
                                                                          
                                                                                     

 

กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่มปีใหม่เท่ียวไทยปลอดภัย (ไมโครอนิชัวรันส์) 

เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัได้ช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยักลุ่ม 
ปีใหม่เท่ียวไทยปลอดภยั (ไมโครอินชวัรันส์) และบริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองการประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั
ไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

ค ำจ ำกดัควำม 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือ
เป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 
1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไป

และขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง หนงัสือรับรองการประกันภยั 
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผู ้รับ
ประกนัภยัในหลกัฐานแสดงการประกนัภยั 

3.  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

4. 
 

5. 

ผู้เอำประกนัภัย 
 
ผู้รับประโยชน์  

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผู ้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือหลกัฐานแสดงการประกนัภยัน้ี  
ทายาทโดยธรรม 

6. อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและ
ท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

7. กำรบำดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย  อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ  ซ่ึง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

8. กำรเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อา
ประกนัภยั  
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9. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็น
ผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ี
ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ
การเจ็บป่วยนั้น ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไวเ้ป็นผูป่้วยในแล้ว
ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง  

10. แพทย์ 
 

หมายถึง 
 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา  และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขา 
เวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้าน
ศลัยกรรม           

11. แพทย์ทำงเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคด้วย
วิธีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน 
หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

12. คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยไม่
สามารถรับผูป่้วยไวค้้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

13. 
 

สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการ
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ    

14. 
 
 
 

โรงพยำบำล 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
 

สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองค์ประกอบทางดา้นสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้น ๆ 

15. กำรสูญเสียมือ เท้ำ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้ งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า ตั้ งแต่ 1 
ขา้งขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ใน
การใช้งานของอวยัวะดังกล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ี
ทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

16. กำรสูญเสียสำยตำ  หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้ งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้
ตลอดไป 
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17. ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  
 

หมายถึง 
 

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ใน
อาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป หรือไม่
สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปไดด้ว้ยตนเอง 
ทั้ งน้ี ปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนั หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด 

   ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทางการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการ
เคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
การช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถใน
การเดินหรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรือถอดเส้ือผา้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถ
ในการอาบน ้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้ าได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ
ในการรับประทานอาหารได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช้
หอ้งน ้าเพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้าไดด้ว้ย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

18. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำน
ศพ  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง 
ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อ
การนั้น ซ่ึงบริษทัจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

19. 
 

ระยะเวลำท่ีไม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลา 14 วนั นับจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกันภยัเป็นคร้ัง
แรกซ่ึงผูเ้อาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 
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20. มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็น
สากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกับขอ้สรุปจากประวติัการ
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืน ๆ (ถา้มี) 

21. 
 
 
 
 
 
 

 

ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์าง ๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวการณ์
บาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวช
ปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว 
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ต้องเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี
เหมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ
นั้น ๆ 

22. กำรก่อกำรร้ำย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั  การ
กระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะ
ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก ำหนด  

1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ

ถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทัทราบดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้  แต่ได้แจ้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ ให้ส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสีย
สายตา วนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 
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วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่
ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และ
ไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้  

 
หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปน้ี 
1.1 กรณีเสียชีวิต 
      1.1.1 ส าเนาใบมรณบตัร  
      1.1.2 ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือส าเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
      1.1.3 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ  
      1.1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
      1.2.1 ตน้ฉบบัใบความเห็นแพทย ์
      1.2.2 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ (ถา้มี) 
      1.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
      1.3.1 ส าเนาใบมรณบตัร 
      1.3.2 ส าเนาใบรายงานแพทย ์ 
      1.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
1.4 กรณีผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
      1.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั (ถา้มี) 
      1.4.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
      1.4.3 ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จ

ท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากวสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้อง
ส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

      1.4.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 

2. กำรชันสูตรพลกิศพหรือกำรตรวจทำงกำรแพทย์  
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนการเสียชีวิต  หรือค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพ 
บริษทัมีสิทธิท่ีจะขอให้มีการชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทั้งน้ี 
โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
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 3. กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความ

เสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ บริษทัจะจ่าย
ให้แก่ผูรั้บประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จะจ่าย
ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้
ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 
  บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 
5. กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม
ระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
6. กำรบอกเลกิควำมคุ้มครอง  

การท าประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลา 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงให้เร่ิมมี
ผลคุม้ครอง ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทั
ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ครอง 
7. ข้อก ำหนดอำยุของผู้เอำประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท่ีท าประกนัภยั จึงจะมีสิทธิท า
ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ข้อ 1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง
เน่ืองจำกอุบัติเหตุไม่รวมกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสำร
รถจักรยำนยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ 
เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บ
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ท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่าย
ค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณีเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมการ
ถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 2. 

ข้อ 2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงจำก
กำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูก
ฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะ
ขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อา
ประกันภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต 
สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีผู ้
เอาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1. 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
จำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 14 วันแรก นับจำกวันเร่ิมต้นระยะเวลำประกนัภัย)  

กรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตเน่ืองจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท  

เง่ือนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. เท่านั้น 
ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีมีระยะเวลารอคอย  14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรก หากผูเ้อา

ประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรกจะไม่มี
สิทธิไดรั้บเงินค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี แต่บริษทัจะคืนค่าเบ้ียประกนัภยัเต็ม
จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอย่าง
หน่ึงอย่างใดแลว้ ให้ถือว่าความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด และจะไม่มีการคืนเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ 
 ถา้การบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งได้รับการ

พยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงิน 5,000 บาท ต่อระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 30 วนั 

แต่หากผูเ้อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
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การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีนอกประเทศไทย 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
ทั้งน้ี บริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ายนัต่าง ๆ 

(ยกเวน้ไมค้  ้ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทยท์างเลือก (Alternative 
medicine) การฝังเขม็  

 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
กำรประกนัภัยตำมกรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือ

ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ อนัเน่ืองมำจำก 
1. กำรกระท ำของผู้เอำประกนัภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถ

ครองสติได้ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น หมำยถึง ในกรณีท่ีมีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
3. กำรได้รับเช้ือโรค (ใช้ยกเว้นเฉพำะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่ำนั้น) เว้นแต่กำรติดเช้ือ

โรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลวัน ้ำ ซ่ึงเกดิจำกบำดแผลท่ีได้รับมำจำกอุบัติเหตุ             
4. กำรแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์กำรเสียชีวิตเน่ืองจำกอุบัติเหตุ ตำม

ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือกำรเสียชีวิตจำกกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือ
โดยสำรรถจักรยำนยนต์ตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือกำรเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยตำมข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. หรือ
ผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บ บริษัทจะจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับกำรแท้งลูกเน่ืองจำกอุบัติเหตุตำมข้อตกลง
คุ้มครองข้อ 4. แล้วแต่กรณี 

5. สงครำม (ไม่ว่ำจะประกำศหรือไม่ก็ตำม) กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำร
กระท ำท่ีมุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่กต็ำม หรือสงครำมกลำงเมือง ซ่ึงหมำยถึง
สงครำมระหว่ำงชนท่ีอำศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศ
หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก 

6. อำวุธนิวเคลยีร์ กำรแผ่รังสี หรือกมัมันตภำพรังสีจำกเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ หรือจำกกำกนิวเคลยีร์ใด ๆ อนั
เน่ืองมำจำกกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำเนินกำร
ติดต่อไปโดยตัวของมันเอง 
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7. ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุมในคดีอำญำท่ี
กระท ำขึน้โดยเจตนำเป็นองค์ประกอบควำมผิด  

8. ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และเข้ำปฏิบัติกำรในสงครำม 
หรือปรำบปรำม ตั้งแต่ระยะเวลำท่ีเข้ำปฏิบัติสงครำมหรือปรำบปรำมจนถึงวันส้ินสุดกำรปฏิบัติกำรน้ัน 

9. กำรก่อกำรร้ำย  
 

SD-LO-861-0 



                                                                          
 

- 10 - 
 

สรุปสำระส ำคัญ 

กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่มปีใหม่เท่ียวไทยปลอดภัย (ไมโครอนิชัวรันส์) 
ค ำจ ำกัดควำม 

1. บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
2.  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

3. 
 

4. 

ผู้เอำประกันภัย 
 
ผู้รับประโยชน์  

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหลกัฐานแสดง
การประกนัภยัน้ี  
ทายาทโดยธรรม 

5. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลท่ีผู ้เอา
ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

6. กำรบำดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดย
อิสระจากเหตุอ่ืน 

7. กำรเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั  
8. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่

น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน า
จากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเจ็บป่วยนั้น ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิต
ก่อนครบ 6 ชัว่โมง  

9. กำรสูญเสียมือ เท้ำ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และให้หมายความ
รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมี
ขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

10. กำรสูญเสียสำยตำ  หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
11. ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  

 

หมายถึง 
 

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพ
อ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป
ไดด้ว้ยตนเอง 
ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนั
ของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการเคลื่อนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนยา้ยจากเกา้อ้ีไปกลบั
เตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนท่ี เช่น ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนท่ีจาก
ห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือ
ใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเส้ือผา้ได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน ้า รวมถึงการ
เขา้และออกจากห้องอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือ
ใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทานอาหาร
ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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ควำมคุ้มครอง  

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ ำนวนเงินเอำ

ประกันภัย (บำท) 
ขอ้ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
เน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือ
โดยสารรถจกัรยานยนต ์

100,000 

ขอ้ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต ์

50,000 

ขอ้ 3. ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเวน้กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วนัแรก นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั) 

5,000 

ขอ้ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 
ไม่รวมค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ายนัต่าง ๆ (ยกเวน้ไมค้  ้ายนั) รถเข็น
ผูป่้วยอวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทยท์างเลือก (Alternative medicine) 
การฝังเขม็ 

5,000 

                                    เบีย้ประกนัภัยรวม (บำท) (ระยะเวลำเอำประกันภัย 30 วัน)                                        10 บำท  

ค ำเตือน : ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย มีสิทธิไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม ์ต่อ
ผูป้ระกอบการ 1 ราย เท่านั้น 

ส่วนลดอัตรำเบีย้ประกนัภัย : บริษทัอาจพิจารณาให้ส่วนลดอตัราเบ้ียประกนัภยัไดไ้ม่เกิน 30% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัรวม 

 

 

 

 

(6) ความสามารถในการขับถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน ้ าเพ่ือการขับถ่าย 
รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

12. 
 

ระยะเวลำที่ไม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลา 14 วนั นับจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ได้
รับความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

13. 
 
 
 
 
 

 

ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์าง ๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพ่ือความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของครอบครัวผู ้รับบริการ หรือ  
       ของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น  
      ของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้น ๆ 
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ข้อยกเว้นท่ีกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครอง

สติได ้ค าว่า " ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา"  นั้น  หมายถึง  กรณีท่ีมีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข์ึ้นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเช้ือโรค (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1.ขอ้ 2. และขอ้ 4. เท่านั้น) เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือ

บาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ  
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผู ้เอาประกันภัยเสียชี วิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ  

ตามข้อตกลงคุ้มครองขอ้ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย  และ/หรืออุบัติเหตุ 
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  
ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. หรือผู ้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับ  
การแทง้ลูกเน่ืองจากอุบติัเหตุตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 4. แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไมว่่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้าย
คลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงคราม
ระหว่างชนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศเดียวกนั การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวาย 
การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือ
คงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ  
อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ 
ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุมในคดีอาญาท่ีกระท าขึ้น
โดยเจตนาเป็นองคป์ระกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือ
ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

9. การก่อการร้าย  

กรุณำตรวจสอบเง่ือนไขควำมคุ้มครอง และข้อยกเว้นจำกกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หำกมีข้อควำม 
ในเอกสำรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อควำมที่ปรำกฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อควำมที่ปรำกฏในกรมธรรม์
ประกันภัยบังคับแทน 
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