สรุปเงือ% นไขความคุ้มครองและข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางอุ่นใจสยามซิตี สําหรับรายย่ อย (ไมโครอิ
ไมโครอินชัวรันส์ )
ความคุ้มครอง

ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุซ" ึ งเกิดขึ#น ระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทําให้
เกิดผลดังต่อไปนี#
1. ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ# นเชิง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้
ตามจํานวนเงินที"ระบุไว้ในหน้าตารางกรม
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. การรักษาพยาบาล ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุและต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริ ษทั จะ
ชดเชยค่าใช้จ่ายที"ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนที"บริ ษทั ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้ อยกเว้ น
1.

ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื"องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี#
1.1 การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ8 สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติ ได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ8 สุ รา” นั#น ในกรณี ที"มีก ารตรวจเลื อดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด ตั#งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ข# ึนไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชื#อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื#อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ#า ซึ"งเกิดจากบาดแผล ที"ได้
รับมาจากอุบตั ิเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที"จาํ เป็ นจะต้องกร
งกระทํ
ะทํา เนื" องจากได้รับบาดเจ็บซึ" งได้รับ
ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี# และได้กระทําภายในระยะเวลาที" กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที"ได้เกิดขึ#นภายใน 7 วันนับจากวันที"เกิดอุบตั ิเหตุ
1.7 การเปลี"ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจากหมอนรองกระดู ก ทั บ เส้ น ประสาท กระดู ก สั น หลั ง เลื" อ น
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื" อม (Degeneratation) หรื อ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ
(Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื"อน (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลัง อันเนื"องมาจากอุบตั ิเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทําที"ม่งุ ร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที"มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มี
การประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ" งเป็ นเหตุให้
มีการประกาศหรื อคงไว้ซ" ึงกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย

2.

1.12 อาวุธนิ วเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื# อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใด ๆ
อันเนื"องมาจากการเผาไหม้ของเชื#อเพลิงนิ วเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์
ซึ"งดําเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ ที"เกิดขึ#นในเวลาต่อไปนี#
2.1 ขณะที" ผูเ้ อาประกัน ภัย ล่ า สัต ว์ใ นป่ า แข่ ง รถหรื อ แข่ ง เรื อ ทุ ก ชนิ ด แข่ ง ม้า เล่ น หรื อ แข่ ง สกี ทุ ก ชนิ ด
รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้
เว้นแต่การโดดร่ มเพื"อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ#นหรื อกําลัง
ลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื" องร่ อน เล่นบันจี#จมaั พ์ ปี นนหรื อไต่เขาที"ตอ้ งใช้เครื" องมือช่วย ดํานํ#าที"
ต้องใช้ถงั อากาศ และเครื" องช่วยหายใจใต้น# าํ
2.2 ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยขับขี" หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที" ผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึ#นหรื อกําลังลงหรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที" มิได้จดทะเบี ยนเพื"อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดย
ระกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
2.4 ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยขับขี"หรื อปฏิบตั ิหน้าที"เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
2.5 ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว" ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที"ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม

กรุณาตรวจสอบเงือ% นไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น จากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนีข ัดหรือแย้ งกับ
ข้ อความทีป% รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความตามทีป% รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจสยามซิตี สํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอิ
ไมโครอินชั วรั นส์ )
โดยการเชื"อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ" งถือเป็ นส่ วนหนึ" งของกรมธรรม์ประกันภัยนี# และเพื"อเป็ นการตอบแทน
เบี#ยประกันภัยที"ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื"อนไขทัว" ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี# บริ ษทั ให้สญ
ั ญาดังต่อไปนี#
หมวดที% 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ"งมีความหมายเฉพาะที"ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกัน
ทั#งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื"นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1 "บริ ษทั "
1.2 "ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย"

หมายถึง
หมายถึง

1.3 "ผูเ้ อาประกันภัย"

หมายถึง

1.4 "อุบตั ิเหตุ"

หมายถึง

1.5 "การบาดเจ็บ"

หมายถึง

1.6 "ทุพพลภาพถาวรสิ#นเชิง"

หมายถึง

1.7 "ความสู
ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ
หายใดๆ"

หมายถึง

1.8 "ระยะเวลาการเดินทาง"

หมายถึง

บริ ษทั ที"ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี#
บุ ค คลที" ร ะบุ ชื" อ เป็ นผู ้ถื อ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี# ซึ" งเป็ นผูจ้ ัดให้มีการประกัน ภัยเพื" อ
ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
บุ ค คลที" ร ะบุ ชื" อ เป็ นผู ้เ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื
หรื อเอกสารแนบซึ" งเป็ นบุคคลที" ได้รับความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกั
ประกันภัยนี#
เหตุการณ์ที"เกิดขึ#นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่
ภายนอก างกาย
และทําให้เกิดผลที"ผเู ้ อาประกันภัย มิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ" ง
เกิดขึ#นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื"น
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที"การงานใด ๆ
ในอาชีพประจําและอาชีพอื"น ๆ ได้โดยสิ#นเชิงตลอดไป
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ
และทํา ให้ผูเ้ อาประกันภัย เสี ยชี วิต สู ญ เสี ย อวัย วะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ#นเชิง หรื อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครั#งของผูเ้ อาประกันภัยที" ได้รับ
ความคุ ้ม ครองซึ" งเริ" มต้ น และสิ# น สุ ด ภายในระยะเวลา
ประกันภัย ที"ได้ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
เดินทางอุ่นใจสยามซิต# ี สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

หมวดที% 2 ข้ อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนี#ให้ความคุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุซ" ึงเกิดขึ#น ระหว่างระยะเวลา
การเดินทางและทําให้เกิดผลดังต่อไปนี#.ข้ อ 1. การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง
ถ้าการบาดเจ็บที"ได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ# นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่
วัน ที" เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ หรื อ การบาดเจ็ บ ที" ไ ด้รั บ ทํา ให้ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งรั ก ษาตัว ติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผู ้ป่ วยในในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยยชีชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั#นเมื"อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี#
1.1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสี ยชีวติ
1.2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ# นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ# นเชิ ง
นั#น ได้เ ป็ นไปติ ด ต่ อ กัน ไม่ น้อ ยกว่า 12 เดื อ นนับ แต่ ว นั ที" เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ หรื อ มี ข ้อ บ่ ง ชี# ทางการแพทย์ชัด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัย ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ#นเชิง
1.3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตั#งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั#งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
1.4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ
อหนึ" งข้างตั#งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ"งข้างตั#งแต่ขอ้ เท้า
1.5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ"งข้างตั#งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ"งข้าง
1.6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ"งข้างตั#งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ"งข้าง
1.7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ"งข้างตั#งแต่ขอ้ มือ
1.8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ"งข้างตั#งแต่ขอ้ เท้า
1.9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ"งข้าง
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั#งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายความรวมถึงการสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้
ใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยถาวรสิ#นเชิง และมีขอ้ บ่งชี#ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่ สามารถกลับมาใช้งานได้
อีกตลอดไป
การสูญเสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี# เพียงรายการที"สูงสุดรายการเดียวเท่านั#น
ข้ อ 2. การรักษาพยาบาล
ถ้าการบาดเจ็บที"ได้รับทําให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที"มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมาย
หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที" มีใบอนุ ญาต บริ ษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ ายที" ผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปจริ ง ซึ" งเกิ ดขึ# นภายใน 52
สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ สําหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั#งนี# ไม่เกินจํานวนเงินที"บริ ษทั
ต้องรับผิดที"ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื"นใดหรื อจาก
การประกั
รประกันภัยอื"นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที"ขาดเท่านั#น

หมวดที% 3 ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี#ไม่คุม้ ครอง
1. ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื"องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี#
1.1 การกระทําของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ8สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า
“ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ8สุรา” นั#น ในกรณี ที"มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั#งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์
ขึ#นไป
ตาย หรื อการทําร้ายร่ างกายตนเอง
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัววตาย
1.3 การได้รับเชื#อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื#อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ#า ซึ"งเกิดจา
จากบาดแผล
กบาดแผล ที"ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที"จาํ เป็ นจะต้องกระทํา เนื"องจากได้รับบาดเจ็บซึ"งได้รับความคุม้ ครองภายใต้
ครองภาย
กรมธรรม์ประกันภัยนี# และได้กระทําภายในระยะเวลาที"กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที"ได้เกิดขึ#นภายใน 7 วันนับจากวันที"เกิดอุบตั ิเหตุ
1.7 การเปลี"ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื"อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลัง
เสื" อม (Degeneratation) หรื อ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการ
แตกหัก (Fracture) หรื อเคลื"อน (Dislo
(Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื"องมาจากอุบตั ิเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทําที"ม่งุ ร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที"ม่งุ ร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศ
สงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย
วา การปฏิวตั ิ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ"งเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ" ึ งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื ออกักัมมันตภาพรังสี จากเชื#อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื"องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื#ออเพลิ
เพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ"งดําเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมัน
เอง
2. ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใด ๆ ที"เกิดขึ#นในเวลาต่อไปนี#
2.1 ขณะที"ผูเ้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า เล่นหรื อแข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึ
รวม งเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ ม (เว้
เว้นแต่การโดดร่ มเพื"อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ#นหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื" องร่ อน เล่น
บันจี#จมaั พ์ ปี นหรื
หรื อไต่เขาที"ตอ้ งใช้เครื" องมือช่วย ดํานํ#าที"ตอ้ งใช้ถงั อากาศ และเครื" องช่วยหายใจใต้น# าํ
2.2 ขณะที"ผเู ้ อาประกันนภัภัยขับขี" หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที"ผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึ#นหรื อกําลังลงหรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที"มิได้จดทะเบียนเพื"อ บรรทุกผูโ้ ดยสาร และ
มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
2.4 ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยขับขี"หรื อปฏิบตั ิหน้าที"เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
2.5 ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว" ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที"ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที"ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม

หมวดที% 4 เงือ% นไขและข้ อกําหนดทัว% ไป
1. ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาและการเปลีย% นแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี# รวมทั#งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี"ยนแปลง
ข้อความใด ๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้ออกบันทึกสลักหลังแนบไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี# แล้วจึงจะ
สมบูรณ์
2. การแจ้ งอุบัตเิ หตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที"มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควร จึงไม่
อาจแจ้งให้บริ ษทททราบดั
ั ทราบดังที"ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที"สุดเท่าที"จะกระทําได้
3. การส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือกรมธรรม์ ผูร้ ั บประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ ค คลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานตามที"บริ ษทั ต้องการตามความจําเเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื"องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ# นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่
วันเสี ยชี วิต หรื อวันที" เริ" มเกิ ดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้ องค่าทดแทนอย่างอื" นให้ส่งหลักฐาน ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที" เกิ ด
อุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที"ไม่สามารถ
เรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที"สุดเท่าที"สามารถจะกระทําได้แล้ว
สําหรับการเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่งใบเสร็ จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที"รับรอง
ยอดเงิ นที" จ่ายไป เพื"อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที"ขาดจากผูร้ ับประกันภัยอื"น แต่ถา้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก
สวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื"นใดมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภั
นภัยส่งสําเนาใบเสร็ จ พร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที"จ่ายจากสวัสดิการ
ของรัฐหรื อหน่วยงานอื"นเพื"อเรี ยกร้องส่วนที"ขาดจากบริ ษทั ได้
4. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ จะขอตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างที" บริ ษทั พิจารณาการเรี ยกร้องค่าทดแทนตามที" เห็ นสมควร
รวมทั#งงการชั
การชันสูตรพลิกศพในกรณี ที"มีเหตุจาํ เป็ น
5. การจ่ ายค่ าทดแทน
ค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื"นจะจ่ายให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยจะ
จ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ยที"ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า การเรี ยกร้องเพื"อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที"กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ นแต่ท# งั นี# จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที"บริ ษทั ได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว
ภาระในการพิสูจน์วา่ การเรี ยกร้องค่าทดแทนไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหน้าที"ของบริ ษทั
ในการนี#ผถู ้ ือกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องให้ขอ้ เท็จจริ งและความสะดวกแก่บริ ษทั
ตามสมควร
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่
อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี# ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที"ตอ้ งจ่ายทั#งนี#นบั แต่วนั ที"ครบกําหนดชําระ

6. การจํากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหหรัรับผลที"เกิดขึ#นตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 รวมกัน ไม่เกินจํานวน
เงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และเมื"อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 เต็มวงเงินจํากัดความรับผิดดังที"ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ยกเว้นกรณี เสี ยชีวติ ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกั
ประกันภัยนี#ยงั มีผลบังคับต่อไป ตลอดระยะเวลา
การเดินทางที"เหลือ ทั#งนี#เฉพาะตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2 (ถ้ามี) เท่านั#น
7. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที"มีข อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี# ระหว่างผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั#น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลง
ยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี#ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบี ยบสํานักงานคณะกรรมกา
งานคณะกรรมการกํ
รกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
8. การสินสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี# จะสิ# นสุ ดโดยอัตโนมัติสําหรับผูเ้ อาประกันภัยที"ถูกจองจําอยู่ในเรื อนจําหรื อ
ทัณฑสถาน
9. เงือ% นไขบังคับก่อน
บริ ษ ัท อาจจะไม่ รั บ ผิ ด ชดใช้
ดใช้ค่ า ทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี# เว้น แต่ ผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู ้เ อาประกัน ภัย
ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื"อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
10. การจํากัดจํานวนเงินเอาประกันภัย
เพื"อวัตถุประสงค์ของการประกั
ของการประกันภัยนี# ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางอุ่นใจสยามซิ ต# ี สําหรับ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในจํานวนเงิ นเอาประกันภัยสู งสุ ดไม่เกิ น 300,000 บาทเท่านั#น หาก ณ วันที" เกิ ดการเรี ยกร้องค่าทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกักันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางอุ่นใจสยามซิต# ี สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มากกว่าหนึ"งฉบับและจํานวน
เงิ นเอาประกันภัยรวมกันเกิ น 300,000 บาท บริ ษ ทั ที" เป็ นผูร้ ับประกันภัย จะต้องรั บผิดในการชดใช้ค่าทดแทนตามสัดส่ วนการรั บ
ประกันภัยของแต่ละบริ ษทั แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 300,000 บาท

