แผนประกันกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายย่ อย แบบพิเศษพลัส (ไมโครอิ
ไมโครอินชั วรันส์ )
บริษัท สยามซิตีป! ระกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิง
เนืองจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย และ
และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขีหรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์
- ปี ที 1

จํานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)

200,000

- ปี ที 2 - เพิมทุนประกันภัยอัตโนมัติเป็ น 105% ของปี ที 1

210,000

- ตั3งแต่ปีที 3 - เพิมทุนประกันภัยอัตโนมัติเป็ น 110% ของปี ที 1

220,000

2. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิง
เนืองจากอุบตั ิเหตุสาธารณะ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย และ
และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี
หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์) (จ่จ่ายเพิมให้อีกจากข้อ 1)
3. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิงจาก
การถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย และ/หรื
หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย (ยกเว้นกรณี เสี ยชีวติ จาก
การเจ็บป่ วยภายใน 180 วันแรก นับจากวันเริ มต้นระยะเวลาประกันภัย)

10,000

เบีย! ประกันภัยรวมรายปี (บาท)

365.00

หมายเหตุ :
1. เบี3ยประกันภัยนี3 รวมอากรแสตมป์ แล้ว
2. ผูข้ อเอาประกันภัยจะต้องเป็ นบุคคลทีมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี บริ บูรณ์

50,000

สรุปสาระสําคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุสําหรับรายย่ อย แบบพิเศษพลัส (ไมโครอินชัวรันส์ )
คําจํากัดความ
1. บริษัท
2. ผู้เอาประกันภัย

3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมายถึง บริ ษทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี3
หมายถึง บุ ค คล
คลตามทีที ร ะบุ ชื อเป็ นผูเ้ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัยหรื อใบรั บ รองการ
รอง
ประกันภัยนี3
ผู้รับประโยชน์
หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย
มรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีนอ้ งร่ วมบิดามารดา
อุบัตเิ หตุ
หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิ ดขึ3นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทําให้เกิ ดผลที ผูเ้ อาประกันภัยมิได้
เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ งเกิดขึ3นโดยเอกเทศ และโดยอิสระ
จากเหตุอืน
การสู ญเสียมือ เท้ า
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั3งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั3งแต่ 1 ข้างขึ3นไป และให้หมายความรวมถึง การ
สูญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งาน
านของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยสิ3นเชิง และมีขอ้ บ่งชี3ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั3งแต่ 1 ข้างขึ3นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ!นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอืน ๆ ได้โดย
สิ3นเชิงตลอดไป
การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคทีเกิดขึ3นกับผูเ้ อาประกันภัย

9.
10. ผู้ป่วยใน

11. อาคารสาธารณะ

หมายถึง ผูท้ ีจาํ เป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 6 ชัว โมง ซึ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์
ตามข้อบ่งชี3ซ ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษาการ
บาดเจ็บนั3น ๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน แล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว โมง
หมายถึง อาคารของรัฐหรื อเอกชน ซึงเปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนทัว ไปสามารถเข้าไปใช้บริ การตามที
กําหนดเวลาเปิ ดให้บริ การ ทั3งนี3 ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

12. ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึงระบุไว้ในความคุม้ ครอง (ไม่
ไม่รวมกรณี ทีเป็ นการใช้บรรทุกผูโ้ ดยสารแบบให้
ดยส
เช่า
เหมาลํา (Chartered))
ความคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมื อ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ3 นเชิ ง เนื องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถู ก
ฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื
หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิ
นเชิงเนื องจากอุบตั ิเหตุสาธารณะ(จ่
าธารณะ ายเพิมให้
อีกจากข้อ 1) ไม่รวมการถูถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย และ/หรื
หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู
รสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย
ร่ างกาย และ/หรื
หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจั
การจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย (ยกเว้
ยกเว้นกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายใน 180 วันแรก
นับจากวันเริ มต้นระยะเวลาประกันภัย)

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายการเพิมจํานวนเงิ นเอาประกันภัยปี ต่ออายุ (ใช้
ใช้สาํ หรับเป็ นเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ
สําหรับรายย่อย แบบพิเศษพลัส (ไมโครอิ
ไมโครอินชัวรันส์))
ข้ อยกเว้ นทัวA ไป ทีกA รมธรรม์ ประกันภัยนีไ! ม่ ค้ ุมครอง
1. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะทีอยูภ่ ายใต้ฤทธิR สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่
ภายใต้ฤทธิRสุรา” นั3น หมายถึง กรณี ทีมีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ต3 งั แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข3 ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อทําร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื3อโรค เว้นแต่การติดเชื3อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ3า ซึ งเกิดจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ(ใช้ยกเว้น
เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. เท่านั3น)
4. การแท้งลูก เว้นแต่การแท้งลูกนั3นเป็ นผลมาจา
นผลมาจากอุบตั ิ เหตุโดยตรง (ใช้
ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3.
เท่านั3น)
5. สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม)) การรุ กราน หรื อการกระทําของศัตรู ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ
6. การทีประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดลุกฮือขึ3นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
7. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื3อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ
8. ขณะที ผูเ้ อาประกันภัยก่ อ อาชญากรรม หรื อ ขณะที ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดี อาญา ที กระทําโดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
9. ขณะทีผเู ้ อาประกั
ระกันภัยปฏิบตั ิหน้าทีเป็ น ทหาร ตํารวจ หรื อ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อ ปราบปราม
10. การก่อการร้าย
กรุณาตรวจสอบเงือA นไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนีข! ัดหรือแย้ ง
กับข้ อความทีปA รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความทีปA รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุสําหรับรายย่ อย แบบพิเศษพลัส (ไมโครอินชัวรันส์ )
เพื อ เป็ นการตอบแทนที ผู ้เ อาประกัน ภัย ได้ช ํา ระเบี3 ยประกัน ภัย สํา หรั บ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย อุ บัติ เ หตุ สํา หรั บ รายย่อ ย
แบบพิเศษพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) และบริ ษทั ได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ให้สัญญา
กับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี3
หมวดทีA 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกัน
ทั3งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไขทัว ไปและข้อกําหนด
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ใบรั บ รองการประกัน ภัย และใบสลัก หลัง กรมธรรม์
ประกันภัย ซึงถือเป็ นส่วนหนึงแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง
บริ ษทั สยามซิต3 ีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท
หมายถึง
บุค คลตามทีที ระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
3. ผู้เอาประกันภัย
ใบรับรองการประกันภัยนี3
หมายถึง
กรณี เ สี ย ชี วิ ต ผู ้รั บ ประโยชน์ ได้แ ก่ คู่ ส มรสตามกฎหมาย/ผู
มรสตามกฎหมาย ้อ ยู่กิ น ฉั น ท์
4. ผู้รับประโยชน์
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีนอ้ งร่ วมบิดามารดา
หมายถึง
เหตุการณ์ทีเกิดขึ3นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทําให้เกิดผลที
5. อุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง
การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกาย อัน เป็ นผลโดยตรงจากอุ บัติ เ หตุ ซึ งเกิ ด ขึ3 น
6. การบาดเจ็บ
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน
หมายถึง
ผูท้ ีสาํ เร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ งได้ข3 ึนทะเบียนอย่าง
7. แพทย์
ถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ท้องถินทีให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
หมายถึง
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
8. โรงพยาบาล
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีมีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ที
เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิงมี ห้อง
สํา หรั บ การผ่ า ตัด ใหญ่ แ ละได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั
พยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั3น ๆ
หมายถึง
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
9. สถานพยาบาลเวชกรรม
ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั3น ๆ
หมายถึง
การถูกตัดออกจากร่ างกายตั3งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั3งแต่ 1 ข้างขึ3นไป และให้
10. การสู ญเสี ยมือ เท้ า
หมายความรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้างต้นโดยสิ3นเชิง และมีขอ้ บ่งชี3ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป

11.
12.

การสู ญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ!นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

ตาบอดสนิท ตั3งแต่ 1 ข้างขึ3นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใด ๆ ในอาชีพประจํา
และอาชีพอืน ๆ ได้โดยสิ3นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคทีเกิดขึ3นกับ ผูเ้ อาประกันภัย

13.

การเจ็บป่ วย

หมายถึง

14.

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ หมายถึง

15.

การก่ อการร้ าย

หมายถึง

16.

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

17.

อาคารสาธารณะ

หมายถึง

อาคารของรัฐหรื อเอกชน ซึ งเปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนทัว ไปสามารถเข้า
ไปใช้บริ การตามที กาํ หนดเวลาเปิ ดให้บริ การ ทั3งนี3 ไม่ว่าจะมีการเรี ยกเก็บ
ค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

18.

ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง

ยานพาหนะซึ ง ระบุ ไว้ในความคุ ม้ ครอง (ไม่
ไม่รวมกรณี ทีเป็ นการใช้บรรทุ ก
ผูโ้ ดยสารแบบให้เช่าเหมาลํา (Chartered))

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดการงานศพ ซึงหมายความรวมถึงค่าโลงศพ การ
เผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจาํ เป็ นเพือการนั3น ซึ งบริ ษทั จ่ายให้แก่
ผูร้ ับประโยชน์กรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
การกระทําซึ งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื
หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรื อที
เกียวเนื องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ งกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา
ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ทีคล้ายคลึงกัน รวมทั3งเพือต้องการส่ งผลให้รัฐบาล
และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืน
ตระหนกหวาดกลัว
ผูท้ ี จาํ เป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว โมง ซึ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการ
วินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี3 ซ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษา การบาดเจ็บนั3น ๆ และให้
รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว โมง

หมวดทีA 2 เงือA นไขทัวA ไปและข้ อกําหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่
ชักช้า ในกรณี ทีมีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ดังทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐาน
ตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อวันทีเริ มเกิ ด
ทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิ ง หรื อนับจากวันที ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันทีรับการรักษาจากคลินิก แต่การไม่
เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายใน
กําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี3
1.1 กรณี เสี ยชีวติ
1.1.1 สําเนาใบมรณบัตร
1.1.2 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรื อสําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
1.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.2 กรณี สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิง
1.2.1 ต้นนฉบั
ฉบับใบความเห็นแพทย์
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 มีสิทธิทีจะขอให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อ การตรวจร่ างกายของ
ผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั3งนี3 โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั3งสิ3น
3. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี
ความ ยหายทีครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวิต หรื อผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ งานศพ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ท3 งั นี3 จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที
บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี3ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีตอ้ งจ่าย ทั3งนี3นบั แต่วนั ทีครบกําหนดชําระ

4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผูร้ ับประโยชน์ได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชี วิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
ภายใต้ขอ้ กําหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ตามทีระบุน3 นั ซึ งได้แก่คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา
มารดา บุตร พีนอ้ งร่ วมบิดามารดา หากมิได้ระบุชือผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
ของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยระบุชือผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อนนผูผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย
ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อเป็ นกรณี ทีผูร้ ับประโยชน์เสี ยชีวิต
พร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที ผูเ้ อาประกันภัยระบุ ชือผู
อ ผูร้ ั บประโยชน์ มากกว่า หนึ งคนและผูร้ ั บประโยชน์รายใดเสี ย ชี วิตก่ อนผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์น3 ัน หรื อแจ้งเปลียนแปลงการรับประโยชน์ของ
ผูร้ ับประโยชน์ทีเหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิ
ยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น
หรื อเมือผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายทีเสี ยชีวิตให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ทีเหลืออยูค่ น
ละเท่า ๆ กัน
5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี3 ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั3นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลง
ยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี3 ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบี ยบสํสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี3 มีกาํ หนดระยะเวลาหนึ งปี นับตั3งแต่วนั ทีตกลงให้
ตกลงให้เริ มมีผลคุม้ ครอง ตามที
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ ครอง
7. ข้ อจํากัดในการรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ทาํ กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสาํ หรับรายย่อย แบบพิเศษพลัส (ไมโครอิ
ไมโครอินชัวรันส์) นี3 กับบริ ษทั ได้
ไม่เกิน 6 ฉบับ และเมือรวมกับของบริ ษทั อืน ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสาํ หรับรายย่อย แบบพิเศษพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)
แบบเดียวกันนี3แล้ว ต้องไม่เกิน 6 ฉบับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้ทาํ ประกันภัยกับบริ ษทั มากกว่า 2 ฉบับและ/หรื
หรื อเมือรวมกับบริ ษทั อืน ๆ
แล้วเกิ นกว่า 6 ฉบับ แม้ว่าบริ ษทั จะได้ออกใบรับรองการประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยจะมีสิทธิ ในการเรี ยกร้องค่า
ทดแทนตามทีระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยกับบริ ษทั และ
และ/หรื อบริ ษทั อืน ๆ ได้ไม่เกิน 6 ฉบับ แรกเท่านั3น โดยให้ถือว่าการทํา
ประกันภัยทีเกิดขึ3นในภายหลังในฉบับทีเกินกว่าทีกาํ หนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับ
บริ ษทั จะคืนเบี3ยประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยทีไม่มีผลบังคับดังกล่าว
8. ข้ อกําหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมี อายุต3 งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ ถึ ง 65 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที ทาํ ประกันภัย จึ งจะมีสิทธิ ทาํ ประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี3

หมวดทีA 3 ข้ อยกเว้ นทัวA ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี3ไม่คุม้ ครองการเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ3นเชิงอันเนืองมาจาก
1. การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิR สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า
“ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิRสุรา” นั3น หมายถึง ในกรณี ทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั3งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขึ3นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื3 อโรค เว้นแต่การติดเชื3อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ3า ซึ งเกิ ดจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
(ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1. ข้อ 2.. และข้อ 3 เท่านั3น)
4. การแท้งลูก เว้นแต่การแท้งลูกนั3นเป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุโดยตรง (ใช้
ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3.
เท่านั3น)
5. สงคราม (ไม่
ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่ก็ตาม
าม) การรุ กราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีมุ่งร้ายคล้าย
สงคราม
งคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ งหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอาศัยอยูใ่ นประเทศ
เดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อ
เหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็ นเหตุใให้ห้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ ึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื3อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใด ๆ อันเนื องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื3อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ ึงดําเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะทีถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดีอาญาทีกระทําขึ3นโดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
8. ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาส
อาสาสมัมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม ตั3งแต่
ระยะเวลาทีเข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ3นสุดการปฏิบตั ิการนั3น
9. การก่อการร้าย
หมวดทีA 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ 1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ!นเชิ งเนืAองจากอุบัติเหตุไม่ รวม
การถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกาย และ/หรื
หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขีAหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
ฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตสู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิ ง
เพราะการบาดเจ็บนั3นเมือใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงินตามทีระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื
หรื อใบรับรองการประกันภัย ทั3งนี3 ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื
งกาย
อ อุบตั ิเหตุ
ขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้ อ 3.

ข้ อ 2. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ!นเชิงเนืAองจากอุบัติเหตุสาธารณะ
(จ่ ายเพิมA ให้ อกี จากข้ อ 1) ไม่ รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกาย และ
และ/หรื
หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขีAหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ทีผเู ้ อาประกั
ะกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และได้รับความคุม้ ครอง ตามข้ อ 1. อันเนื องมาจากเหตุ
ดังต่อไปนี3
1. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารยานพาหนะสาธารณะ และเกิดอุบตั ิเหตุข3 ึนขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะดังต่อไปนี3
ได้แก่ รถไฟ รถไฟลอยฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดินขณะขั
ณะขับเคลือนด้วยเครื องยนต์หรื อไฟฟ้ า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่ วมขนส่ ง
มวลชน รถโดยสารบริ ษทั ขนส่ง รถโดยสารบริ ษทั ร่ วมขนส่งทีจดทะเบียนเพือการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที
กําหนด รถตูร้ ่ วมขนส่งมวลชนทีวงิ ประจําตามเส้นทางเดินรถทีได้รับอนุญาต รว
รวมทั
มทั3ง เรื อโดยสารหรื อสายการบินพาณิ ชย์ทีจดทะเบียน
เพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ทั3งนี3 ไม่รวมถึง
- เรื อโดยสารหรื อเครื องบินทีไม่ได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร
- ยานพาหนะทีให้เช่า ได้แก่ รถโดยสาร เรื อโดยสาร เครื องบิน หรื อเฮลิคอปเตอร์
- รถจักรยานยนต์รับบจ้จ้างสาธารณะ รถรับจ้างส่วนบุคคล รถแท็กซี และรถบริ การรับ-ส่ง
- รถโดยสารประจําทางและรถตู ้ สําหรับนักเรี ยน
2. ขณะผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นผูโ้ ดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุข3 ึนกับลิฟท์สาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรื อของระหว่าง
ชั3นในอาคารสาธารณะ ทั3งนี3 ไม่รวมถึงลิฟท์ทีใช้ในเหมืองแร่ หรื อสถานทีก่อสร้าง
3. ขณะผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองอยูใ่ นอาคารสาธารณะในเวลาทีเปิ ดให้บริ การแก่บุคคลทัว ไป และเกิดไฟไหม้ อาคารถล่ม หรื อ
ระเบิด ขึ3นในอาคารสาธารณะนั3น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพือรักษาชีวติ ด้วย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนเพิมเติ
มเติมให้แก่ผูร้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงินตามทีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื
หรื อใบรั บรองการประกันภัย เมือบริ ษ ทั ได้รับหลักฐานที ยืนยันได้ถึงความสู ญเสี ยที เกิ ดขึ3 นในอุบัติเหตุ
สาธารณะของผูเ้ อาประกันภัย แล้ว ทั3ง นี3 ไม่ ร วมกา
วมการถูก ฆาตกรรมลอบทําร้ า ยร่ างกายและ/หรื
หรื อ อุ บัติ เ หตุ ข ณะขับขี ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์ ตามข้ อ 3.
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ!นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ทําร้ ายร่ างกาย และ/หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขีAหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิ ง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย
ร่ างกาย และ/หรื อ เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิง ขณะขับขีหรื อโดยสารรถจั
โดยสารรถ กรยานยนต์ ภายใน
180 วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั3นเมือใดก็ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูร้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงินตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื
หรื อใบรับรองการประกันภัย ทั3งนี3 ไม่รวมกรณี ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ3นเชิง ตามข้ อ 1. และ ข้ อ 2.

ข้ อ 4. ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้
ยกเว้ นกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายใน
180 วันแรก นับจากวันเริAมต้ นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ เนืองจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายยค่ค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจํานวนเงินตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ
และ/หรื
หรื อใบรับรองการประกันภัย
เงือนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุมมครองข้
้ ครองข้อ 4. เท่านั3น
1. ข้อตกลงคุม้ ครองนี3 มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันทีทีกรมธรรม์ประกันภัยนี3 มีผลบังคับเป็ นครั3งแรก หากผูเ้ อา
ประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 180 วันจากวันทีทีกรมธรรม์ประกันภัยนี3 มีผลบังคับเป็ นครั3งแรกจะไม่มีสิทธิ ได้รับ
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี3 แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบี3ยประกันภัยเต็มจํานวนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยทีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี3 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ3 นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับความคุม้ ครองการ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่
นศพอย่างต่อเนือง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี3 หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ3 นสุ ด
ความคุม้ ครองจะต้องเริ มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาํ หรับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
เมือA บริษัทได้ จ่ายค่ าทดแทนในกรณีเเสีสียชีวติ สู ญเสียมือ เท้ า สู ญเสี ยสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ!นเชิงอย่ างหนึAงอย่ างใดแล้ ว
ให้ ถือว่ าความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนีเ! ป็ นอันสิ!นสุ ด และจะไม่ มกี ารคืนเบีย! ประกันภัยสําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยทียA งั
เหลืออยู่

