สรุปสาระสําคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุเทศกาลสุ ขใจ (ไมโครอินชัวรันส์ )
คําจํากัดความ
1. บริษัท
2. ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

3. ผู้รับประโยชน์

หมายถึง

4. อุบัตเิ หตุ

หมายถึง

5. การบาดเจ็บ

หมายถึง

6. การสู ญเสียมือ เท้ า

หมายถึง

7. การสู ญเสียสายตา
8. ทุพพลภาพถาวรสิ5นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

9. การเจ็บป่ วย

หมายถึง

บริ ษทั ที"ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี:
บุ ค คลตามที" ร ะบุ ชื" อ เป็ นผู ้เ อาประกั
ระกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หรื อ
ใบรับรองการประกันภัยนี:
คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิ ดา มารดา บุตร พี"นอ้ งร่ วมบิ ดา
มารดา
เหตุการณ์ที"เกิดขึ:นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทําให้เกิดผลที"
ผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ" งเกิ ดขึ:นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอื"น
การถูกตัดออกจากร่ างกายตั:งแต่ข อ้ มื อ หรื อข้อเท้า ตั:งแต่ 1 ข้างขึ: นไปและให้
หมายความรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวั
ของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น
โดยสิ: นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี: ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก
ตลอดไป
ตาบอดสนิท ตั:งแต่ 1 ข้างขึ:นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที" การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และ
อาชีพอื"น ๆ ได้โดยสิ:นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิ ดโรคที" เกิ ดขึ: นกับผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมื อ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ: นเชิ ง
เนื" องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ
งกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี"หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ: นเชิง จาก
การถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย และ/หรื
หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี"หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย (ยกเว้นกรณี เสี ยชีวติ จาก
การเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ" มต้นระยะเวลาประกันภัย)
เบีย5 ประกันภัยรวม

จํานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)
100,000
50,000
5,000
100 บาท/ปี

ข้ อยกเว้ นทีก> รมธรรม์ ประกันภัยนีไ5 ม่ ค้ ุมครอง
1. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิEสุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า
“ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิE สุ รา” นั:น หมายถึง กรณี ที"มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั:งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ข: ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื:อโรค เว้นแต่การติดเชื:อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ:า ซึ"งเกิดจากบาดแผลที"ได้รับมาจากอุ
มา บตั ิเหตุ (ใช้ยกเว้น
เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั:น)
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ ายผลประโยชน์การเสี ยชี วิตเนื" องจากอุบตั ิ เหตุตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. หรื อ การเสี ยชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ
งกายและ/หรื
หรื ออุบตั ิเหตุขณะขับขี"หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
5. สงคราม (ไม่
ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม
าม) การรุ กราน การกระทําที"มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที"มุ่งร้ายคล้ายสงคราม
ไม่ว่าจะได้มมีีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ" งหมายถึ
ายถึ งสงครามระหว่างชนที" อาศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ"งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ" ึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิ วเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื: อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใด ๆ อันเนื" องมาจากการ
เผาไหม้
ไหม้ของเชื:อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ"งดําเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที" ผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที" ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดี อาญา ที" กระทําขึ: นโดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
8. ขณะที" ผูเ้ อาประกันภัยปฏิ บตั ิหน้าที" เป็ น ทหาร ตํารวจ หรื อ อาสาสมัคร และเข้าปฏิ บตั ิ การในสงคราม หรื อ ปราบปราม
ตั:งแต่ระยะเวลาที"เข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ:นสุดการปฏิบตั ิการนั:น
9. การก่อการร้าย
กรุ ณาตรวจสอบเงื>อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนีข5 ัด
หรือแย้ งกับข้ อความทีป> รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความทีป> รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุ ขใจ (ไมโครอินชั วรันส์ )
เพื"อเป็ นการตอบแทนที" ผูเ้ อาประกันภัยได้ชาํ ระเบี: ยประกันภั
นภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเทศกาลสุ ขใจ(ไมโคร
ใจ
อินชัวรั นส์) และบริ ษ ทั ได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษ ทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัย
ดังต่อไปนี:
คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ"งมีความหมายเฉพาะที"ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกัน
ทั:งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื"นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย ตารางผลประโยชน์ เงื" อ นไขทั"ว ไปและ
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ใบรั บรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ"งถือเป็ นส่วนหนึ"งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษ ทั ที" ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี: และที" ระบุ ชื"อเป็ นผูร้ ั บประกันภัยใน
2. บริษัท
ใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามทีที" ระบุชื"อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
3. ผู้เอาประกันภัย
ใบรับรองการประกันภัยนี:
หมายถึง กรณี เ สี ย ชี วิต ผูร้ ั บประโยชน์ ได้แ ก่ คู่ ส มรสตามกฎหมาย/ผู
มรสตามกฎหมาย อ้ ยู่กิ น ฉัน ท์
4. ผู้รับประโยชน์
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี"นอ้ งร่ วมบิดามารดา
หมายถึง เหตุการณ์ที"เกิดขึ:นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและ
5. อุบัตเิ หตุ
ทําให้เกิดผลที"ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ" งเกิ ดขึ:นโดย
6. การบาดเจ็บ
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื"น
หมายถึง ผูท้ ี" สําเร็ จการศึ กษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ" งได้ข: ึนทะเบี ยน
7. แพทย์
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวช
กรรมในท้องถิ"นที"ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ" งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
8. โรงพยาบาล
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที"มีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ที"
เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที"ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ"งมีห้อง
สํา หรั บ การผ่า ตัด ใหญ่ แ ละได้รั บ อนุ ญ าตให้จ ดทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั
พยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั:น ๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ" งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
9. สถานพยาบาลเวชกรรม
ค้างคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบี ยนดําเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั:น ๆ

10.

การสู ญเสี ยมือ เท้ า

หมายถึง

11.
12.

การสู ญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ5นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

13.
14.

การเจ็บป่ วย
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง
หมายถึง

15.

การก่ อการร้ าย

หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตั:งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั:งแต่ 1 ข้างขึ:นไป และให้
หมายความรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้
ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้างต้นโดยสิ: นเชิง และมีขอ้ บ่งชี:ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท ตั:งแต่ 1 ข้างขึ:นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที"การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา
และอาชีพอื"น ๆ ได้โดยสิ:นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที"เกิดขึ:นกับผูเ้ อาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที" เกี" ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ" งหมายความรวมถึ
หมาย
งค่าโลงศพ
การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอื"น ๆ ที"จาํ เป็ นเพื"อการนั:น ซึ" งบริ ษทั จ่าย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี ที"ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
การกระทําซึ" งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื
หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทําเพียงลําพังการกระทําการแทน หรื อที"
เกี"ยวเนื"องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ"งกระทําเพื"อผลทางการเมือง ศาสนา
ลัทธิ นิยมหรื อจุ ดประสงค์ที" ค ล้ายคลึ งกัน รวมทั:งเพื"อ ต้องการส่ งผลให้
รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่วนหนึ"งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ น
ภาวะตื"นตระหนกหวาดกลัว

เงือ> นไขทัว> ไปและข้ อกําหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่
ชักช้า ในกรณี ที"มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ดังที"ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที"สุดเท่าที"สามารถจะกระทําได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐาน
ตามที"บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อวันที"เริ" มเกิ ด
ทุพพลภาพถาวรสิ: นเชิ ง แต่การไม่เรี ยกร้ องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นว่ามีเหตุ
อันสมควรที"ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที"สุดเท่าที"สามารถจะกระทําได้แล้ว
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

1.2 กรณี สสููญเสี ยมือ 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 ที"มีความจําเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริ ษทั มีสิทธิ ที"จะขอให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อการตรวจร่ างกายของ
ผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั:งนี: โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั:งสิ:น
3. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที"ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวติ หรื อผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วน
ค่าทดแทนอย่างอื"นจะจ่ายให้แก่ผผูเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื"อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที"กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ท: งั นี: จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที"
บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี:ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที"ตอ้ งจ่าย ทั:งนี:นบั แต่วนั ที"ครบกําหนดชําระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผูร้ ับประโยชน์ได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชี วิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
ภายใต้ขอ้ กําหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ตามที"ระบุน: นั ซึ" งได้แก่คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา
มารดา บุตร พี"นอ้ งร่ วมบิดดามารดา
ามารดา หากมิได้ระบุชื"อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที" ผู ้เ อาประกัน ภัย ระบุ ชื" อ ผู ้รั บ ประโยชน์ เ พี ย งคนเดี ย ว และผู ้รั บ ประโยชน์ ไ ด้เ สี ย ชี วิ ต ก่ อ นผู ้เ อาประกัน ภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการเปลี" ยนตัวผูร้ ั บประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิ ได้แจ้งหรื อเป็ นกรณี ที"
ผูร้ ับประโยชน์เสี ยชีวติ พร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที" ผูเ้ อาประกันภัยระบุ
ยระบุ ชื"อ ผูร้ ั บประโยชน์ มากกว่า หนึ" งคนและผูร้ ั บประโยชน์รายใดเสี ย ชี วิตก่ อนผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี"ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น: ัน หรื อแจ้งเปลี"ยนแปลงการรับประโยชน์ของ
ผูร้ ับประโยชน์ที"เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกั
ะกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี"ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น
หรื อเมื"อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที"เสี ยชีวิตให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ที"เหลืออยู่
คนละเท่า ๆ กัน

5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที"มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี: ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั:น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั
ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี:ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี:มีกาํ หนดระยะเวลาหนึ"งปี นับตั:งแต่วนั ที"ตกลงให้เริ" มมีผลคุม้ ครองตามที"ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ ครอง
7. ข้ อจํากัดในการรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิทาํ กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเทศกาลสุ ขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) นี: ไม่วา่ กับบริ ษทั หรื อผูร้ ับประกันภัยอื"น
ได้รวมกันไม่เกิ นสองฉบับ โดยนับจํานวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอิ
ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ (ไมโครอิ
ไมโครอินชัวรันส์)ที"มีผลบังคับอยูด่ ว้ ย หากผูเ้ อาประกันภัยได้ทาํ ประกันภัยมากกว่าสองฉบับแม้วา่
บริ ษทั จะได้ออกใบรับรองการทําประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตามผูเ้ อาประกันภัยจะมีสิทธิ ในการเรี ยกร้องค่าทดแทนได้ตามที"ระบุไว้ในใบรับรอง
การประกันภัยสองฉบับแรก โดยให้ถือว่าการทําประกันภัยที"เกิดขึ:นในภายหลังไม่มีผลบังคับ
บริ ษทั จะคืนเบี:ยประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที"ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
8. ข้ อกําหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีอายุต: งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ ถึง 60 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที"ทาํ ประกันภัย จึงจะมีสิทธิทาํ ประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี:
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ 1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ5 นเชิ งเนื>องจากอุบัติเหตุ ไม่ รวม
การถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกายและ/หรื
หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขี>หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที"ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ:นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที"เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที"ได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
ฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ: นเชิ ง
เพราะการบาดเจ็บนั:นเมื"อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงิน 100,000
บาท ทั:งนี: ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย
งกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี"หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.

ข้ อ 2. ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ5นเชิ งจากการ ถูกฆาตกรรม
ลอบทําร้ ายร่ างกาย และ/หรื
หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขี>หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที"ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ: นเชิ ง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย
ร่ างกาย และ/หรื อ เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ: นเชิง ขณะขับขี"หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน
180 วัน นับแต่วนั ที"เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที"ได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ: นเชิ ง เพราะการบาดเจ็บนั:นเมื"อใดก็ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูร้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงิ น 50,000
000 บาท ทั:งนี: ไม่รวมกรณี
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยยสายตา
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ:นเชิง ตามข้อ 1.
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้
ยกเว้ นกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายใน
120 วันแรก นับจากวันเริ>มต้ นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ที"ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตเนื" องจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายยค่ค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพให้
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจํานวน
นวนเงิน 5,000 บาท
เงื"อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. เท่านั:น
1. ข้อตกลงคุ ม้ ครองนี: มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวัน ที" ที"กรมธรรม์ประกันภัย นี: มีผลบังคับ เป็ นครั: งแรก หาก
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที"ที"กรมธรรม์ประกันภัยนี: มีผลบังคับเป็ นครั:งแรกจะไม่มีสิทธิ
ได้รั บ เงิ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การงานศพตามกรมธรรม์ประกั
ป ระกัน ภัย ฉบับ นี: แต่ บ ริ ษ ัท จะคื น ค่ า เบี: ยประกัน ภัย เต็ ม จํา นวนให้ แ ก่
ผูร้ ับประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยที"ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี: ภายใน 30 วันนับจากวันสิ: นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับความคุม้ ครองการ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื"อง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี: หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ: นสุ ด
ความคุม้ ครองจะต้องเริ" มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาํ หรับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
เมื"อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนในกรณี เเสีสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
พลภาพถาวรสิสิ: นเชิงอย่างหนึ" งอย่างใดแล้ว
ให้ถือว่าความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี:เป็ นอันสิ:นสุด และจะไม่มีการคืนเบี:ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที"ยงั
เหลืออยู่

ข้ อยกเว้ นทัว> ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี:ไม่คุม้ ครองการเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ
พลภาพถาวร :นเชิงอันเนื"องมาจาก
1. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิE สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า
“ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิEสุรา” นั:น หมายถึง ในกรณี ที"มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั:งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขึ:นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื: อโรค เว้นแต่การติดเชื:อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ:า ซึ" งเกิ ดจากบาดแผลที"ได้รับมาจากอุ
มาจาก บตั ิเหตุ
(ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1.และข้
และข้อ 2. เท่านั:น)
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิตเนื" องจากอุบตั ิเหตุ ตาม
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองข้อ 1. หรื อ การเสี ย ชี วิ ต จากการถู ก ฆาตกรรมลอบทํา ร้ า ยร่ า งกายและ/หรื
หรื อ อุ บัติ เ หตุ ข ณะขับ ขี" ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 3. แล้วแต่กรณี
5. สงคราม (ไม่
ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่ก็ตาม
าม) การรุ กราน การกระทําที"มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที"มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ" งหมายถึงสงครามระหว่างชนที"อาศัยอยูใ่ นประเทศ
เดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิ วตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก
หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ"งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ" ึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื:อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใด ๆ อันเนื" องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื:อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ" ึงดําเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที"ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดีอาญาที"กระทําขึ:นโดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
8. ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที"เป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม
ปราบ
ตั:งแต่
ระยะเวลาที"เข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ:นสุดการปฏิบตั ิการนั:น
9. การก่อการร้าย

