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กรมธรรม์ประกนัภัย อุ่นใจปีใหม่พลสั (ประกนัภัยกลุ่ม) (ไมโครอนิชัวรันส์) 
 

เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัได้ช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยั อุ่นใจปีใหม่พลสั 
(ประกนัภยักลุ่ม) (ไมโครอินชวัรันส์) และบริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองการประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัให้
สญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

ค ำจ ำกดัควำม 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภยัจะถือเป็นความหมาย
เดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์  เ ง่ือนไขทั่วไปและ

ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง หนงัสือรับรองการประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผูรั้บประกนัภยัใน
หลกัฐานแสดงการประกนัภยั 

3.  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

4. 
 

5. 

ผู้เอำประกนัภัย 
 
ผู้รับประโยชน์  

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
หลกัฐานแสดงการประกนัภยัน้ี  
ทายาทโดยธรรม 

6. อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนั จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

7. กำรบำดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

8. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา          
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

9. โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวนบุคลากรทาง
การแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

10. สถำนพยำบำลเวชกรรม 
 
 

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาล  
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        
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11. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ
การวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง
การแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ 
และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน แล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ        
6 ชัว่โมง 

12. มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และ
น ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์
และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ
ผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เ พ่ือความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม 
ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้นๆ 

14. กำรสูญเสียมือ เท้ำ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และ
ให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใชง้านของอวยัวะ
ดังกล่าวข้างต้นโดยส้ินเชิง และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่
สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

15. กำรสูญเสียสำยตำ  หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
16. ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  

 
หมายถึง 
 

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

17. กำรเจบ็ป่วย 
 

หมายถึง 
 

อาการ  ความผิดปกติ  การ ป่วยไข้ห รือการ เ กิดโรค ท่ี เ กิด ข้ึนกับ                            
ผูเ้อาประกนัภยั 

18. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพ  หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ 
การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือการนั้น ซ่ึงบริษทัจ่าย
ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติจากการเจ็บป่วย 
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19. กำรก่อกำรร้ำย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด  ซ่ึงกระท าเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกัน รวมทั้ งเพ่ือ
ตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก ำหนด  

1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดย

ไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทั
ทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะตอ้งส่ง
หลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือค่าใชจ่้าย
ในการจดัการงานศพ ให้ส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันับแต่วนัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา วนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่
สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้  

หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปน้ี 
1.1 กรณีเสียชีวติ 
      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 กรณีเสียชีวติจากการเจ็บป่วย 
      1.3.1 ส าเนาใบมรณบตัร 
      1.3.2 ส าเนาใบรายงานแพทย ์ 
      1.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
1.4 กรณีผลประโยชน์ค่าชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน กรณีไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ 
      1.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั (ถา้มี) 
      1.4.2 ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
      1.4.3 ส าเนาใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย 
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      1.4.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ 
 

2. กำรชันสูตรพลกิศพหรือกำรตรวจทำงกำรแพทย์  
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการพิจารณาชดใชค้่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ บริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ขอใหมี้การชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทั้งน้ี โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  
 

3. กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้น

และถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทน
อยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ จะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั 
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัรา
ร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 

4. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 

  บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่
ผูรั้บประโยชน์  
 
5. กำรระงบัข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทั
ตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
6. กำรบอกเลกิควำมคุ้มครอง  

การท าประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลา 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงใหเ้ร่ิมมีผลคุม้ครอง ตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ครอง 
 
7. ข้อก ำหนดอำยุของผู้เอำประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งมีอายุตั้ งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท่ีท าประกันภยั จึงจะมีสิทธิท าประกันภยัตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ข้อ 1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ืองจำกอุบัตเิหตุ ไม่รวม     

กำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรือ อุบัตเิหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 
กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็น
จ านวนเงิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
ตามขอ้ 2. 

ข้อ 2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม
ลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัตเิหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้าย
ร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ ภายใน 
180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกันภยั แลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  ทั้ งน้ี ไม่รวมกรณี               
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1. 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย
ภำยใน 15 วนัแรก นับจำกวนัเร่ิมต้นระยะเวลำประกนัภัย)  

กรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตเน่ืองจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกันภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท  

เง่ือนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. เท่านั้น 
ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีมีระยะเวลารอคอย 15 วนั นับจากวนัท่ีท่ีกรมธรรม์ประกันภยัน้ีมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก หากผูเ้อา

ประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วนัจากวนัท่ีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกจะไม่มีสิทธิ
ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี แต่บริษทัจะคืนค่าเบ้ียประกนัภยัเต็มจ านวนให้แก่ผูถื้อ
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

เม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้ 
ใหถื้อวา่ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด และจะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยั
ท่ียงัเหลืออยู ่

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตวัเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบำดเจบ็จำกอุบัตเิหตุ 
 ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าชดเชยรายได้

ระหวา่งการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ ตามแต่กรณี ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหน้า
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยจ่ายใหต้ามจ านวนวนัท่ีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน ทั้งน้ีไม่เกิน 30 วนั  
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ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอนั

เน่ืองมาจาก 
1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้ค าวา่ 

“ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

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

โรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ             
4. การแทง้ลูก เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ ตาม

ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสาร
รถจกัรยานยนตต์ามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2. หรือการเสียชีวติจากการเจ็บป่วยตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ย
สงคราม ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหวา่งชนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศ
เดียวกนั การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก 
หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวธุนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการ   
เผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุในคดีอาญาท่ีกระท าข้ึนโดยเจตนาเป็น
องคป์ระกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม 
ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

9. การก่อการร้าย  
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สรุปสาระส าคญั 

กรมธรรม์ประกนัภัย อุ่นใจปีใหม่พลสั (ประกนัภัยกลุ่ม) (ไมโครอนิชัวรันส์) 

ค าจ ากดัความ 
1. บริษัท  หมายถึง  บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
2. ผู้เอาประกนัภัย  หมายถึง  บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรอง 

    การประกนัภยัน้ี 
3. ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรม ์

  ประกนัภยัน้ี   
4. ผู้รับประโยชน์         หมายถึง  ทายาทโดยธรรม 
5. อุบัตเิหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อา 

  ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
6. การบาดเจบ็  หมายถึง  การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และ 

    โดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
7. การสูญเสียมือ เท้า  หมายถึง  การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และให ้

  หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดย 
  ส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

8. การสูญเสียสายตา   หมายถึง  ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
9. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  หมายถึง   ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพ 

    อ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
10. การเจบ็ป่วย                 หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยั  
11. ผู้ป่วยใน  หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกนั 

  ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ 
  ค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ี 
  เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บเน่ืองจากอุบติัเหตุนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี 
  รับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในเน่ืองจากอุบติัเหตุ แลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

12. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และน ามาซ่ึง  
  แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบั 
   ขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

13. ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่าง ๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ หรือ
ของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตาม         ความ
จ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้น ๆ 
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ความคุ้มครอง  

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ านวนเงนิเอา

ประกนัภัย (บาท) 
ขอ้ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
เน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัข่ีหรือ
โดยสารรถจกัรยานยนต ์

100,000 

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

50,000 

ขอ้ 3. ผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวติจากการเจ็บป่วย (ยกเวน้กรณี
เสียชีวติจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วนัแรก นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั) 

5,000 

ขอ้ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน กรณีไดรั้บบาดเจ็บจาก
อุบติัเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วนั) 

150 บาท ต่อวนั 

                                                 เบ้ียประกนัภยัรวม (บาท)  (ระยะเวลาเอาประกนัภยั 30 วนั)                               7 บาท  

ส่วนลดอตัราเบีย้ประกนัภัย : บริษทัอาจพิจารณาใหส่้วนลดอตัราเบ้ียประกนัภยัไดไ้ม่เกิน 30% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัรวม 

ข้อยกเว้นทีก่รมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษ จนไม่สามารถครองสติ

ได ้ค าว่า " ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา" นั้น หมายถึง  กรณีท่ีมีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอลใ์น
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การได้รับเช้ือโรค (ใช้ยกเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1. และขอ้ 2. เท่านั้น) เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือ

บาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ  
4. การแท้งลูก เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต บริษทัผูรั้บประกันภยัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจาก

อุบติัเหตุ ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1. หรือการเสียชีวติจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรืออุบติัเหตุ
ขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนตต์ามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2. หรือการเสียชีวติจากการเจ็บป่วยตามขอ้ตกลง
คุม้ครองขอ้ 3. แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่ง
ร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงคราม
ระหวา่งชนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศเดียวกนั การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย 
การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือ
คงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  อัน
เน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการ
ติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 
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7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุมในคดีอาญา ท่ีกระท าข้ึนโดย
เจตนาเป็นองคป์ระกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผูเ้อาประกันภยัปฏิบติัหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรือ อาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือ 
ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

9. การก่อการร้าย 
กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนี้ 

ขัดหรือแย้งกบัข้อความทีป่รากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยให้ใช้ข้อความทีป่รากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยบังคบัแทน 


