เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร

ทะเบียนการค้าเลขที่
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์ )

รหัสบริ ษทั

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

1. ผูเ้ อาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่

เลขประจาตัวประชาชน :
อายุ :

2. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย :

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

สิ้นสุดวันที่

เวลา 16.30 น.

จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ต่ อปี กรมธรรม์

ข้ อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อ
100,000
โดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
50,000
จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
5,000
(ยกเว้นกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่ มต้นระยะเวลาประกันภัย)
ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุตามจานวนที่จ่ายจริ ง
5,000
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผูป้ ่ วย
อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
6. เบี้ยประกันภัยรวม
222
บาท/ปี
7. ช่องทางการประกันภัย  โดยตรง  ตัวแทนประกันภัย  นายหน้ าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่.....................  อื่น ๆ................
วันทาสัญญาประกันภัย .................................................
วันออกกรมธรรม์ประกันภัย ................................................
เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริ ษทั ไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั

(

)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

(

)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

(

)
ผูร้ ับมอบอานาจ

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์ )
เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ ยประกันภัยสาหรับ กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุวนั ประกันภัย
สุ ข ใจ พลัส (ไมโครอิน ชัวรัน ส์) และบริ ษทั ได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ให้
สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อนไขทั่วไปและ
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. บริษัท
หมายถึง บุคคลตามที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
3. ผู้เอาประกันภัย
ใบรับรองการประกันภัยนี้
หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วม
4. ผู้รับประโยชน์
บิดามารดา
หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้
5. อุบัตเิ หตุ
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้นโดย
6. การบาดเจ็บ
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบี ยน
7. แพทย์
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวช
กรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
8. โรงพยาบาล
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์
ที่ เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้น ๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
9. สถานพยาบาลเวชกรรม
ค้างคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบี ยนดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และให้
10. การสู ญเสี ยมือ เท้ า
หมายความรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป

11. การสู ญเสียสายตา
12. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

13. การเจ็บป่ วย

หมายถึง

14. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง

15. ปี กรมธรรม์

หมายถึง

16. การก่ อการร้ าย

หมายถึง

17. แพทย์ ทางเลือก

หมายถึง

18. คลินิก

หมายถึง

ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานใด ๆ ในอาชี พ
ประจา และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่ งหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ
การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อการนั้น ซึ่ งบริ ษทั จ่าย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อ ๆ ไป
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อ มีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ องค์ก รใด หรื อ รั ฐ บาลใด ซึ่ ง กระท าเพื่ อ ผลทางการเมื อ ง
ศาสนา ลัทธินิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผล
ให้รัฐบาล และ/หรื อ สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสาธารณชนตก
อยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่
การแพทย์แผนปั จจุบนั
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยไม่สามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้คา้ งคืน และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบี ยนดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาล
ตามกฎหมาย

เงือ่ นไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บ
โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้
บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่ องจากการเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
ให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา วันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ส่ วนในกรณี
เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิก แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่
สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี้
1.1 กรณี เสี ยชีวติ
1.1.1 สาเนาใบมรณบัตร
1.1.2 สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรื อสาเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ
1.1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์

1.2 กรณี สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.2.1 ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์
1.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ (ถ้ามี)
1.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 กรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
1.3.1 สาเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สาเนาใบรายงานแพทย์
1.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.4 กรณี ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
1.4.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั (ถ้ามี)
1.4.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
1.4.3 ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงิ นที่ แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงิ นต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่ รับรอง
ยอดเงิ นที่ จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการ
ชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการ
รับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
1.4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยและหรื อผูร้ ับประโยชน์
2. การชันสู ตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์
กรณี ที่มีความจาเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริ ษทั มี สิทธิ ที่จะขอให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อการตรวจ
ร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิต หรื อผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับ
ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ตามที่ ระบุน้ นั ซึ่ งได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยู่กินฉันท์สามีภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดก
ของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อเป็ นกรณี ที่ผรู ้ ับ
ประโยชน์เสี ยชีวติ พร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย

ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์
ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์
ดังกล่าวข้างต้น หรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับ
ประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่า ๆ กัน
5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มี ข อ้ พิพ าท ข้อ ขัด แย้ง หรื อ ข้อ เรี ย กร้ อ งใด ๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ระหว่า งผูม้ ี สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีก าร
อนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีกาหนดระยะเวลาหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ตกลงให้เริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิ บอกเลิกความ
คุม้ ครอง
7. ข้ อจากัดในการรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิทากรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) นี้ ไม่วา่ กับบริ ษทั
หรื อผูร้ ับประกันภัยอื่นได้รวมกันไม่เกินสองฉบับ โดยนับจานวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส (ไม
โครอินชัวรันส์) ที่มีผลบังคับอยูด่ ว้ ย หากผูเ้ อาประกันภัยได้ทาประกันภัยมากกว่าสองฉบับแม้วา่ บริ ษทั จะได้ออกใบรับรองการ
ทาประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยจะมีสิทธิ ในการเรี ยกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ ระบุ ไว้ในใบรับรองการประกันภัย
สองฉบับแรก โดยให้ถือว่าการทาประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนสาหรับการทาประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
8. ข้ อกาหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ ถึง 60 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่ทาประกันภัย จึงจะมีสิทธิ ทาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ 1. ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ไม่ รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกาย และ/หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อ ทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี
เป็ นจานวนเงิ น 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2.

ข้ อ 2. ผลประโยชน์ ก ารเสี ยชี วิต การสู ญ เสี ย มือ เท้ า การสู ญ เสี ยสายตา หรื อทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง จากการถู ก
ฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกาย และ/หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทา
ร้ายร่ างกาย และ/หรื อ เสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในใน
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง เพราะการ
บาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูร้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี เป็ นจานวนเงิ น
50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข้อ 1.
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้ นกรณี เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
ภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้ นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตเนื่ องจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. เท่านั้น
1. ข้อตกลงคุม้ ครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับเป็ นครั้งแรก หากผู ้
เอาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับเป็ นครั้งแรกจะไม่มี
สิ ทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่
ผูร้ ับประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยที่ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับความ
คุม้ ครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่ อง โดยไม่นาระยะเวลารอคอย 120 วัน มาใช้บงั คับ แต่หากผูเ้ อา
ประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองจะต้องเริ่ มนับระยะเวลารอคอยใหม่
สาหรับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนในกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดแล้ว ให้ถือว่าความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด และจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลา
เอาประกันภัยที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 4. ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัตเิ หตุต่อปี กรมธรรม์
ถ้าการบาดเจ็บที่ ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรั บการรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ตาม
จานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงิน 5,000 บาท ต่อปี กรมธรรม์
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ นอกประเทศไทย บริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน)
รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม

ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองการเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
หรื อการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา” นั้น หมายถึง ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้ อโรค หรื อ
บาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. หรื อการเสี ยชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกายและ/หรื ออุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ได้รับบาดเจ็บ บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสาหรับการแท้งลูกเนื่ องจากอุบตั ิเหตุตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 4.
แล้วแต่กรณี
5. สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ มุ่งร้าย
คล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใด ๆ อันเนื่ องมาจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ ผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดี อาญาที่ กระทาขึ้นโดย
เจตนาเป็ นองค์ประกอบความผิด
8. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม
ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบตั ิการนั้น
9. การก่อการร้าย

สรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ พลัส (ไมโครอินชั วรันส์ )
คาจากัดความ
1. บริษัท
2. ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง บุคคลตามที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการ
ประกันภัยนี้
3. ผู้รับประโยชน์
หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา
4. อุบัตเิ หตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิ ดผลที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
5. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดย
อิสระจากเหตุอื่น
6. การสู ญเสียมือ เท้ า
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และให้หมายความ
รวมถึง การสูญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และ
มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
7. การสู ญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
8. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจา และอาชีพ
อื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
9. การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากการถู ก ฆาตกรรมลอบท าร้ า ยร่ างกาย และ/หรื อ อุ บั ติ เ หตุ ข ณะขับ ขี่ ห รื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
(ยกเว้นกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่ มต้นระยะเวลาประกันภัย)
ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุจ่ายตามจริ ง
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็น
ผูป้ ่ วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine)
การฝังเข็ม
เบี้ยประกันภัยรวม

จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ต่ อปี กรมธรรม์
100,000
50,000

5,000
5,000

222 บาท/ปี

ข้ อยกเว้ นทีก่ รมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
 การกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะที่อยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า "ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา" นั้น หมายถึง ในกรณี ที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อทาร้ายร่ างกายตนเอง
 การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก
หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
 การแท้งลูก เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชี วิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. หรื อการเสี ยชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกายและ/หรื ออุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ ้มครองข้อ 2. หรื อ การเสี ย ชี วิตจากการเจ็บ ป่ วยตามข้อตกลงคุ ้มครองข้อ 3. หรื อผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสาหรับการแท้งลูกเนื่ องจากอุบตั ิเหตุตามข้อตกลง
คุม้ ครองข้อ 4. แล้วแต่กรณี
 สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่วา่ จะได้มีประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยูใ่ น
ประเทศเดี ยวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใด ๆ อันเนื่ องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
 ขณะที่ผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนี การจับกุมในคดีอาญา ที่กระทาโดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม ตั้งแต่
ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบตั ิการนั้น
 การก่อการร้าย
กรุณาตรวจสอบเงือ่ นไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนีข้ ัด
หรือแย้ งกับข้ อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความทีป่ รากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน

