กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
(กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรำยปี)
สำหรับกำรขำยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย นี้
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้ อ ยค าและค าบรรยายซึ่ ง มี ค วามหมายเฉพาะที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ ใ นส่ ว นใดก็ ต ามของกรมธรรม์
ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่าง
อื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไข
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เอกสารแนบท้าย
ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
และเอกสารสรุ ป ข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองและข้ อ ยกเว้ น ตาม
กรมธรรม์ประกั นภัย ซึ่งถือเป็นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญา
ประกันภัย
1.2 บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1.3
1.4

ลงลำยมือชื่อ
วันที่ได้รับกรมธรรม์

1.5

ผู้เอำประกันภัย

หมายความรวมถึง การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
หมายความรวมถึง วันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้เอาประกันภัย
ตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์โดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็น ผู้เอาประกั นภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1.6

อุบัติเหตุ

1.7

กำรบำดเจ็บ

1.8

ควำมสูญเสีย หรือ
ควำมเสียหำยใดๆ

1.9

ควำมรับผิดส่วนแรก

1.10

แพทย์

1.11
1.12

พยำบำล
โรงพยำบำล

1.13

สถำนพยำบำลเวชกรรม

1.14

คลินิก

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย
แ ล ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ที่ ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย มิ ไ ด้ เ จ ต น า
หรือมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
และทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ
หมายถึง ความเสี ย ห าย ส่ ว นแรก ที่ ผู้ เ อาประ กั น ภั ย จะ ต้ อ ง
รับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หมายถึง ผู้ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บปริ ญ ญาแพทย์ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต
ได้ขึ้นทะเบีย นอย่ างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมในท้องถิ่น ที่
ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม
หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ ง จั ด ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
โดยสามารถรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบ
ทางด้านสถานที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น โรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ ง จั ด ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
โดยสามารถรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น และได้ รั บ อนุ ญ าตให้
จดทะเบีย นดาเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ด าเนิ น การโดยแพทย์ ท าการรั ก ษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้

1.15

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

1.16

ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นและสมควร

1.17

ควำมจำเป็นทำงกำรแพทย์

1.18

ปีกรมธรรม์ประกันภัย

1.19

กำรก่อกำรร้ำย

หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
ที่เป็นสากล และนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยตามความจาเป็นทางการแพทย์ และสอดคล้องกั บ
ข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง ค่ารัก ษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วย
ทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบัติปัจจุบัน
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของ
ครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ต้อ งเป็ นการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจาเป็นของภาวะการ
บาดเจ็บของผู้รับบริการนั้นๆ
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย มี
ผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ปีต่อๆ ไป
หมายถึง การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ ว่าจะเป็นการกระทาเพียง
ลาพัง การกระทาการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด
2.1 สัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคาขอ
เอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสรุปข้อตกลงคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือ
รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริง
นั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรีย กเบี้ย ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญา
ประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบริษัทอาจบอกล้าง
สัญญาประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระ
ให้แก่บริษัทแล้วทั้งหมดเท่านั้น
บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำประกันภัยและกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมในสัญญำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึก
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 กำรแจ้งอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุด
เท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.4 กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่ง
หลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว

2.5 กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่
จาเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2.6 กำรจ่ำยค่ำทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 20 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริ ษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตาม
ความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
2.7 ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อกาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อผู้รับ
ประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้ เสียชีวิต
ก่อนผู้เอาประกั นภัยหรือพร้อมกับ ผู้เอาประกั นภัย ผู้เอาประกั นภัยต้องแจ้งให้บริษั ททราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ย นตั ว ผู้ รั บ ประโยชน์ หากผู้ เ อาประกั น ภั ย มิ ไ ด้ แ จ้ ง หรื อ ไม่ ส ามารถแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบถึ ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้
เอาประกันภัย
ในกรณีที่ ผู้เอาประกั นภัย ระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ย นตั ว ผู้รั บ ประโยชน์ นั้น หรื อ แจ้ ง เปลี่ ย นแปลงการรั บ ประโยชน์ข องผู้ รั บ ประโยชน์ ที่ เ หลื อ อยู่
หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
เมื่ อผู้ เ อาประกั น ภัย เสีย ชี วิ ต บริษั ท จะจ่า ยเงิ นผลประโยชน์ ส่ว นของผู้ รั บประโยชน์ รายที่ เ สีย ชีวิ ต ให้ แ ก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
2.8 กำรเปลี่ยนอำชีพ
ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยง
อันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจานวนเงิน เท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ
ชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองสาหรับอาชีพใหม่ได้

ถ้าผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริษัทกาหนดไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีการ
เสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพประเภทที่แจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตาม
ส่วน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
2.9 กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2.9.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกัน ภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัท
ทราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
2.9.2 ผู้เอาประกันภัย สามารถบอกเลิก กรมธรรม์ประกั นภัย ฉบับนี้ไ ด้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตาราง
ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ตำรำงอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

2.10 กำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เอาประกันภัย
ถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

2.11 สิทธิกำรขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look)
หากผู้ เอาประกั น ภัย ประสงค์จ ะยกเลิ ก กรมธรรม์ ประกั นภั ย นี้ ด้ว ยเหตุผ ลใดๆ ก็ ตาม ผู้เ อา
ประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายั งบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้อง
ส่งคืนกรมธรรม์ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเริ่มต้นของ
ระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวน โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
2.12 กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ
ข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.13 เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
3.1 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่องจำกสำเหตุดังต่อไปนี้
3.1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
3.1.5 การแท้งลูก
3.1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
3.1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
3.1.8 อาหารเป็นพิษ
3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูก
สันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่ก ระดูกสันหลังส่วน Pars
interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่
ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3.1.11 การก่อการร้าย
3.1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อั น
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดาเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง
3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ว นประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

3.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลำต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีกำรขยำยควำมคุ้มครอง และมี
กำรออกเอกสำรแนบท้ำยเพื่อขยำยควำมคุ้มครองดังกล่ำว)
3.2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
3.2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3.2.3 ขณะที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ก าลั ง ขึ้ น หรื อ ก าลั ง ลง
หรื อ โดยสารอยู่ ใ นอากาศยานที่ มิ ไ ด้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
3.2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
3.2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จับกุม
3.2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้า
ปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกาหนด เงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบท้าย
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระ บริษัทตกลงจะให้
ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง
คำนิยำม
กำรสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
กำรสูญเสียสำยตำ หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ควำมคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้
เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
ฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะ
จ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า
12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่า
ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้
รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต
ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง หรือกำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ
ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลง
ความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง ให้
เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ว ที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และกำรบำดเจ็บอวัยวะภำยใน
คำนิยำม
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชย
กระดูกแตกหักที่แนบท้ายข้อตกลงคุ้มครองนี้
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อเยื่อ
อื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ได้แก่ กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และ
หมอนรองกระดูก (Disc)
กำรร้ำว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การ
แตกเพียงเป็นรอย ไม่ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์
กำรแตกหักจำกกันอย่ำงสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือหักออก
จากกันอย่างสมบูรณ์และเห็นรอยหักชัดเจน
กำรทิ่มทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผิวหนัง
กำรหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยุบตัวของปล้องกระดูกสันหลัง
(Vertebrae) ที่เกิดจากการตกจากที่สูง
กำรแตกหักมำกกว่ำ 1 แห่ง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูกท่อน
เดียวกัน มากกว่า 1 ตาแหน่ง
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่วนของกระดูกที่ประกอบเป็นกะโหลกศีรษะ ทั้งนี้ไม่รวมกระดูก
ขากรรไกรบน (Maxillar) ขากรรไกรล่าง (Mandible) กระดูกแก้ม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal
Bone)
กฎเก้ำเปอร์เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทย์ใช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่างกายจาก
การถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละข้างถือเป็นส่วนละ 9% ของพื้นผิวร่างกาย ด้านหน้าและ
ด้านหลังของลาตัวแต่ละด้านถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผิวร่างกาย ขาแต่ละข้างถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผิว
ร่างกาย และบริเวณระหว่างทวารหนักกับโคนอวัยวะสืบพันธุ์รวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ถือเป็น 1% ที่เหลือ
บำดแผลกำรไหม้ หรือน้ำร้อนลวกระดับที่สำม หมายถึง การไหม้ที่ทาลายชั้นผิวหนังทั้งหมด
(หนังกาพร้าและหนังแท้)
กำรผ่ำตัดเปิดทรวงอก หมายถึง การผ่าตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่งโดยปกติจะไม่รวมถึงหัวใจ แต่เพื่อ
ประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึงหัวใจด้วย
สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ หรืออาการ
แสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลง
ของจานวนเนื้อกระดูก

กระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตาแหน่งกระดูกซึ่ง
เป็นโรคอยู่ก่อนทาให้กระดูกขาดความแข็งแรง
ควำมคุ้มครอง
ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจานวนเงิน
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก เมื่อได้รับหลักฐาน
พิสูจน์การแตกหักโดยการเอ๊กซเรย์แล้ว
เงื่อนไขกำรจ่ำยผลประโยชน์
ภายหลังที่บริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อการเรียกร้อง
และการส่งหลักฐานความสูญเสียหรือความเสียหายแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
ต่อไปนี้
1) ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์
กระดูกแตกหัก และจากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสาหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือ
ท่อนนั้นในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
2) ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์
กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่สาหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น โดยมีความคุ้มครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตาราง
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
3) ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจานวน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว
4) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
5) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้สาหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อบริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์
สาหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2
ทั้งนี้การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
ข้อยกเว้น
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือ
ควำม
เสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเนื่องจำกสำเหตุดังต่อไปนี้
1. โรคกระดูกพรุนบำง (Osteoporosis)หรือกระดูกหักจำกพยำธิสภำพ (Pathologic fracture)
2. สภำพกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย
3. กำรแตกหักซึ่งเป็นผลมำจำกกระดูกที่มีพยำธิสภำพหรือเป็นผลมำจำกโรคที่เป็นมำ โดย
กำเนิด

ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก
ผลประโยชน์
ร้อยละของจำนวนเงินเอำประกันภัย
1. กำรแตกหักของกระดูก
1.1 สะโพกหรือเชิงกรำน (ยกเว้นกระดูกต้นขำ หรือกระดูกก้นกบ)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และ
60%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
30%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
15%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.2 ต้นขำ หรือส้นเท้ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และ
30%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
24%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
15%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.3 ขำท่อนล่ำง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลำร้ำ ข้อเท้ำ ข้อศอก แขนท่อนบนและท่อนล่ำง
แต่ไม่รวมถึงกำรแตกหักของกระดูกข้อมือและกระดูกปลำยแขน (Colles fracture)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง
24%
และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
15%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
12%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed fracture) ซึ่งจาเป็นต้อง
7.2%
แก้ไขโดยการศัลยกรรม
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.4 กำรแตกหักของกระดูกปลำยแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่ำง และกำรแตกหักของกระดูก
ข้อมือ (Radius and Ulna)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ำ กระดูกสันอก มือ (ยกเว้นนิ้วมือและข้อมือ) เท้ำ (ยกเว้นนิ้วเท้ำและส้นเท้ำ)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12 %

ตำรำงผลประโยชน์กำรชดเชยกระดูกแตกหัก
ผลประโยชน์
ร้อยละของจำนวนเงินเอำประกันภัย
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.6 กระดูกสันหลัง (ยกเว้นกระดูกก้นกบ)
กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression Fracture)
12%
การแตกหักของกระดูก ซึ่งต้องทาการรักษาโดยศัลยกรรม
12%
กระดูกหักซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียการทางานของ
8%
ระบบประสาทโดยถาวร
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.7 ขำกรรไกรล่ำง
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และ
15%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
9.6%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
4.8%
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรือมำกกว่ำ กระดูกโหนกแก้ม กระดูกก้นกบ ขำกรรไกรบน จมูก นิ้วเท้ำ 1 นิ้ว หรือ
มำกกว่ำ นิ้วมือ 1 นิ้ว หรือมำกกว่ำ
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง
9.5%
และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
7.2%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
4.8%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
2.4%
2. บำดแผลจำกกำรไหม้ หรือน้ำร้อนลวกระดับที่ 3 ตำมกฎเก้ำเปอร์เซ็นต์
ไม่ต่ากว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย
60%
ไม่ต่ากว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย
35%
ไม่ต่ากว่า 9% ของผิวหนังร่างกาย
20%
ไม่ต่ากว่า 4.5% ของผิวหนังร่างกาย
10%
3. ข้อกระดูกเคลื่อนที่จำเป็นต้องรักษำโดยกำรทำให้กระดูกเข้ำที่ด้วยกำรผ่ำตัดโดยกำรวำงยำสลบ
กระดูกสันหลังหรือส่วนหลัง โดยวินิจฉัยจากการถ่ายภาพ
48%
ทางรังสี (ยกเว้นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับ
เส้นประสาท)
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ข้อสะโพก
30%
ข้อหัวเข่า
15%
กระดูกข้อมือ หรือข้อศอก
12%
กระดูกข้อเท้า กระดูกข้อไหล่ หรือกระดูกไหปลาร้า
6%
กระดูกนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือขากรรไกร
2.4%
4. กำรบำดเจ็บต่ออวัยวะภำยในที่เกิดจำกกำรถูกกระทบหรือกระแทก
การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปิด
15%
ทรวงอกหรือการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (ยกเว้นไส้เลื่อน)
สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนทาให้หมดสติ ตรวจ
25%
ร่างกายพบมีความผิดปกติทางระบบประสาทและมีบาดแผลฟก
ช้าที่สมองจากภาพถ่ายทางรังสี
บริษัทจะชดเชยการผ่าตัดรายการต่างๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงรายการละหนึ่งครั้งในรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละปี

หมวดที่ 5 เอกสำรแนบท้ำย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้
ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับ
ตามเดิม

เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล :
กำรจำกัดควำมรับผิด
(ใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
รหัสบริษัท
อ.บ. 5
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่
เวลา
สิ้นสุดวันที่
เวลา 24.00 น.
เบี้ยประกันภัยคืน
อากร
ภาษี
รวม
กำรจำกัดควำมรับผิด : เป็นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผล
เนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ
อ.บ.2 จะลดเหลือเพียง 300,365 บาท
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม

