กรมธรรม์ ประกันภัยสงกรานต์ สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์ )
เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ
(ไมโครอินชัวรันส์) และบริ ษทั ได้ออกหนังสื อรับรองการประกันภัย ให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ให้
สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
คาจากัดความ
ถ้อยคาและค าบรรยายซึ่ งมี ค วามหมายเฉพาะที่ ได้ใ ห้ไ ว้ในส่ วนใดก็ ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะถื อเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทัว่ ไป
1. กรมธรรม์ประกันภัย
และข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง หนังสื อรับรองการประกันภัย
ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษ ัท ที่ อ อกกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย นี้ และที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้รั บ
2. บริษัท
ประกันภัยในหลักฐานแสดงการประกันภัย
3. ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.

ผู้เอาประกันภัย

5.
6.

ผู้รับประโยชน์
อุบัติเหตุ

7.

การบาดเจ็บ

8.

ผู้ป่วยใน

9.

แพทย์

หมายถึง บุ ค คลตามที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้เ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อหลักฐานแสดงการประกันภัยนี้
หมายถึง ทายาทโดยธรรม
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่ างกายและ
ทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกาย อัน เป็ นผลโดยตรงจากอุ บัติ เ หตุ ซ่ ึ ง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ น
ผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้
เป็ นผูป้ ่ วยใน แล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ งได้ข้ ึน
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้อ งจากแพทยสภา และได้รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่ ให้บริ การทางการ
แพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
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10.

โรงพยาบาล

11.

สถานพยาบาลเวชกรรม

12.

มาตรฐานทางการแพทย์

13.

ความจาเป็ นทาง
การแพทย์

14.

การก่อการร้ าย

15.

ค่าใช้ จ่ายในการจัดการ
งานศพ

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้างคืนและมี องค์ป ระกอบทางด้า นสถานที่ มี จ านวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งมี ห้องส าหรั บ การผ่าตัดใหญ่และ
ได้รั บ อนุ ญ าตให้จ ดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการ
เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่เป็ น
สากล และนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการ
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวการณ์บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
หมายถึง การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การ
กระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ง
กระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที่
คล้า ยคลึ ง กัน รวมทั้ง เพื่ อ ต้อ งการส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่ งหมายความรวมถึง
ค่าโลงศพ การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อ
การนั้น ซึ่ งบริ ษทั จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
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16.

การสู ญเสี ยมือ เท้า

17.
18.

การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

19.

การเจ็บป่ วย

หมายถึง การถู ก ตัด ออกจากร่ า งกายตั้ง แต่ ข ้อ มื อ หรื อ ข้อ เท้า ตั้ง แต่ 1
ข้างขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ใน
การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี้
ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ใน
อาชี พ ประจา และอาชี พ อื่ นๆ ได้โดยสิ้ นเชิ ง ตลอดไป หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้ดว้ ยตนเอง
ทั้ง นี้ ปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจ าวัน หมายถึ ง ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์
ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ
ดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับ
การช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถใน
การเดิ น หรื อ เคลื่ อ นที่ จ ากห้ อ งหนึ่ ง ไปยัง อี ก ห้อ งหนึ่ ง ได้ด้ว ย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรื อถอดเสื้ อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถ
ในการอาบน้ า รวมถึ ง การเข้า และออกจากห้องอาบน้ า ได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ
ในการรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้
ห้องน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิ ดโรคที่ เกิ ดขึ้นกับ
ผูเ้ อาประกันภัย
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เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึง
ไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อง
ส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนการเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ให้
ส่ งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา วันที่ เริ่ มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ส่ วนใน
กรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั สมควร
ที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี้
1.1 กรณีเสี ยชีวิต
1.1.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
1.1.2 สาเนาใบมรณบัตร
1.1.3 สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรื อสาเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.4 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ
1.1.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.2 กรณี สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1.2.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
1.2.2 สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
1.2.3 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ (ถ้ามี)
1.2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 กรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
1.3.1 สาเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สาเนาใบรายงานแพทย์
1.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.4 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว เป็ นผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยในในห้อง ICU กรณี ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
1.4.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
1.4.2 สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
1.4.3 สาเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบ
1.4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์
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2. การชันสู ตรพลิกศพหรื อการตรวจทางการแพทย์
กรณี ที่มีความจาเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนการเสี ยชีวิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริ ษทั มี
สิ ทธิ ที่จะขอให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อการตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบริ ษทั เป็ นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น
3. การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่าย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้
อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
บริ ษ ัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ก ารเสี ย ชี วิ ต หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การงานศพ ภายใต้ข้อ ก าหนดกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มี ข ้อพิ พ าท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ย กร้ องใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับ นี้ ระหว่า งผูม้ ี สิ ทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการ ตามระเบี ย บส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ตกลงให้เริ่ ม มี ผ ล
คุม้ ครอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิ
บอกเลิกความคุม้ ครอง
7. ข้ อกาหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ ถึง 70 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่ทาประกันภัย จึงจะมีสิทธิทาประกันภัย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้ อตกลงคุ้มครอง
เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ผเู ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริ ษทั สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ
(ไมโครอินชัวรันส์) บริ ษทั ให้สัญญาต่อผูเ้ อาประกันภัยว่า จะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุม้ ครองกรณีหนึ่งกรณีใด หรื อ
หลายกรณี ดังต่อไปนี้
SD-LO-829-0
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ข้ อ 1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมื อ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจาก
อุบัติเหตุไม่ รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกายและ/หรื อ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ย
สายตา หรื อทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ภายใน 180 วัน นับแต่ วนั ที่ เกิ ดอุบัติเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ ไ ด้รับทาให้ ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ
เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง เพราะการบาดเจ็บ นั้นเมื่ อใดก็ ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ ผู ร้ ั บ
ประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้าย
ร่ างกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2
ข้ อ 2. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมื อ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งจากการถูก
ฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง จากการถูกฆาตกรรม
ลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ภายใน 180 วัน นับแต่ วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรั ก ษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย
แล้วแต่กรณี เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ตามข้อ 1
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้ นกรณี เสี ยชีวิตจากการ
เจ็บป่ วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตเนื่ องจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน
สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. เท่านั้น
ข้อตกลงคุม้ ครองนี้มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากวันเริ่ มต้นระยะเวลาประกันภัยเป็ นครั้งแรก หากผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันเริ่ มต้นระยะเวลาประกันภัยเป็ นครั้งแรกจะไม่มีสิทธิ ได้รับเงิ น
ค่ าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่ บริ ษ ทั จะคื นค่ าเบี้ ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ ผูถ้ ื อ
กรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนการเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ย สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด และจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 4. ผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ า รั กษาตัว เป็ นผู้ ป่วยใน กรณีได้ รับบาดเจ็บ จากอุ บั ติ เ หตุ
(สู งสุ ดไม่ เกิน 30 วัน)
ถ้า การบาดเจ็บ ที่ ได้รับ ทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้ารั กษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน บริ ษ ทั จะจ่ ายค่าทดแทนสาหรั บ
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว เป็ นผูป้ ่ วยใน ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์ ตามแต่กรณี ตาม
จานวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจ่ายให้ตามจานวนวันที่เข้าพักรักษาตัว เป็ นผูป้ ่ วยใน ทั้งนี้ ไม่
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ข้อ 5. ผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ ารักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในในห้ อง ICU กรณีได้รับการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ (ผลประโยชน์ รวมข้ อ 4 ไม่เกิน 30 วัน)
ถ้าการบาดเจ็บทางร่ างกายโดยอุบตั ิเหตุเป็ นเหตุให้ผูเ้ อาประกันภัย ต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยในในห้อง ICU บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าชดเชยรายได้ระหว่างการ
เข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในห้อง ICU ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์ ตามแต่กรณี ตามจานวนเงินที่ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจ่ายให้ตามจานวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในห้อง ICU (ผลประโยชน์
รวมข้อ 4.ไม่เกิน 30 วัน)
ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครองการเสียชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงอันเนื่องมาจาก
1. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้ คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขนึ้ ไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
3.การได้ รับเชื้อโรค (ใช้ ยกเว้ นเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น) เว้นแต่ การติดเชื้อโรค หรื อ
บาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้ รับมาจากอุบัติเหตุ
4.การแท้ งลูก เว้ นแต่ ผ้ เู อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ ายผลประโยชน์ การเสี ยชีวิตเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 1. หรื อการเสี ยชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 2. หรื อการเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ
3. แล้วแต่กรณี
5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่กต็ าม) การรุกราน การกระทาที่ม่ งุ ร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ งุ ร้ ายคล้ าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุ ธ นิ ว เคลียร์ การแผ่ รังสี หรื อ กัม มันตภาพรั งสี จ ากเชื้ อ เพลิงนิ วเคลีย ร์ หรื อจากกากนิวเคลีย ร์ ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนิน การติดต่อไป
โดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทาขึน้ โดย
เจตนาเป็ นองค์ประกอบความผิด
8. ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม ตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุ ดการปฏิบัติการนั้น
9. การก่อการร้ าย
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สรุปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยสงกรานต์ สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์ )
คาจากัดความ
1. บริษัท
2.

ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเป็ นผูร้ ับประกันภัยใน
หลักฐานแสดงการประกันภัย
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่อ เป็ นผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้

3.

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

4.
5.

ผู้รับประโยชน์
อุบัติเหตุ

หมายถึง
หมายถึง

6.

การบาดเจ็บ

หมายถึง

7.

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

8.

แพทย์

หมายถึง

9.

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

10.

ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

บุคคลตามที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
หลักฐานแสดงการประกันภัยนี้
ทายาทโดยธรรม
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับ พลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและท าให้
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิ เหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ
การวิ นิ จ ฉัย และคาแนะน าจากแพทย์ต ามข้อบ่ งชี้ ซ่ ึ ง เป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ
และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน แล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พ สาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่เป็ นสากล และ
นามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ
ผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้อ งมิ ใ ช่ เ พื่ อ ความสะดวกของผู ้รั บ บริ การ หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการรั กษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม
ตามความจาเป็ นของภาวการณ์บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
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ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง

12.

การก่อการร้ าย

หมายถึง

13.

การสู ญเสี ยมือ เท้ า

หมายถึง

14.
15.

การสู ญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

การเจ็บป่ วย

หมายถึง

16.

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ
การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อการนั้น ซึ่ งบริ ษทั
จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมี การข่มขู่โดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน
หรื อที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ องค์ก รใด หรื อรั ฐ บาลใด ซึ่ งกระท าเพื่ อ ผลทาง
การเมื อง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึ งกัน รวมทั้งเพื่อ
ต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และ
ให้หมายความรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะ
ดัง กล่ า วข้า งต้น โดยสิ้ น เชิ ง และมี ข้อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ชัด เจนว่ า ไม่
สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ สามารถประกอบหน้าที่ การงานใดๆ ในอาชี พ
ประจา และอาชี พอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิ งตลอดไป หรื อไม่สามารถปฏิ บัติ
กิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้ดว้ ยตนเอง
ทั้งนี้ ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจ
หลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการ
ประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้าย
จากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับการช่ วยเหลื อจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน
หรื อเคลื่ อนที่ จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่ งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอด
เสื้ อ ผ้า ได้ด้ว ยตนเองโดยไม่ ต้อ งได้รั บความช่ ว ยเหลื อจากผูอ้ ื่ นหรื อใช้
อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรั บประทานอาหาร เช่ น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ าเพื่อ
การขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ ห รื อการเกิ ด โรคที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
ผูเ้ อาประกันภัย
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- 10 ความคุ้มครอง
บริ ษทั ให้สัญญาต่อผูเ้ อาประกันภัยว่า จะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุม้ ครองกรณีหนึ่งกรณี ใด หรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี้
ข้ อตกลงคุ้มครอง

จานวนเงิน
เอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบตั ิเหตุ
100,000
ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง จากการถูก
ฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข้อ 1
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
5,000
(ยกเว้นกรณี เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่ มต้นระยะเวลาประกันภัย)
ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน กรณี ได้รับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
200 บาทต่อวัน
(สู งสุ ดไม่เกิน 30 วัน)
ข้อ 5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในห้อง ICU กรณี ได้รับการบาดเจ็บจาก
400 บาทต่อวัน
อุบตั ิเหตุ (ผลประโยชน์รวมข้อ 4 ไม่เกิน 30 วัน)
เบีย้ ประกันภัยรวม (บาท) (ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน)
10 บาท
ส่ วนลดอัตราเบีย้ ประกันภัยกลุ่ม : บริ ษทั อาจพิจารณาให้ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30% ของเบี้ยประกันภัยรวม
ข้ อยกเว้นที่กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครอง
1. การกระทาของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถครองสติได้ คา
ว่า " ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา" นั้น หมายถึง กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
2. การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
3. การได้ รับเชื้อโรค (ใช้ ยกเว้นเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อ 1 และข้ อ 2 เท่ านั้น) เว้นแต่ การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัว
น้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้ รับมาจากอุบัติเหตุ
4. การแท้ งลูก เว้ นแต่ ผู้เอาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ ายผลประโยชน์ การเสี ยชี วิตเนื่ องจากอุบัติเหตุ ตาม
ข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 1. หรื อการเสี ยชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 2. หรื อการเสียชีวิตจากการเจ็บป่ วยตามข้ อตกลงคุ้มครองข้ อ 3. แล้วแต่ กรณี
5. สงคราม (ไม่ ว่าจะประกาศหรื อไม่ ก็ตาม) การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ าย
คล้ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชน
ที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การ
รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่ รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่ อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทาขึน้ โดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
8. ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื อ อาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อ ปราบปราม
ตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุ ดการปฏิบัติการนั้น
9. การก่อการร้ าย
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- 11 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนีข้ ัดหรือ
แย้งกับข้ อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน
คาเตือน : ผู้เอาประกันภัยแต่ ละราย มีสิทธิได้ รับกรมธรรม์ ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ ต่ อ
ผู้ประกอบการ 1 ราย เท่ านั้น
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