สรุปสาระสํ าคัญ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ (ไมโครอินชัวรันส์ )
คําจํากัดความ
1. บริษัท
2. ผู้เอาประกันภัย
3.

ผู้รับประโยชน์

4.

อุบัติเหตุ

5.

การบาดเจ็บ

6.

การสู ญเสี ยมือ เท้า

7.
8.

การสู ญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ4นเชิง

การเจ็บป่ วย
ความคุ้มครอง
9.

หมายถึง บริ ษทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี$
หมายถึง บุคคลตามทีทีระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรอง
การประกันภัยนี$
หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีนอ้ งร่ วมบิดา
มารดา
หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึ$นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่ างกายและทําให้เกิดผลทีผเู้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ งเกิดขึ$นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุอืน
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั$งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั$งแต่ 1 ข้างขึ$นไป และให้
หมาย
หมายความรวมถึง การสูญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวั
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ$นเชิง
และมีขอ้ บ่งชี$ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั$งแต่ 1 ข้างขึ$นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพ
อืนๆ ได้โดยสิ$นเชิงตลอดไป
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคทีเกิดขึ$ นกับผูเ้ อาประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสู ญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$ นเชิง
เนื องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกายและ/หรื
งกายและ อ อุบตั ิเหตุ ขณะขับขีหรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์ก ารเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ$ น เชิ ง จากการถูก ฆาตกรรมลอบทํา ร้ ายร่ างกาย และ
และ/หรื อ อุบตั ิ เหตุ ข ณะขับขีห รื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย (ยกเว้นกรณี
เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ มต้นระยะเวลาประกันภัย)
เบี$ยประกันภัยรวม

จํานวนเงินเอา
ประกันภัย (บาท)
100,000

50,000
5,000
100 บาท/ปี

ข้ อยกเว้ นที8กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ4 ม่คุ้มครอง
การกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ;สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า
" ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ;สุ รา" นั$น หมายถึง กรณีทีมีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลื
ในเลือดดตั$งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ข$ ึนไป
การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
การได้รับเชื$อโรค เว้นแต่การติดเชื$อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ$า ซึ งเกิดจากบาดแผลทีไ ด้รับมาจาก
อุบตั ิเหตุ (ใช้
ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั$น)
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การแท้งลูก เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวติ เนืองจาก
อุบตั ิเหตุ ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. หรื อ การเสี ยชีวติ จากการถู
การถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื
งกายและ อ
อุบตั ิเหตุขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการเสียชีวติ จากการเจ็บป่ วย
ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
สงคราม (ไม่
ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่ก็ตาม)
าม การรุ กราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีมุ่ง
ร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ งหมายถึงสงคราม
ระหว่างชนทีอาศัยอยูใ่ นประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย
การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อ
คงไว้ซ ึงกฎอัยการศึก
อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื$ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนืองมาจากการเผาไหม้ของเชื$อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึง
ดําเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
ขณะทีผเู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะทีถกู จับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ทีกระทําขึ$น
โดยเจตนาเป็ นองค์ประกอบความผิด
ขณะทีผเู้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าทีเป็ น ทหาร ตํารวจ หรื อ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม ตั$งแต่ระยะเวลาทีเข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ$นสุ ดการปฏิบตั ิการนั$ น
การก่อการร้าย
กรุ ณาตรวจสอบเงื8อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใน
เอกสารนีข4 ัดหรือแย้ งกับข้ อความที8ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความที8ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน
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กรมธรรม์ ประกันภัยอุบตั เิ หตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ (ไมโครอิ
ไมโครอินชัวรันส์ )
เพือเป็ นการตอบแทนทีผูเ้ อาประกันภัยได้ชาํ ระเบี$ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ วนั ประกันภัย สุ ขใจ
(ไมโครอินชัวรันส์ ) และบริ ษ ทั ได้ออกใบรับรองการประกันภัย ให้แก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษ ทั ให้สัญ ญากับผู้เอา
ประกันภัยดังต่อไปนี$
คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ ง มี ความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะถือเป็ นความหมาย
เดียวกันทั$งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่
นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย ตารางผลประโยชน์ เงื อ นไขทัว ไปและ
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึงถือเป็ นส่ วนหนึ งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษ ทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี$ และทีระบุชือเป็ นผูร้ ับประกันภัยใน
2. บริษัท
ใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามทีทีระบุชือเป็ นผู
นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
3. ผู้เอาประกันภัย
ใบรับรองการประกันภัยนี$
หมายถึง กรณี เสี ยชี วิต ผูร้ ั บประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผู
มรสตามกฎหมาย อ้ ยู่กินฉัน ท์
4. ผู้รับประโยชน์
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีนอ้ งร่ วมบิดามารดา
5.

อุบัติเหตุ

หมายถึง

6.

การบาดเจ็บ

หมายถึง

7.

แพทย์

หมายถึง

8.

โรงพยาบาล

หมายถึง

9.

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

เหตุก ารณ์ทีเกิ ดขึ$ นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทําให้
เกิดผลทีผเู้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ งเกิดขึ$นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน
ผูท้ ีสาํ เร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ งได้ข$ ึนทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิช าชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถินทีให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
สถานพยาบาลใดๆซึงจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีมีจาํ นวนบุคลากรทาง
การแพทย์ทีเพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การทีครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่างยิง มีห้องสําหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ดําเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั$นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั$นๆ
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10.

การสู ญเสี ยมือ เท้ า

หมายถึง

11.

การสู ญเสี ยสายตา

หมายถึง

12.

ทุพพลภาพถาวรสิ4นเชิง

หมายถึง

13.

การเจ็บป่ วย

หมายถึง

14.

ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง

15.

การก่อการร้ าย

หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตั$งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั$งแต่ 1 ข้างขึ$นไป และให้
หมายความรวมถึ ง การสู ญเสี ย สมรรถภาพ ในการใช้ง านของอวัย วะ
ดังกล่า วข้างต้น โดยสิ$ นเชิ ง และมี ข้อบ่ งชี$ ททางการแพทย์
างการแพทย์ช ัดเจนว่า ไม่
สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท ตั$งแต่ 1 ข้างขึ$นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึ ง ขนาดไม่ สามารถประกอบหน้าทีก ารงานใดๆ ในอาชี พ
ประจํา และอาชีพอืนๆ ได้โดยสิ$นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ห รื อ การเกิ ด โรคที เ กิ ด ขึ$ นกับ ผู้เ อา
ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดการงานศพ ซึงหมายความรวมถึ
หมาย
ง ค่าโลงศพ
การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจาํ เป็ นนเพื
เพือ การนั$ น ซึ งบริ ษทั จ่าย
ให้แก่ผรู้ ับประโยชน์กรณี ทีผเู้ อาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่ วย
การกระทําซึ งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื
หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน
หรื อทีเกี ยวเนื อ งกับองค์ก รใด หรื อรัฐ บาลใด ซึ งกระทํา เพือผลทาง
การเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ทีคล้ายคลึงกัน รวมทั$งเพือ
ต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึงส่ วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนกหวาดกลัว

เงื8อนไขทัว8 ไปและข้ อกําหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดย
ไม่ชกั ช้า ในกรณี ทีมีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั
ทราบดังทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่ าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่ กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามทีบ ริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นนให้
ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อวันทีเริ มเกิด
ทุพพลภาพถาวรสิ$ นเชิ ง แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั
สมควรทีไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี$
1.1 กรณี เสี ยชีวติ
1.1.1 สําเนาใบมรณะบัตร
1.1.2 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรื อสําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
1.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
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1.2 กรณี สสููญเสียมือ เท้า สูญเสี ยสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ$นเชิง
1.2.1 ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์
1.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถ้ามี)
1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 กรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
1.3.1 สําเนาใบมรณะบัตร
1.3.2 สําเนาใบรายงานแพทย์
1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
2. การชันสู ตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์
กรณี ทีมีความจําเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรื อการตรวจร่ างกาย
ของผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั$งนี$ โดยบริ ษทั เป็ นนผูผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั$งสิ$น
3. การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวิต หรื อผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ ผูร้ ับ
ประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุ อนั ควรสงสัย ว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกัน ภัย ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ท$งั นี$ จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้
แล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี$ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต อ้ งจ่าย ทั$งนี$นบั แต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู้ ับประโยชน์
ปร
ได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
ภายใต้ขอ้ กําหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ตามทีระบุน$ นั ซึ งได้แก่คูคู่สมรสตามกฎหมาย/ผู
มรสตามกฎหมาย อ้ ยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา
บิดา มารดา บุตร พีน้องร่ วมบิดามารดา หา
หากมิได้ระบุชือผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงิ นผลประโยชน์ให้แก่ กองมรดกของผูเ้ อา
ประกันภัย
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยระบุชื อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นนหนั
หนัง สื อถึงการเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อเป็ นกรณี ทีผูร้ ับ
ประโยชน์เสี ยชีวติ พร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยระบุชือผู
อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์น$ นั หรื อแจ้งเปลียนแปลงการรับประโยชน์ของ
ผูร้ ับประโยชน์ทีเหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื
งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าว
ข้างต้น หรื อเมือผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายทีเสี ยชีวิตให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ที
เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
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5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิ ทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั$ นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั
ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยยชีชี$ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$มีกาํ หนดระยะเวลาหนึ งปี นับตั$งแต่วนั ทีตกลงให้เริ มมีผลคุม้ ครอง ตามที
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิ ทธิบอกเลิกความคุม้ ครอง
7. ข้อจํากัดในการรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ทาํ กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ วนั ประกันภัยสุ ขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) นี$ ไม่ ว่ากับบริ ษ ทั หรื อผูร้ ั บ
ประกันภัยอืนได้รวมกันไม่เกิ นสองฉบับ โดยนับจํานวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ เทศกาลสุ ขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเเทศกาลสงกรานต์
ทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ทีมีผลบังคับอยู่ดว้ ย หากผูเ้ อาประกันภัยได้ทาํ ประกันภัยมากกว่า
สองฉบับแม้ว่าบริ ษทั จะได้ออกใบรับรองการประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยจะมีสิ ทธิในการเรี ยกร้องค่าทดแทนได้ตามทีระบุ
ไว้ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยให้ถือว่าการทําประกันภัยทีเกิดขึ$นในภายหลังไม่มีผลบังคับ
บริ ษทั จะคืนเบี$ยประกันภัยเต็มมจํจํานวนสํ
นวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยทีไม่มีผลบังคับดังกล่าว
8. ข้อกําหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกั
ะกัน ภัยจะต้องมี อายุต$ งั แต่ 20 ปี บริ บูร ณ์ ถึง 60 ปี บริ บูร ณ์ ณ วันทีทาํ ประกัน ภัย จึง จะมีสิ ทธิ ทาํ ประกัน ภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี$
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ 1. ผลประโยชน์ การเสี
เสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ4นเชิงเนื8องจากอุบัติเหตุ ไม่ รวม
การถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกายและ/หรื
หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี8หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ทีผเู้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภาายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$ นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่ วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ$ นเชิ งเพราะการบาดเจ็บนั$นเมือใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูร้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ น
จํานวนเงิน 100,000 บาท ทั$งนี$ ไม่รวมการถูถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื
งกาย
อ อุบตั ิเหตุขณะขั
ขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ตามข้อ 2.
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ข้ อ 2. ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสูสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิงจากการถูกฆาตกรรม
ลอบทําร้ ายร่ างกาย และ/หรื
หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี8หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ทีผเู้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$ นเชิง จากการถู
จากการ กฆาตกรรมลอบทําร้าย
ร่ างกาย และ/หรื อ เสียชีวิต สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$ นเชิง ขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน
180 วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$ นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั$ นเมือใดก็ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงิน 50,000
000 บาท ทั$งนี$ ไม่รวมกรณี
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสียมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$นเชิง ตามข้อ 1.
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ ค่ าใช้ จ่ ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้
ยกเว้ นกรณีเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย
ภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ8มต้ นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ทีผูเ้ อาประกัน ภัยเสี ยชี วิตเนื องจากการเจ็
งจาก
บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกั
ภายในระยะเวลาเอาประกัน ภัย บริ ษ ทั จะจ่ายค่
ย าทดแทนสําหรั บ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้
ให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ เป็ นจํ
นจํานวน
นวนเงิน 5,000 บาท
เงือนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. เท่านั$น
1. ข้อตกลงคุม้ ครองนี$ มมีีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันทีทีกรมธรรม์ประกันภัยนี$ มีผลบังคับเป็ นครั$งแรก หาก
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันทีทีกรมธรรม์ประกันภัยนี$ มีผลบังคับเป็ นครั$งแรกจะไม่มี
สิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$ แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบี$ยประกันภัยเต็มจํานวนให้แก่ผรู้ ับ
ประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยทีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี$ ภายใน 30 วันนับจากวั
กวันสิ$ นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับความคุม้ ครอง
การชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนือง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี$ หลังจาก 30 วันนับจากวัน
สิ$นสุ ดความคุม้ ครองจะต้องเริ มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาํ หรับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี
การงานศ
เสี ยชีวิตจากการ
เจ็บป่ วย
เมือบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนในกรณี เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$ นเชิงอย่างหนึงอย่างใด
แล้ว ให้ถือว่าความคุ ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี$ เป็
เป็ นอันสิ$ นสุ ด และจะไม่มีการคืนเบี$ ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยทียงั เหลืออยู่
ข้ อยกเว้ นทัว8 ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี$ไม่คุม้ ครอง
ครองการเสี ยชีวิต การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ$นเชิงอันเนืองมาจาก
1. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ; สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ; สุ รา” นั$น หมายถึง ในกรณี ทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั$ งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ข$ ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่
ยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื$ อโรค เว้นแต่การติดเชื$ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ$า ซึ งเกิดจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
(ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1.และข้
และข้อ 2. เท่านั$น)
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผเู้ อาประกันภัยเสี
ยเสียชีวิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิตเนื องจากอุบตั ิเหตุ ตาม
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองข้อ 1. หรื อ การเสี ย ชี วิต จาก
จากการถู ก ฆาตกรรมลอบทํา ร้ า ยร่ า งกายและ/หรื
หรื อ อุ บ ัติ เหตุ ข ณะขับ ขี ห รื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2.. หรื อการเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
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5. สงคราม (ไม่
ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่ก็ตาม
าม) การรุ กราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีมุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื อง ซึ งหมายถึงสงครามระหว่างชนที
ง อาศัยอยู่ใ น
ประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐ ประหาร การประกาศกฎ
อัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ งจะเป็ นนเหตุ
เหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิ วเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื$อเพลิ
เพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื องมาจากการ
เผาไหม้ของเชื$อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ ึงดําเนินการติดต่อไปโดย
โดยตัวของมันเอง
7. ขณะทีผเู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะทีถกู จับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาทีกระทําขึ$นโดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
8. ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม
ตั$งแต่ระยะเวลาทีเข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ$นสุ ดการปฏิบตั ิการนั$ น
9. การก่อการร้าย
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