ หรื อฝังศพ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็ นเพื่อกำรนั้น ซึ่ งบริ ษทั
การจัดการงานศพ
จ่ำยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณีที่ผเู ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ
การขยายความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่ำในระยะเวลำซึ่ งมีผลบัง คับดังระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย นี้
ได้ขยำยควำมคุม้ ครองค่ำปลงศพหรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพ กรณี ผเู ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตจำกกำรบำดเจ็บจำก
อุบ ัติเหตุที่เกิ ดขึ้นระหว่ำงที่ เอกสำรแนบท้ำยนี้ มีผลบังคับ โดยบริ ษ ทั ตกลงจะจ่ำยค่ำปลงศพหรื อค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรงำนศพให้แก่ ผูร้ ับประโยชน์ตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรื อเอกสำรแนบท้ำยนี้ แต่สูงสุ ดไม่เกิน 20,000 บำท ทั้งนี้ โดยถือว่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่แท้จริ งตำมสมควรในกำรจัดกำร
ศพตำมสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั
การเรียกร้ องผลประโยชน์ เงินค่าปลงศพหรื อค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพเนื่องจากการบาดเจ็บ
ผูร้ ั บประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐำนดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ผูเ้ อำประกันภัย
เสี ยชีวิตโดยค่ำใช้จ่ำยของผูร้ ับประโยชน์เอง
1. ใบมรณะบัตร
2. ส ำเนำรำยงำนชัน สู ต รพลิ ก ศพ รับ รองโดยร้ อ ยเวรเจ้ำของคดี ห รื อหน่ วยงำนที่ ออกรำยงำน (กรณี
เสี ยชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ)
3. สำเนำบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้ำของคดี (กรณีเสี ยชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ)
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนประทับ “ตำย” ของผูเ้ อำประกันภัย
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนผูร้ ับประโยชน์
6. เอกสำรอื่นใดที่บริ ษทั ต้องกำรตำมควำมจำเป็ นในกำรเรี ยกร้องค่ำทดแทน (ถ้ำมี)
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กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ทำให้สิทธิในกำรเรี ยกร้องเสี ยไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำ
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สำมำรถส่ งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะ
กระทำได้แล้ว
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง
ค่าใช้ จ่ายทันตกรรม
(ใช้เฉพำะเป็ นเอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลทูนโพรเทค พีเอ
(ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอกนิกส์ (Online)))
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย: ตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงฯ
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่ มต้นวันที่
เวลา
สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา 24.00 น.
จานวนเงินเอาประกันภัย
2,000
บาท
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ:
บำท อำกรแสตมป์ : บำท ภำษี:
บำท เบี้ยประกันภัยรวม:
บำท
การขยายควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบตั ิเหตุทาให้ผเู ้ อำประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลสาหรับ
1. การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
2. การเปลี่ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
บริ ษั ท จะชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การบาดเจ็ บ แต่ ล ะครั้ ง ตามจ านวนเงิ น ที่ ผู ้ เ อำประกั น ภั ย
ได้จ่ายไปจริ งแต่สู งสุ ดไม่เกินจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ แต่ห ากผูเ้ อำประกันภัย
ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใดหรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบ
เพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสาร
แนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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