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 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทูนโพรเทค พเีอ (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอกนิกส์ (Online)) 
             

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพื่อเป็น
การตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับ  เง่ือนไขทั่วไปและข้อก ำหนด 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั  บริษทัให้สัญญากับผูเ้อาประกันภยั 
ดงัต่อไปน้ี 

 

หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม  
 ถอ้ยค ำและค ำบรรยำยซ่ึงมีควำมหมำยเฉพำะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกนัภยัจะ ถือ
เป็นควำมหมำยเดียวกนัทั้งหมด ไม่วำ่จะปรำกฎในส่วนใดก็ตำม เวน้แต่จะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยั 

1.1 กรมธรรม์ประกันภัย หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขทั่วไปและขอ้ก ำหนด 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสำรแนบทำ้ย ขอ้ระบุพิเศษ    
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย  และเอกสำรส รุป
สำระส ำคญั ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง
แห่งสัญญำประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมำยถึง บุคคลท่ีระบุ ช่ือเป็นผู ้เอำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์

ประกันภัยน้ี และ/หรือเอกสำรแนบ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับ
ควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.4 ผู้รับประโยชน์ หมำยถึง บุคคลท่ีระบุ ช่ือเป็นผู ้รับประโยชน์ในตำรำงกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี และ/หรือเอกสำรแนบ 

1.5 อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงฉับพลนั จำกปัจจยัภำยนอกร่ำงกำย
และท ำใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อำประกนัภยัมิไดเ้จตนำหรือมุ่งหวงั 

1.6 การบาดเจ็บ หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย อนัเป็นผลโดยตรงจำกอุบติัเหตุซ่ึง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจำกเหตุอ่ืน 

1.7 ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ 

หมำยถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผูเ้อำประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
และท ำให้ผูเ้อำประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สำยตำ 
ทุพพลภำพ หรือไดรั้บบำดเจ็บ หรือควำมสูญเสียหรือควำม
เสียหำยต่อทรัพยสิ์นของผูเ้อำประกนัภยั 

1.8 ความรับผิดส่วนแรก หมำยถึง ควำมเสียหำยส่วนแรกท่ีผูเ้อำประกันภยัจะตอ้งรับผิดชอบ
เองต่อเหตุกำรณ์แต่ละคร้ัง 
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1.9 แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำไดรั้บปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิตไดข้ึ้น
ทะเบียนอย่ำงถูกตอ้งจำกแพทยสภำ และไดรั้บอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริกำร
ทำงกำรแพทย ์หรือทำงดำ้นศลัยกรรม 

1.10 พยาบาล หมำยถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลตำมกฎหมำย 
1.11 โรงพยำบำล หมายถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริกำรทำงกำรแพทย์ โดย

สำมำรถรับผูป่้วยไว้ค้ำงคืนและมีองค์ประกอบทำงด้ำน
สถำนท่ีและมีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ี เพียงพอ
ตลอดจนกำรจดักำรให้บริกำรท่ีครบถว้น โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
มีห้องส ำหรับกำรผ่ำตัดใหญ่และได้รับอนุญำตให้จด
ทะ เบี ยนด ำ เนิ นก ำร เป็ นโรงพ ยำบ ำลตำมกฎหมำย
สถำนพยำบำลของอำณำเขตนั้นๆ 

1.12 สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริกำรทำงกำรแพทย์ โดย
สำมำรถรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืนและไดรั้บอนุญำตให้จดทะเบียน
ด ำเนินกำรเป็นสถำนพยำบำลเวชกรรมตำมกฎหมำยของ
อำณำเขตนั้นๆ        

1.13 คลนิิก หมายถึง สถำนพยำบำลแผนปัจจุบันท่ีได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 
ด ำเนินกำรโดยแพทยท์ ำกำรรักษำพยำบำล ตรวจวินิจฉัยโรค 
และไม่สำมำรถรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืนได้ และไดรั้บอนุญำตให้
จดทะเบียนด ำเนินกำรเป็นคลินิกตำมกฎหมำยของอำณำเขต
นั้นๆ 

1.14 มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทำงปฏิบติัทำงกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ี
เป็นสำกล และน ำมำซ่ึงแผนกำรรักษำท่ีเหมำะสมกบัผูป่้วย
ตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยแ์ละสอดคล้องกับขอ้สรุป
จำกประวติักำรบำดเจ็บ กำรเจ็บป่วย กำรตรวจพบผลกำร
ชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถำ้มี) 

1.15 ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นและ 
สมควร 
 
 
 
 

 

หมายถึง ค่ำรักษำพยำบำล และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือ
เทียบกบักำรใหบ้ริกำรท่ีโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวช
กรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยำบำล
หรือสถำนพยำบำลเวชกรรมหรือคลินิกซ่ึงผูเ้อำประกันภยั
เขำ้รับกำรรักษำนั้น 
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1.16 ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1)   ต้องสอดคล้องกับกำรวินิจฉัยและกำรรักษำตำม

ภำวะกำรบำดเจ็บของผูรั้บบริกำร 
(2)   ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทำงแพทยอ์ย่ำงชัดเจนตำมมำตรฐำนเวช

ปฎิบติัปัจจุบนั 
(3)   ต้องมิใช่เพื่อควำมสะดวกของผู ้รับบริกำรหรือของ

ค รอบ ค รัวผู ้ รั บ บ ริก ำร  ห รือ ข อ งผู ้ ให้ บ ริก ำร
รักษำพยำบำลเพียงฝ่ำยเดียว และ 

(4)   ต้องเป็นกำรบริกำรรักษำพยำบำลตำมมำตรฐำนกำร
ดูแลผูป่้วยท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นของภำวะกำร
บำดเจ็บของผูรั้บบริกำรนั้นๆ 

1.17 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะ เวล าห น่ึ งปี นั บ แต่ ว ัน ท่ี ก รมธรรม์ป ระกัน ภั ย             
มีผลบังคับหรือนับแต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 
ปีต่อๆ ไป 

1.18 กำรก่อกำรร้ำย หมายถึง กำรกระท ำซ่ึงใชก้ ำลงัหรือควำมรุนแรง และ/หรือมีกำรข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำเพียง
ล ำพงักำรกระท ำกำรแทนหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือ
รัฐบำลใด ซ่ึงกระท ำเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลทัธินิยม
หรือจุดประสงคท่ี์คลำ้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งกำรส่งผลให้
รัฐบำลและ/หรือสำธำรณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สำธำรณชนตกอยูใ่นภำวะต่ืนตระหนกหวำดกลวั 
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หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก ำหนด 

2.1 สัญญำประกนัภัย 

 สัญญำประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจำกกำรท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อำประกนัภยัในใบค ำขอเอำประกนัภยั
และขอ้แถลงเพิ่มเติม(ถำ้มี) ท่ีผูเ้อำประกนัภยัลงลำยมือช่ือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำนในกำรตกลงรับประกนัภยัตำมสัญญำ
ประกันภัย บริษทัจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสำรสรุปสำระส ำคัญ เง่ือนไขทั่วไปและข้อก ำหนด 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

 ในกรณี ท่ีผู ้เอำประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อควำมอันเป็นเท็จในข้อแถลงตำมวรรคหน่ึง หรือ                
รู้อยู่แลว้ในขอ้ควำมจริงใดแต่ปกปิดขอ้ควำมจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทรำบซ่ึงถำ้บริษทัทรำบ ขอ้ควำมจริง
นั้ นๆ  อำจจะได้จูงใจให้บ ริษัท เรียก เบ้ี ยประกันภัยสู งขึ้ นห รือบอกปัดไม่ ยอมท ำสัญญำประกันภัย                     
สัญญำประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตำมมำตรำ 865 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลำ้ง
สัญญำประกนัภยัได ้

 บริษทัจะไม่ปฏิเสธควำมรับผิดโดยอำศยัขอ้แถลงนอกเหนือจำกท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดแ้ถลงไว้ในเอกสำร
ตำมวรรคหน่ึง 
 

2.2 การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นเร่ืองควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมี
ผลบงัคบัมำเป็นเวลำ 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรก เวน้แต่กำรขำดช ำระเบ้ียประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีบริษัทได้ทรำบข้อมูลอันจะบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้ำงสัญญำ
ประกนัภยัภำยในก ำหนด 1 เดือนนบัแต่ทรำบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อำจบอกลำ้งควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกนัภยั
ในกรณีน้ีได ้

 

2.3 ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำและกำรเปลีย่นแปลงข้อควำมในสัญญำประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั 

การเปล่ียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ 
ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

 

2.4 กำรแจ้งอุบัติเหตุ 
ผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัท 

ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัทีเวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้ำ่มีเหตุ
จ ำ เป็นอันสมควรจึงไม่ อำจแจ้งให้ บ ริษัททรำบดัง ท่ี ได้กล่ ำวมำแล้วข้ำงต้นได้  แต่ ได้แจ้งโดย เร็ว 
ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

 



 

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, 3199 Maleenont Tower 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Tel. 02-078-5656 Fax. 02-078-5601-3 tuneinsurance.co.th 

2.5 กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 

จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น ใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนเน่ืองจำกเสียชีวิต หรือทุพพลภำพ ให้ส่งหลกัฐำนดังกล่ำวขำ้งตน้ภำยใน      

30 วนั นับแต่วนัเสียชีวิตหรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอ่ืนให้ส่งหลกัฐำน
ภำยใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุแต่กำรไม่เรียกร้องภำยในก ำหนดดงักล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิกำรเรียกร้องเสีย
ไปหำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุสมควรท่ีไม่สำมำรถเรียกร้องไดภ้ำยในก ำหนดและไดท้ ำกำรเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุด
เท่ำท่ีสำมำรถจะกระท ำไดแ้ลว้ 

 

2.6 กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติักำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉยัของผูเ้อำประกนัภยัเท่ำท่ีจ ำเป็นกบั
กำรประกันภัยน้ีและมีสิทธิท ำกำรชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นและไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยโดย
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 
 

2.7 กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ส่วนค่าทดแทน
อยำ่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามข้อตกลงคุ ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จ ำเป็นแต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้  
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 

2.8 ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้นหากมิได ้ระบุช่ือผูรั้บประโยชน์ 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อำประกันภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียวและผูรั้บประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผูเ้อำ
ประกนัภยัหรือพร้อมกบัผูเ้อำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบเป็นหนังสือถึงกำรเปล่ียนตวั
ผูรั้บประโยชน์ หำกผูเ้อำประกันภยัมิได้แจ้งหรือไม่สำมำรถแจ้งให้บริษทัทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว
ขำ้งตน้เม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อำประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน  
ผูเ้อาประกนัภยัหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงกำรเปล่ียนตวั
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ผูรั้บประโยชน์นั้นหรือแจง้เปล่ียนแปลงกำรรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ หำกผูเ้อำประกนัภยัมิได้
แจง้หรือไม่สำมำรถแจง้ให้บริษทันั้นทรำบถึงกำรเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่ำวขำ้งตน้ เม่ือผูเ้อำประกนัภยั
เสียชีวิตบริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รำยท่ีเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่คนละ
เท่ำๆ กนั 

 

2.9 กำรเปลีย่นอำชีพ 
ถ้าผูเ้อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียง 

อนัตรายมากกว่าอาชีพท่ีได้แจ้งไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกันภยัท่ีได ้
รับช าระแลว้ส ำหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถ้าผู ้เอาประกันภัยเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษัทก าหนดไว้ว่าเป็นอาชีพท่ีมีการ 
เส่ียงภัยน้อยกว่าอาชีพประเภทท่ีแจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยลงและจะคืนเบ้ียประกันภัย
ใหต้ามส่วนนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว้  
 

2.10  การช าระเบีย้ประกนัภัย 

 กำรช ำระเบ้ียประกันภยัแบบรำยปีจะถึงก ำหนดช ำระทนัทีหรือก่อนควำมคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูเ้อำ
ประกนัภยั และควำมคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตำมวนัท่ีท่ีระบุในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

2.11  การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
  2.11.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยกำรส่งหนงัสือบอกกล่ำวล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ  
30 วนั โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อำประกนัภยัตำมท่ีอยู่คร้ังสุดทำ้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทรำบ ในกรณีน้ีบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได้
ใชบ้งัคบัแลว้ออกตำมส่วน 
 2.11.2 ผูเ้อำประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยกำรแจง้ให้บริษทัทรำบเป็นหนังสือ 
และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจำกหกัเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมำแลว้ออกตำมอตัรำเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตำมตำรำงท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 



 

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, 3199 Maleenont Tower 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Tel. 02-078-5656 Fax. 02-078-5601-3 tuneinsurance.co.th 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 กำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตำมเง่ือนไขในขอ้น้ี ไม่วำ่จะกระท ำโดยฝ่ำยใดก็ตำม ตอ้งเป็นกำรบอกเลิก
ทั้งฉบบัเท่ำนั้น ไม่สำมำรถเลือกยกเลิกควำมคุม้ครองเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดระหวำ่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้

 

2.12 กำรส้ินสุดของสัญญำประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
 ควำมคุม้ครองของผูเ้อำประกนัภยัตำมกรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์
หน่ึงเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

2.12.1   ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีกำร
ต่ออำยกุรมธรรมป์ระกนัภยั) 

2.12.2   เม่ือปีเอำประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยั มีอำยคุรบ ….99…. ปีบริบูรณ์ 
2.12.3   เม่ือผูเ้อำประกนัภยัไม่ช ำระเบ้ียประกนัภยัตำมเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก ำหนดในขอ้ 2.10 
2.12.4   เม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต จำกสำเหตุท่ีไม่ไดรั้บควำมคุม้ครอง 
2.12.5   เม่ือผูเ้อำประกนัภยัถูกจองจ ำอยูใ่นเรือนจ ำหรือทณัฑสถำน 
 ส ำหรับกำรส้ินสุดควำมคุม้ครองตำมขอ้ 2.12.4 หรือ 2.12.5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่     
ผูเ้อำประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ โดยหักเบ้ียประกนัภยัส ำหรับระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี
ไดใ้ชบ้งัคบัมำแลว้ออกตำมส่วน 
2.12.6  ควำมคุ ้มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละควำมคุ ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษัทได้จ่ำย         

ค่ำทดแทน ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัของควำม
คุ ้มครองนั้ นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทจะให้ควำมคุ ้มครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั เฉพำะจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัของควำมคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่ำนั้น 

2.12.7   กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และกำรประกนัภยัทั้งหลำยตำมกรมธรรม์ประกันภยัจะส้ินสุดในเวลำ 
24.00 น. ตำมเวลำประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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2.13 กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีระหวำ่งผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตำมกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหำกผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้พิพำทนั้นโดย
วิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร บริษัทตกลงยินยอมและให้ท ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมระเบียบ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วำ่ดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 
 

2.14 การต่ออายุโดยอตัโนมัติ 
ภำยใตบ้งัคบัแห่งเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก ำหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี กำรช ำระเบ้ียประกนัภยัเม่ือถึง

ก ำหนดจะเป็นกำรต่ออำยกุรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยอตัโนมติั  
บริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อำประกนัภยัทรำบ กรณีมีกำรเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือขยำยควำมคุม้ครองใดๆ 

ของเง่ือนไข ควำมคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสำรแนบทำ้ย หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นสำระส ำคญัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 

2.15 เง่ือนไขบังคับก่อน 
บริษทัอำจจะไม่รับผิดชดใชค้่ำทดแทนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ 

หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่ำวแลว้แต่กรณี ได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตำมสัญญำประกันภยัและเง่ือนไขแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, 3199 Maleenont Tower 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Tel. 02-078-5656 Fax. 02-078-5601-3 tuneinsurance.co.th 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
กำรประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

3.1 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อนัเกดิจำกหรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดังต่อไปนี ้
 3.1.1 กำรกระท ำของ ผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ สำรเสพติด หรือ ยำเสพติดให้โทษ 
จนไม่สำมำรถครองสติได้ ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์ สุรำ” น้ัน ในกรณีท่ีมีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ 
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

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

บำดแผลท่ีได้รับมำจำกอุบัติเหต ุ
3.1.4 กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจ ำเป็นจะต้องกระท ำ เน่ืองจำกได้รับบำดเจ็บ  

ซ่ึงได้ รับควำมคุ้ มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้  และได้กระท ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ใน  
กรมธรรม์ประกนัภัย 

3.1.5 กำรแท้งลูก 
3.1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟันเว้นแต่การรักษาท่ีได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิด

อุบัติเหต ุ
3.1.7 กำรเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
3.1.8 อำหำรเป็นพษิ 
3.1.9 กำรปวดหลัง อันมีสำเหตุมำจำก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสำท (Disc 

herniation) กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc 
disease) ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง เ ส่ื อ ม  ( S p o n d y l o s i s )  แ ล ะ ภ ำ ว ะ ท่ี มี ร อ ย แ ต ก  ( D e f e c t ) 
หรือพยำธิสภำพท่ีกระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) 
หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมำจำกอุบัติเหตุ 

3.1.10 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยคล้ำย สงครำม 
ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล 
กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ 
ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก 

3.1.11 กำรก่อกำรร้ำย 
3.1.12 กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ 

อันเน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ 
ซ่ึงด ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
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3.1.13 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอ่ืนใด 
ท่ีอำจเกดิกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลยีร์ได้ 
3.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลำต่อไปนี้  (เว้นแต่จะได้มีกำรขยำยควำมคุ้มครอง 
และมีกำรออกเอกสำรแนบท้ำยเพ่ือขยำยควำมคุ้มครองดังกล่ำว) 

3.2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีด้วย 
แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพ่ือรักษำชีวิต) ขณะก ำลงัขึน้หรือก ำลงัลงหรือ โดยสำรอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถังอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ  

3.2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์  
3.2.3 ขณ ะ ท่ี ผู้ เอ าประกัน ภั ยก ำลั งขึ้ น ห รือก ำลั งล งห รือ โดยส ำรอ ยู่ ใน อำก ำศยำน ท่ีมิ ไ ด้ 

จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์ 
3.2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใดๆ 
3.2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิกำรทะเลำะวิวำท 
3.2.6 ขณะท่ี ผู้ เอาประกันภัยก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ 

หลบหนีกำรจับกุม 
3.2.7 ขณะท่ี ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้ำท่ีเป็น ทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และเข้ำปฏิบัติกำร 

ในสงครำม หรือปรำบปรำม แต่หำกกำรเข้ำปฏิบัติกำรนั้นเกิน 30 วั น บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้ งแต่ 
ระยะเวลำท่ีเข้ำปฏิบัติกำรสงครำม หรือปรำบปรำมนั้นจนถึงวันส้ินสุดกำรปฏิบัติกำรน้ันส่วนหลังจำกนั้น 
ให้กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลำประกนัภัยท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย 
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หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก ำหนด และเอกสารแนบทา้ยแห่ง 
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระบริษทัตกลงจะให้ 
ความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง  

กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร 
 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง กำรถูกตดัออกจำกร่ำงกำยตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทำ้ และให้หมำยรวมถึง 

กำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวยัวะดังกล่ำวข้ำงต้นโดย
ส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทำงกำรแพทย ์ชดัเจนว่ำไม่สำมำรถกลบัมำใช้งำน
ไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำใหห้ำยไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำท่ีกำรงำนใดๆ ในอำชีพ

ประจ ำ และอำชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำท่ีกำรงำนใดๆ ในอำชีพ

ประจ ำตำมปกติไดต้ลอดไป แต่ท ำงำนอ่ืนเพื่อสินจำ้งได ้
ควำมคุ้มครอง 
 การประกันภัยน้ีคุ ้มครองความสูญเสีย  หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ                
ผู ้เอำประกันภัยโดยอุบัติ เหตุและท าให้ผู ้เอำประกันภัย เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง   
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บ 
ท าให้ผูเ้อำประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่าย ค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส ำหรับกำรเสียชีวิต 
2. 100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับกำรตกเป็นบุคคลทุพพภำพถำวรส้ินเชิงและกำรทุพพล

ภำพถำวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน 
นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือมีขอ้บ่งช้ีทำงกำรแพทยช์ดัเจนว่ำ
ผูเ้อำประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 
หรือสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
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9. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
10. 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ ้
11. 15% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกหน่ึงขา้ง 
12. 25% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหัวแม่มือ (ทั้งสองขอ้) 
13. 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหัวแม่มือ (หน่ึงขอ้) 
14. 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสามขอ้) 
15.  8% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสองขอ้) 
16.  4% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (หน่ึงขอ้) 
17.  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าห รั บ น้ิ ว อ่ื น ๆ  แ ต่ ล ะ น้ิ ว  (ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ าส อ ง ข้ อ ) 

นอกจากน้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ี 
18.  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหัวแม่เทา้ 
19.  1% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าห รับ น้ิ ว เท้ า อ่ืนๆ  แ ต่ละ น้ิ ว  (ไม่ น้ อยกว่ าห น่ึ งข้อ ) 

นอกจากน้ิวหวัแม่เทา้ 
  

 บริษัทจะ จ่ายค่ าทดแทนตามข้อ น้ี เพี ยงรายการท่ี สู งสุดรายการเดียว เท่ านั้ น  เว้นแต่กรณี ท่ี มี                 
การสูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเท้าโดยถาวรส้ินเชิงตามรายการท่ี 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตาม 
รายการใดรายการหน่ึงในรายการท่ี  1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ตามความสูญเสียท่ีแท้จริง 
ในแต่ละรายการรวมกนัแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดไวต้ามรายการท่ี 2 ถึง 19 
ได้และไม่ใช่ เป็นการสูญ เสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกล่ิน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตาม 
ความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ 
ประกนัภยั 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้ นตามข้อตกลงคุ ้มครองน้ี 
รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง 
คุ ้มครองน้ีย ังไม่ เต็มจ านวนเงิน เอาประกันภัย บ ริษัทจะยังคงให้ความคุ ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลา 
เอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต   
 ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภำยใน 30 วนั นับจำกวนัท่ีผูเ้อำประกันภัย
เสียชีวิตโดยค่ำใชจ่้ำยของผูรั้บประโยชน์ 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
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4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
ผู ้เอาประกันภัย  จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายใน30  วันนับจากวัน ท่ีแพทย ์

ลงความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวยัวะโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อำประกนัภยั 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวยัวะ 
3.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้อำประกนัภยั 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น 

ได้ว่ามีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุด 
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
ค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน หมำยถึง ค่ำห้องพักผูป่้วย ค่ำอำหำรผู ้ป่วย ค่ำบริกำรพยำบำล และค่ำบริกำรใน

โรงพยำบำล ท่ีโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั 
ผู้ป่วยใน หมำยถึง ผูท่ี้จ ำเป็นตอ้งเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม 

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยได้รับ
กำรวินิจฉัยและค ำแนะน ำจำกแพทย์ตำมข้อบ่ งช้ีซ่ึงเป็นมำตรฐำนทำง
กำรแพทยแ์ละในระยะเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรรักษำกำรบำดเจ็บนั้นๆ 
และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู ้ป่วยในแล้วต่อมำเสียชีวิตก่อนครบ          
6 ชัว่โมง 

แพทย์ทางเลือก หมำยถึง กำรตรวจวินิจฉัย กำรรักษำพยำบำลหรือกำรป้องกนัโรคดว้ยวิธีกำรแพทย ์
แผนไทย กำรแพทยพ์ื้นบำ้นไทย กำรแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีกำรอ่ืนๆ ท่ีมิใช่
กำรแพทยแ์ผนปัจจุบนั  

 

ควำมคุ้มครอง 
 ถำ้กำรบำดเจ็บท่ีไดรั้บท ำให้ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับกำรรักษำพยำบำลโดยแพทยห์รือตอ้งไดรั้บกำรพยำบำล
โดยพยำบำล ซ่ึงเกิดขึ้นภำยใน 52 สัปดำห์นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุบริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ี
จ ำเป็นและสมควรซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยแ์ละ มำตรฐำนทำงกำรแพทย ์
ส ำหรับค่ำห้องส ำหรับผูป่้วยใน ค่ำหอ้งสังเกตอำกำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลใหต้ำมจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
จริงทั้งน้ีไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัหักดว้ยควำมรับผิดส่วนแรก 
(ถำ้มี) 
 แต่หำกผูเ้อำประกนัภยัไดรั้บกำรชดใชจ้ำกสวสัดิกำรของรัฐ หรือสวสัดิกำรอ่ืนใดหรือจำกกำรประกนัภยั
อ่ืนมำแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลส่วนท่ีขำดเท่ำนั้น 

 

กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล  
 ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อำประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้อำประกนัภยั 
4. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
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ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรำยกำรค่ำใชจ่้ำยตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จ
ท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ำยไป เพื่อให้ผูเ้อำประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขำดจำกผูรั้บประกนัภยัรำยอ่ืน แต่หำกผูเ้อำ
ประกนัภยัไดรั้บกำรชดใช้จำกสวสัดิกำรของรัฐ หรือสวสัดิกำรอ่ืนใด หรือจำกประกนัภยัรำยอ่ืนมำแลว้ให้ผูเ้อำ
ประกนัภยัส่งส ำเนำใบเสร็จท่ีมีกำรรับรองยอดเงินท่ีจ่ำยจำกสวสัดิกำรของรัฐหรือหน่วยงำนอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วน
ท่ีขำดจำกบริษทั 

 

กำรรักษำนอกประเทศไทย  
 การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุ ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี บริษัทจะจ่าย 
ค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

 

ข้อจ ำกดั   
 1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ ....5,000....บาท  
    ทั้ งน้ีข้อจ ากัดน้ีไม่ใช้บังคับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผู ้ป่วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.) ตามมาตรฐาน              

ทางการแพทย ์
 2. ไม่ คุ ้ม ครอง ค่ าจ้า งพ ยาบ าลพิ เศษ  อุปกรณ์ ค ้ าย ัน ต่ างๆ  (ยก เว้น ไม้ค  ้ าย ัน ) รถ เข็ นผู ้ป่ วย 

อวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, 3199 Maleenont Tower 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Tel. 02-078-5656 Fax. 02-078-5601-3 tuneinsurance.co.th 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น ้ำร้อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
 ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หมำยถึง ผลประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูก
แตกหกัท่ีแนบทำ้ยขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
 กระดูก (Bone) หมำยถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไม่รวมเน้ือเยื่ออ่ืนๆ ท่ี
มิไดร้ะบุไวใ้นตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก เช่น กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอน
รองกระดูก (Disc) 
 การร้าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมำยถึง กำรแตกเพียงเป็น
รอย ไม่ขำดจำกกนัอยำ่งสมบูรณ์ 
 การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมำยถึง กำรท่ีกระดูกแตกหรือหักออกจำกกนั
อยำ่งสมบูรณ์และเห็นรอยหกัชดัเจน 

กำรท่ิมทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การท่ีกระดูกหกัท่ิมทะลุผิวหนงั 
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมำยถึง กำรหักแบบยุบตัวของปล้องกระดูกสันหลัง 

(Vertebrae) ท่ีเกิดจำกกำรตกจำกท่ีสูง 
การแตกหักมากกว่า  1 แห่ง (Multiple Fracture) หมำยถึง มีกำรแตกหรือหักของกระดูกท่อนเดียวกัน 

มำกกวำ่ 1 ต ำแหน่ง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมำยถึง ส่วนของกระดูกท่ีประกอบเป็นกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไม่รวมกระดูก

ขำกรรไกรบน (Maxillar) ขำกรรไกรล่ำง (Mandible) กระดูกแก้ม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก 
(Nasal Bone) 

กฎเก้าเปอร์เซ็นต์ (Rule of Nines) หมำยถึง ระบบท่ีแพทยใ์ช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่ำงกำย จำกกำร
ถูกไฟไหมห้รือน ้ ำร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละขำ้งถือเป็นส่วนละ 9% ของพื้นผิวร่ำงกำย ดำ้นหน้ำและ
ด้ำนหลงัของล ำตวัแต่ละด้ำนถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผิวร่ำงกำย ขำแต่ละขำ้งถือเป็นส่วนละ 18% ของ
พื้นผิวร่ำงกำย และบริเวณระหวำ่งทวำรหนกักบัโคนอวยัวะสืบพนัธุ์รวมถึงอวยัวะสืบพนัธุ์ถือเป็น 1% ท่ีเหลือ 

บำดแผลกำรไหม้ หรือน ้ ำร้อนลวกระดับท่ีสำม  หมายถึง การไหม้ท่ีท าลายชั้ นผิวหนังทั้ งหมด 
(หนงัก าพร้าและหนงัแท)้ 

กำรผ่ำตัดเปิดทรวงอก  หมายถึง การผ่าตัดอวัยวะในทรวงอกซ่ึงโดยปกติจะไม่รวมถึงหั วใจ                   
แต่เพื่อประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้รวมถึงหวัใจดว้ย 

สภำพกำรบำดเจ็บ  หรือกำรเจ็บป่วยท่ี เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย  หมายถึง การบาดเจ็บ 
หรืออาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย ์ท่ีปรากฏขึ้นก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
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โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักง่ายเน่ืองจากการลดลงของ 
จ านวนเน้ือกระดูก 

กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมำยถึง กระดูกหักในต ำแหน่งกระดูก ซ่ึงเป็นโรคอยู่
ก่อนท ำใหก้ระดูกขำดควำมแขง็แรง 

 

ควำมคุ้มครอง 
 ถ้าผู ้เอำประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามท่ีระบุไว้ใน     
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายจ านวนเงิน 
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก เม่ือได้รับหลกัฐาน  
พิสูจนก์ารแตกหกัโดยการเอก็ซเรยแ์ลว้ 

 

เง่ือนไขกำรจ่ำยผลประโยชน์ 
 ภำยหลงัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐำนพิสูจน์กำรแตกหักตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้กำรเรียกร้องและกำรส่ง
หลกัฐำนควำมเสียหำยแลว้ บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ใหภ้ำยใตเ้ง่ือนไขดงักล่ำวดงัต่อไปน้ี 

1) ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์  
กระดูกแตกหักและจ ากัดการจ่ายเพียง 1 คร้ังเท่านั้ นส าหรับการแตกหักของกระดูกช้ินหรือท่อนนั้ น 
ในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2) ในกรณี ท่ี มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ ถึง 100%  ของจ านวนเงิน เอาประกันภัยผลประโยชน์                
กระดูกแตกหัก ความคุ ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักน้ีจะยงัคงมีอยู่ส าหรับช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่             
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้ น โดยมีความคุ ้มครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตาม 
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั 

3) ความคุ ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหัก น้ีจะส้ินสุดลงทันที เม่ือมีการจ่ายผลประโยชน์              
กระดูกแตกหกัเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหกัแลว้ 

4) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ี หากบริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

5) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ีส าหรับการแตกหักของกระดูกเม่ือบริษทัจะต้องจ่ายผลประโยชน์ 
ส าหรับการสูญเสียอวยัวะนั้นๆ ตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือ
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง (อ.บ.1) หรือ ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ กำร
รับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

ทั้ งน้ีการแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ท่ี มิได้ระบุไว้ใน               
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั 
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ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น ้าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักน้ีไม่คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ 
อนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหกัจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) 
2. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 
3. การแตกหกัซ่ึงเป็นผลมาจากกระดูกท่ีมีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคท่ีเป็นมาโดยก าเนิด 
 

ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น ้ำร้อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน 

ผลประโยชน์ ร้อยละของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย 

1.   กำรแตกหักของกระดูก 

1.1 สะโพกหรือเชิงกรำน (ยกเว้นกระดูกต้นขำ หรือกระดูกก้นกบ) 
    การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  
และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง  

60% 

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 30% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่ง 

สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 
15% 

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   12% 
1.2 ต้นขำ หรือส้นเท้ำ 

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  
และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง  

30% 

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 24% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอย่าง 

สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 
15% 

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   12% 
1.3 ขำท่อนล่ำง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลำร้ำ ข้อเท้ำ ข้อศอก แขนท่อนบนและท่อนล่ำง 

แต่ไม่รวมถึงกำรแตกหักของกระดูกข้อมือและกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  

และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง  
24% 

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 15% 
     การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่ง 
สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 

12% 
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ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น ้ำร้อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน 

ผลประโยชน์ ร้อยละของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย 
กะโหลกศีรษะยบุ (Depressed fracture) 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยการศลัยกรรม 
7.2% 

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6% 
1.4 กำรแตกหักของกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่ำง และกำรแตกหักของกระดูก 

ข้อมือ (Radius and Ulna) 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12% 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ำ กระดูกสันอก มือ (ยกเว้นนิว้มือและข้อมือ) เท้ำ (ยกเว้นนิว้เท้ำและส้นเท้ำ) 
การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12 % 
การแตกหกัจากกนัอย่างสมบูรณ์ 6% 

1.6 กระดูกสันหลงั (ยกเว้นกระดูกก้นกบ) 
กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression Fracture) 12% 
การแตกหกัของกระดูก ซ่ึงตอ้งท าการรักษาโดยศลัยกรรม 12% 
กระดูกหกัซ่ึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียการท างานของระบ

บประสาทโดยถาวร 
8% 

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   6% 
1.7 ขำกรรไกรล่ำง 

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง และ 
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง   

15% 

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ   12% 
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง 

สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 
9.6% 

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   4.8% 
1.8 ซ่ีโครง 1 ซ่ี หรือมำกกว่ำ กระดูกโหนกแก้ม กระดูกก้นกบ ขำกรรไกรบน จมูก นิว้เท้ำ 1 นิว้ 

หรือมำกกว่ำ นิว้มือ 1 นิว้ หรือมำกกว่ำ 
      การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง และ       
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง   

9.5% 

    การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะล ุ 7.2% 
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่ง 4.8% 
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ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น ้ำร้อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน 

ผลประโยชน์ ร้อยละของจ ำนวนเงินเอำประกนัภัย 
สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์   2.4% 
2. บำดแผลจำกกำรไหม้ หรือน ้ำร้อนลวกระดับท่ี 3 ตำมกฎเก้ำเปอร์เซ็นต์ 

ไม่ต ่ากวา่ 27% ของผิวหนงัร่างกาย 60% 
ไม่ต ่ากวา่ 18% ของผิวหนงัร่างกาย   35% 
ไม่ต ่ากวา่ 9% ของผิวหนงัร่างกาย 20% 
ไม่ต ่ากวา่ 4.5% ของผิวหนงัร่างกาย 10% 

3. ข้อกระดกูเคล่ือนท่ีจ ำเป็นต้องรักษำโดยกำรท ำให้กระดูกเข้ำท่ีด้วยกำรผ่ำตัดโดยกำรวำงยำสลบ 
กระดูกสันหลงัหรือส่วนหลงั โดยวินิจฉัยจากการถ่ายภาพ 

ทางรังสี  (ยก เว้นหมอนรองกระ ดูกสั นหลัง เค ล่ื อนทับ 
เส้นประสาท) 

48% 

ขอ้สะโพก   30% 
ขอ้หวัเข่า      15% 
กระดูกขอ้มือ หรือขอ้ศอก  12% 
กระดูกขอ้เทา้ กระดูกขอ้ไหล่ หรือกระดูกไหปลาร้า 6% 
กระดูกน้ิวมือ น้ิวเทา้ หรือขากรรไกร   2.4% 

4. กำรบำดเจ็บต่ออวัยวะภำยในท่ีเกดิจำกกำรถูกกระทบหรือกระแทก 
การบาดเจ็บต่ออวยัวะภายในซ่ึงตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดัเปิด

ทรวงอกหรือการผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้ง (ยกเวน้ไส้เล่ือน) 
15% 

    สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนท าใหห้มดสติ ตรวจร่างกาย 
พบมีความผิดปกติทางระบบประสาทและมีบาดแผลฟกช ้ าท่ี
สมองจากภาพถ่ายทางรังสี  

25% 

บริษัทจะชดเชยการผ่าตัดรายการต่างๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงรายการละหน่ึงคร้ังในรอบปี 
กรมธรรมป์ระกนัภยัในแต่ละปี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสำธำรณะ 

 

ค าจ ากดัความเฉพาะ 
อำคำรสำธำรณะ   หมำยถึง อำคำรของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชำชนทัว่ไป สำมำรถเขำ้ไป

ใช้บ ริกำรตำมท่ีก ำหนดเวลำเปิดให้บ ริกำร  ทั้ งน้ี  ไม่ว่ำจะมีกำรเรียก เก็บ
ค่ำตอบแทนหรือไม่ ก็ตำม 

ควำมคุ้มครอง 
 ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อำประกนัภยัไดรั้บควำมคุม้ครองตาม ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์กำร
เสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง (อ.บ.1) หรือ ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์กำร
เสียชีวิต กำรสูญ เสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟั งเสียง กำรพู ดออกเสียง  ห รือทุพพลภำพถำวร (อ .บ .2) 
อนัเน่ืองมาจากเหตุดงัต่อไปน้ี  
 1. ขณะผูเ้อำประกันภยัเป็นผูโ้ดยสำรและเกิดอุบติัเหตุขึ้นกบัรถไฟ รถไฟลอยฟ้ำ รถไฟฟ้ำใตดิ้น ขณะ
ขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตห์รือไฟฟ้ำ เรือโดยสำรสำธำรณะท่ีมีใบอนุญำตใหใ้ชบ้รรทุกผูโ้ดยสำร รถโดยสำรขนส่ง
มวลชน รถโดยสำรร่วมขนส่งมวลชนรถโดยสำรบริษทัขนส่ง รถโดยสำรบริษทัร่วมขนส่งท่ีจดทะเบียนเพื่อกำร
ขนส่งทำงบกสำธำรณะตำมตำรำงเดินรถในเส้นทำงท่ีก ำหนด รวมทั้งรถตูร่้วมขนส่งมวลชนท่ีว่ิงประจ ำตำม
เส้นทำงเดินรถท่ีไดรั้บอนุญำต 

2.  ขณะผูเ้อำประกันภัย เป็นผูโ้ดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติ เหตุขึ้ นกับลิฟท์สาธารณะส าหรับบรรทุก
บุคคลหรือของระหวา่งชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไม่รวมถึงลิฟทท่ี์ใชใ้นเหมืองแร่หรือสถานท่ีก่อสร้าง  

3. ขณะผู ้เอำประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาท่ี เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและ เกิด                 
ไฟไหมข้ึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตดว้ย 

บริษัทจะจ่ำยผลผลประโยชน์ เป็นจ ำนวน 100% ของจ ำนวนผลประโยชน์อัน จะพึ งจ่ำยตำม                 
ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง (อ.บ.1) หรือ 
ขอ้ตกลงคุ ้มครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือ
ทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

การเรียกร้องผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 
 ผูเ้อำประกันภัย หรือ ผูรั้บประโยชน์ แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภำยใน       
30 วนั นบัจำกวนัท่ีออกจำกโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเวชกรรม โดยค่ำใชจ่้ำยของผูเ้อำประกนัภยั 

1.   แบบฟอร์มกำรเรียกร้องผลประโยชน์ท่ีก ำหนดโดยบริษทั 
2.    ใบรำยงำนแพทยท่ี์ยนืยนักำรทุพพลภำพถำวรหรือสูญเสียอวยัวะ 
3.    ใบมรณบตัร (กรณีเสียชีวิต) 
4.    ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้อำประกนัภยั 



 

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, 3199 Maleenont Tower 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Tel. 02-078-5656 Fax. 02-078-5601-3 tuneinsurance.co.th 

5.   หลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตำมควำมจ ำเป็น 

กำรไม่ส่งหลกัฐำนภำยในระยะเวลำดงักล่ำวไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นไดว้่ำ
มีเหตุอันสมควร ท่ีไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุ ดเท่ำท่ี
สำมำรถจะกระท ำไดแ้ลว้ 
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หมวดท่ี 5 เอกสำรแนบท้ำย 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใช้ขอ้ควำม
ในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, 3199 Maleenont Tower 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Tel. 02-078-5656 Fax. 02-078-5601-3 tuneinsurance.co.th 

เอกสำรแนบท้ำยขยายความคุ้มครอง 
ผลประโยชน์เงินค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเน่ืองจากการบาดเจ็บ  

(ใชเ้ฉพำะเป็นเอกสำรแนบทำ้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลทูนโพรเทค พีเอ 
(ขำยผำ่นทำงอิเลก็ทรอกนิกส์ (Online))) 

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                     วนัท ำเอกสำร 
ช่ือผูเ้อำประกนัภยั  ตำมท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงฯ 
ผูรั้บประโยชน์   ตำมท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงฯ                    ควำมสัมพนัธ์กบัผูเ้อำประกนัภยั 
ระยะเวลำมีผลบงัคบั : เร่ิมตน้วนัท่ี               เวลำ                    ส้ินสุดวนัท่ี                          เวลำ 24.00 น. 
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั        ตำมท่ีระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงฯ                     บำท  
เบ้ียประกนัภยัสุทธิ:             บำท  อำกรแสตมป์:         บำท ภำษี:           บำท เบ้ียประกนัภยัรวม:              บำท 
ค าจ ากดัความเฉพาะ 
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ 

หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรจดักำรงำนศพ ซ่ึงหมำยรวมถึงค่ำโลงศพ  
กำรเผำศพ หรือฝังศพ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรนั้น ซ่ึงบริษทั
จ่ำยใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ 

การขยายความคุ้มครอง 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่ำในระยะเวลำซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยภำยใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
ไดข้ยำยควำมคุม้ครองค่ำปลงศพหรือค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรงำนศพ กรณีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงท่ีเอกสำรแนบทำ้ยน้ีมีผลบงัคบั โดยบริษทัตกลงจะจ่ำยค่ำปลงศพหรือค่ำใช้จ่ำยในกำร
จดักำรงำนศพให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภยัท่ีระบุไวใ้นหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัและ/
หรือเอกสำรแนบทำ้ยน้ี แต่สูงสุดไม่เกินตำมท่ีระบุไวใ้นหน้ำตำรำงฯ  ทั้ งน้ี โดยถือว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีแทจ้ริงตำม
สมควรในกำรจดักำรศพตำมสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั  
การเรียกร้องผลประโยชน์เงินค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเน่ืองจากการบาดเจ็บ 

ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐำนดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภำยใน 30 วนั นับจำกวนัท่ีผูเ้อำประกันภยั 
เสียชีวิตโดยค่ำใชจ่้ำยของผูรั้บประโยชน์เอง 

1. ใบมรณะบตัร 
2. ส ำเนำรำยงำนชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้ำของคดีหรือหน่วยงำนท่ีออกรำยงำน (กรณี

เสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ)  
3.  ส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัของต ำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจำ้ของคดี (กรณีเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ) 
4.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นประทบั “ตำย” ของผูเ้อำประกนัภยั  
5.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นผูรั้บประโยชน์ 
6.  เอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัตอ้งกำรตำมควำมจ ำเป็นในกำรเรียกร้องค่ำทดแทน (ถำ้มี) 
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กำรไม่ส่งหลกัฐำนภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ไม่ท ำใหสิ้ทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำ
มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สำมำรถส่งหลกัฐำนดังกล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะ
กระท ำไดแ้ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


