เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร

ทะเบียนการค้าเลขที่
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุเพือ่ คนพิการสาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

รหัสบริ ษทั
1. ผูเ้ อาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่

เลขประจาตัวประชาชน:
เลขประจาตัวคนพิการ:
ประเภทความพิการ:
อายุ :
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย:

2. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่

3. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่
4. อาณาเขตที่คุม้ ครอง : คุม้ ครอง 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก
5. ข้อตกลงคุม้ ครอง

เวลา

น.

สิ้นสุดวันที่

เวลา 16.30 น.

ข้ อตกลงคุ้มครอง

จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกายและ/หรื อ
อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้นกรณี เสี ยชีวิตจาก
การเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่ มต้นระยะเวลาประกันภัย)
ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบตั ิเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ข้อ 5. ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารั กษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล เนื่ อ งจาก
อุบตั ิเหตุ สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย
6. เบี้ยประกันภัยรวม

100,000
50,000
5,000
5,000
200 บาทต่อวัน
300

บาท/ปี

7. ช่องทางการประกันภัย  ประกันภัยโดยตรง  ตัวแทนประกันภัย  นายหน้ าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่……..........................
วันทาสัญญาประกันภัย.....................................................

วันออกกรมธรรม์ประกันภัย ........................................................

เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริ ษทั ไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั
(

กรรมการผูม้ ีอานาจ

)

(

กรรมการผูม้ ีอานาจ

)

(

ผูร้ ับมอบอานาจ

)

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเพือ่ คนพิการสาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเพื่อ
คนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์ ) และบริ ษทั ได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ
เป็ นความหมายเดี ย วกันทั้ง หมด ไม่ ว่า จะปรากฏในส่ ว นใดก็ ตาม เว้น แต่ จ ะได้ก าหนดไว้เป็ นอย่า งอื่ น ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทัว่ ไป
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
และข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ใบรับรองการประกันภัยและ
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ งสัญญา
ประกันภัย
หมายถึง บริ ษัท ที่ อ อกกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ และที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู้รั บ
2. บริษัท
ประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง คนพิ การตามที่ ระบุ ชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
3. ผู้เอาประกันภัย
ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัยนี้
หมายถึง บุ ค คลที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยและมี บ ั ต รประจ าตัว คนพิ ก ารที่ ร ะบุ
4. คนพิการ
ประเภทความพิการดังต่อไปนี้
“ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรื อ
“ประเภท 2 พิการทางการได้ยนิ หรื อสื่ อความหมาย” หรื อ
“ประเภท 3 พิการทางกายหรื อการเคลื่อนไหว”
หมายถึง กรณี เสี ยชีวติ ผูร้ ับประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ิน
5. ผู้รับประโยชน์
ฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและ
6. อุบัติเหตุ
ทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ ง
7. การบาดเจ็บ
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ งได้ข้ ึน
8. แพทย์
ทะเบี ย นอย่า งถู ก ต้อ งจากแพทยสภา และได้รับ อนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่ ให้บริ การทางการ
แพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม

9.

โรงพยาบาล

10.

สถานพยาบาลเวชกรรม

11.

การเจ็บป่ วย

12.

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการ
งานศพ

13.

ผู้ป่วยใน

14.

การก่อการร้ าย

หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี ห้องส าหรั บ การผ่า ตัดใหญ่ และ
ได้รั บ อนุ ญ าตให้จดทะเบี ย นด าเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้น ๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการ
เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิ ดโรคที่เกิ ดขึ้นกับผู ้
เอาประกันภัย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่ งหมายความรวมถึง
ค่าโลงศพ การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อ
การนั้น ซึ่ งบริ ษทั จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ น
ผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้น ๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้
เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การ
กระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ ง
กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที่
คล้า ยคลึ ง กัน รวมทั้ง เพื่ อ ต้อ งการส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว

เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั
ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มี
เหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้แล้ว

ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเสี ยชี วิตแล้วแต่
กรณี แต่การไม่เรี ยกร้ องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นว่ามีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี้
1.1 กรณี เสี ยชีวติ
1.1.1 สาเนาใบมรณบัตร
1.1.2 สาเนาใบชันสู ตรพลิกศพ หรื อสาเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ
1.1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.2 กรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
1.3.1 สาเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สาเนาใบรายงานแพทย์
1.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.3 กรณี ก ารเรี ย กร้ องค่ า ชดเชยเงิ นปลอบขวัญ หรื อค่ า ชดเชยรายได้ระหว่า งการเข้า รั ก ษาตัวใน
โรงพยาบาล เนื่องจากอุบตั ิเหตุ
1.3.1 สาเนาใบรายงานแพทย์
1.3.2 สาเนาใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาล
2. การชั นสู ตรพลิกศพหรื อการตรวจทางการแพทย์
กรณี ที่มีความจาเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะขอให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อ
การตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น
3. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต หรื อผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชี วิต หรื อค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั ซึ่ งได้แก่คู่สมรส

ตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ั บประโยชน์ หากผูเ้ อา
ประกัน ภัย มิ ไ ด้แ จ้ง หรื อ เป็ นกรณี ที่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ เ สี ย ชี วิ ต พร้ อ มกับ ผูเ้ อาประกัน ภัย บริ ษ ัท จะจ่ า ยเงิ น
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้
บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น หรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายเงิ น
ผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่า ๆ กัน
5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธี การอนุ ญาโตตุ ลาการ บริ ษ ทั ตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุ ลาการ ตามระเบี ยบ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีกาหนดระยะเวลาหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ตกลงให้เริ่ ม
มีผลคุม้ ครอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรั บรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและ
บริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิ บอกเลิกความคุม้ ครอง
7. ข้ อจากัดในการรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ทากรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์ ) นี้
ไม่วา่ กับบริ ษทั หรื อผูร้ ับประกันภัยอื่นได้รวมกันไม่เกินสองฉบับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้ทาประกันภัยมากกว่า
สองฉบับแม้ว่าบริ ษทั จะได้ออกใบรั บรองการทาประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยจะมี สิทธิ ในการ
เรี ยกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยให้ถือว่าการทาประกันภัยที่
เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนสาหรับการทาประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไม่มีผล
บังคับดังกล่าว
8. ข้ อกาหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ ถึง 60 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่ทาประกันภัย จึงจะมีสิทธิ ทา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ 1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ รวม การถูกฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกายและ/หรื อ
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต ภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในใน
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ ผูร้ ั บประโยชน์ เป็ นจานวนเงิ น 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการถู กฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกายและ/หรื อ
อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.
ข้ อ 2. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกาย และ/หรื ออุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกาย และ/หรื อเสี ยชี วิต ขณะขับขี่
หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัย
ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต เพราะการ
บาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท ทั้งนี้
ไม่รวมกรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ ตามข้อ 1.
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้ นกรณีเสี ยชี วิต
จากการเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้ นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตเนื่ องจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษ ทั จะจ่ายค่ า
ทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. เท่านั้น
1. ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับเป็ น
ครั้งแรก หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้
มีผลบังคับเป็ นครั้งแรกจะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่
บริ ษทั จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ดความคุ ม้ ครองจะ
ได้รับ ความคุ ้ม ครองการชดใช้ค่ า ใช้จ่า ยในการจัดการงานศพอย่า งต่ อเนื่ อง แต่ หากผูเ้ อาประกันภัย ต่ ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ดความคุ ม้ ครองจะต้องเริ่ มนับระยะเวลารอคอยใหม่
สาหรับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนในกรณี เสี ยชีวิตแล้ว ให้ถือว่าความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เป็ นอันสิ้ นสุ ด และจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยงั เหลืออยู่

ข้ อ 4. ผลประโยชน์ ช ดเชยเงิ นปลอบขวัญ เนื่ องจากอุ บั ติ เหตุ (ต้ องเข้ า รั ก ษาตั ว เป็ นผู้ ป่ วยในใน
โรงพยาบาล เป็ นจานวนไม่ น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล เป็ นจานวนไม่
น้อยกว่า 4 วัน บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาทตลอดระยะเวลา
ประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อ 5. ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ ารักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็ นจานวนเงินวันละ 200 บาท สู งสุ ด 20 วัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเนื่องมาจาก
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
1.1 ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรื อ
1.2 ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป หรื อ
1.3 ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณี ที่ไม่มีการตรวจวัดหรื อในกรณี ที่
ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้ อโรค เว้นแต่การติดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่ งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
มาจากอุบตั ิเหตุ (ทั้งนี้ไม่นามาบังคับใช้สาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย)
4. การแท้งลูก (ทั้งนี้ ไม่นามาบังคับใช้สาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย)
5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อ
การกระทาที่มุ่งร้ ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า จะได้มี ก ารประกาศสงครามหรื อ ไม่ก็ต าม หรื อ สงครามกลางเมือ ง
ซึ่ ง หมายถึ ง สงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดี ยวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้มี
การประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใด ๆ
อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ งนิ วเคลี ยร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลี ยร์ ซ่ ึ ง
ดาเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดีอาญาที่
กระทาขึ้นโดยเจตนาเป็ นองค์ประกอบความผิด
8. การก่อการร้าย

สรุปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเพือ่ คนพิการสาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
คาจากัด ความ
1.

กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

2.

บริษัท

หมายถึง

3.

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

4.

คนพิการ

หมายถึง

5.

ผู้รับประโยชน์

หมายถึง

6.

อุบัติเหตุ

หมายถึง

7.

การบาดเจ็บ

หมายถึง

8.

การเจ็บป่ วย

หมายถึง

9.

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไข
ทัว่ ไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ใบรั บรองการ
ประกันภัยและใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเป็ นผูร้ ับ
ประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย
คนพิ ก ารตามที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้เ อาประกั น ภั ย ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัยนี้
บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีบตั รประจาตัวคนพิการที่ระบุ
ประเภทความพิการดังต่อไปนี้
“ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรื อ
“ประเภท 2 พิการทางการได้ยนิ หรื อสื่ อความหมาย” หรื อ
“ประเภท 3 พิการทางกายหรื อการเคลื่อนไหว”
กรณี เสี ยชี วิต ผูร้ ับประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/
ผูอ้ ยู่กิ น ฉัน ท์ สามี-ภรรยา บิด า มารดา บุต ร พี่น ้อ งร่ ว ม
บิดามารดา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
ซึ่ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ห รื อ การเกิ ด โรคที่ เ กิ ด
ขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่ งหมายความ
รวมถึ ง ค่าโลงศพ การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็ นเพื่อการนั้น ซึ่ งบริ ษทั จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี
ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย

10.

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ผู้ที่ จ าเป็ นต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ ง
ต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทย์ต ามข้ อ บ่ ง ชี้ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการ
บาดเจ็บนั้น ๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้ว
ต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง

11.

การก่อการร้ าย

หมายถึง

การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่
โดยบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียง
ลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด
หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิ ยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึ งกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

ความคุ้มครอง
จานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิตเนื่ องจากอุ บ ตั ิ เหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ าย
100,000
ร่ างกาย และ/หรื ออุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์ก ารเสี ยชี วิ ตจากการถู ก ฆาตกรรมลอบท าร้ า ยร่ า งกาย และ/หรื อ
50,000
อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้น
5,000
กรณี เสี ย ชี วิตจากการเจ็บ ป่ วยภายใน 120 วันแรก นับ จากวันเริ่ ม ต้นระยะเวลา
ประกันภัย)
ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบตั ิเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วย
5,000
ในในโรงพยาบาล เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ข้อ 5. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
200 บาทต่อวัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุ สู งสุ ดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครอง

เบีย้ ประกันภัยรวม

300 บาทต่ อปี

ข้ อยกเว้ นทีก่ รมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
1.1 ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรื อ
1.2 ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป หรื อ
1.3 ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณี ที่ไม่มีการตรวจวัดหรื อใน
กรณี ที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้ อโรค เว้นแต่การติดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่ งเกิดจากบาดแผลที่
ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ (ทั้งนี้ ไม่นามาบังคับใช้สาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย)
4. การแท้งลูก (ทั้งนี้ ไม่นามาบังคับใช้สาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย)
5. สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อ
การกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่ ง
หมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่ งจะเป็ นเหตุ
ให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์
ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์
ซึ่งดาเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดีอาญา
ที่กระทาขึ้นโดยเจตนาเป็ นองค์ประกอบความผิด
8. การก่อการร้าย
กรุ ณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมี
ข้ อความในเอกสารนี้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อ ความที่ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน

