
 

 

กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ธนชาตอุ่นรัก 

โดยการเชื
อถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกันภัยซึ
 งเป็นส่วนหนึ
 งของกรมธรรม์ประกันภยันี&  

และเพื
อเป็นการตอบแทนเบี& ยประกันภัยที
ผูเ้อาประกันภยัตอ้งชาํระ ภายใตข้อ้บังคบั เงื
อนไขทั
วไปและ

ขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้สัญญากบั 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงัต่อไปนี&  

 

หมวดที  1 คําจํากดัความ 
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึ
งมีความหมายเฉพาะที
ไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยั

จะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั&งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื
น

ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื
อนไขทั
วไปและข้อกําหนด 

ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเวน้ เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ  

ขอ้รับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย หนังสือรับรอง 

การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารสรุปสาระสําคญั

ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี&  ซึ
 งถือเป็นส่วนหนึ
 งแห่งสัญญา

ประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลที
 ระบุ ชื
 อ เป็นผู ้เอาป ระกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์

ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้าย ซึ
 งเป็นบุคคลที
ได้รับ

ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี&  

1.4 ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัร่วมซึ
งอยู่ในความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั 

และได้ระบุชื
อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ

หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ

เอก ส ารแน บ ท้าย  ซึ
 ง เป็ น บุ ค ค ล ที
 ได้ รับ ค วาม คุ้ม ครอง 

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี&  ไดแ้ก่ 

 



 

 

1) คู่สมรสที
ชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั และ/

หรือ ชายหรือหญิงที
อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาที
มิได้

จดทะเบียนสมรส ที
มีอายไุม่เกิน…65… ปี  

2) บิ ด า  ห รื อ ม า ร ด า ที
 ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย ข อ ง 

ผูเ้อาประกนัภยั หรือมีความสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิต

ที
มีอายไุม่เกิน…65… ปี 

3) บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัหรือของคู่สมรส 

ที
มีอายุตั&งแต่ ...1...ปีบริบูรณ์ ในวนัที
ความคุม้ครองมี

ผลบงัคบัครั& งแรก แต่ไม่เกิน ......... ปี  

4) เค รือ ญ าติ ได้แ ก่  บุ ต ร ข อ งบุ ต รผู ้ เอ าป ระ กัน ภัย 

ซึ
 งมีความสัมพนัธ์กันทางสายโสหิต ทั&งนี&  ให้รวมถึง 

บุตรของพี
ชายหรือน้องชาย พี
สาวหรือน้องสาวของ 

ผูเ้อาประกันภัยซึ
 งมีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต 

ที
มีอายตุั&งแต่ ...1...ปี ในวนัที
ความคุม้ครองมีผลบงัคบั

ครั& งแรก แต่ไม่เกิน ......... ปี  

1.5 ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู ้เอาประกัน ภัยและ/ห รือผู ้อยู่ใน อุป การะเฉ พ าะบุคค ล 

ที
 ได้ระบุ ชื
 อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัยและ/ห รือ 

หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

เอกสารแนบทา้ย 

1.6 ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ค วาม เสี ยห ายส่ วน แรกที
 ผู ้ได้ รับ ค วาม คุ ้ม ค รอ งจะต้อง

รับผิดชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละครั& ง 

1.7 แพทย์ หมายถึง ผู ้ที
 สํ า เร็จการศึกษ าได้รับ ป ริญ ญ าแพ ท ยศาส ตรบัณ ฑิ ต 

ไดข้ึ&นทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และได้รับอนุญาต

ให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ
นที
ให้บริการ

ทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

1.8 พยาบาล หมายถึง ผูที้
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

 



 

 

1.9 

 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ
งจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถ

รับผู ้ป่ วยไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านส ถาน ที
 

ที
 มี จําน วน บุ คลาก รท างก ารแพ ท ย์ที
 เพี ยงพ อ ตลอดจน 

ก า ร จัด ก าร ให้ บ ริ ก าร ที
 ค ร บ ถ้ว น  โ ด ย เฉ พ า ะ อ ย่ าง ยิ
 ง 

มีห้องสําหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียน

ดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ

อาณาเขตนั&นๆ 

1.10 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ
งจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถ

รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการ

เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั&นๆ        

1.11 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที
 ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ดาํเนินการโดยแพทยท์าํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค 

และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

1.12 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ที
เป็นสากล และนํามาซึ
 งแผนการรักษาที
เหมาะสมกับผูป่้วย

ตามความจําเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุป 

จากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออื
นๆ  

(ถา้มี) 

1.13 ความจําเป็นทาง

การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ที
มีเงื
อนไข ดงันี&  

1) ต้อ ง ส อ ด ค ล้อ ง กับ ก าร วิ นิ จ ฉั ย  แ ล ะ ก าร รัก ษ า 
ตามภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 

2) ตอ้งมีขอ้บ่งชี&ทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบติัปัจจุบนั 

3) ต้องมิใช่ เพื
 อความส ะดวกข องผู ้รับบ ริก าร ห รือ 
ของครอบครัวผู ้รับบ ริการ ห รือข องผู ้ให้บ ริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

 
 



 

 

4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 
การดูแลผูป่้วยที
เหมาะสมตามความจาํเป็นของภาวะ 
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการนั&นๆ 

1.14 ค่าใช้จ่ายที จําเป็นและ

สมควร 

หมายถึง ค่ารักษ าพ ยาบ าล และ/ห รือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ที
 ควรจะเป็ น  

เมื
อเทียบกับการให้บริการที
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทั
วไปของโรงพยาบาล 

ห รือ ส ถ าน พ ย าบ าล เว ช ก ร รม  ห รื อ ค ลิ นิ ก  ซึ
 งผู ้ไ ด้ รั บ 

ความคุม้ครองเขา้รับการรักษานั&น   

1.15 

 

 

ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ร ะ ย ะ เว ล า ห นึ
 ง ปี นั บ แ ต่ วัน ที
 ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ภั ย 

มีผลบังคับ หรือนับแต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

ปีต่อๆ ไป 

 

หมวดที  2 เงื อนไขทั วไปและข้อกาํหนด 

2.1  สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยันี& เกิดขึ&นจากการที
บริษทัเชื
อถือขอ้แถลงของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบคาํขอ

เอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ
มเติม (ถ้ามี) ที
ผูไ้ด้รับความคุ ้มครองลงลายมือชื
อให้ไว้เป็นหลักฐาน 

ในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสาร 

สรุปสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี&ไวใ้ห ้

ในกรณีที
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึ
 ง 

หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั&นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซึ
 งถา้บริษทัทราบ

ขอ้ความจริงนั&นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบี&ยประกนัภยัสูงขึ&นหรือบอกปัดไม่ยอมทาํสัญญาประกนัภยั          

สัญญาประกนัภยันี& จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิ

บอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที
ผู ้ได้รับความคุ ้มครอง 

ไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ
ง 

 

 



 

 

2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี&  รวมทั& งข้อตกลงคุ ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็น 

สัญญาประกันภัย การเปลี
ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและ 

ไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี&  และ/หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3  การชําระเบี=ยประกนัภัยและการเริ มความคุ้มครอง 

 2.3.1 ผูเ้อาประกันภัยสามารถเลือกรูปแบบการชําระเบี& ยประกันภัยตามที
ได้ตกลงกันไว ้
กบับริษทั และระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ดงันี&  
   ก. การชาํระเบี&ยประกนัภยัแบบงวดรายปี  

   ข.  การชาํระเบี&ยประกนัภยัแบบงวดราย ........... เดือนติดต่อกนั  

  2.3.2  เบี& ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกําหน ดชําระทันที  และกรมธรรม์ประกันภัย 

จะเริ
มมีผลบงัคบัตามวนัที
ที
ระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   

 2.3.3    เบี&ยประกันภยัในงวดถดัไปจะถึงกาํหนดชาํระตามวนัที
ที
บริษทักาํหนด โดยบริษทัจะ 

ทําการเรียกเก็บเบี& ยประกันภัยตามวิธีการที
ได้ตกลงกันไว้โดยอัตโนมัติ หากผู ้เอาประกันภัยไม่ชําระ                   

เบี&ยประกนัภยัตามงวดที
กาํหนด จะทาํให้ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี& สิ&นสุดลงโดยอตัโนมติั 

ในวนัสุดทา้ยที
เบี&ยประกนัภยัซึ
งไดช้าํระมาแลว้สามารถซื&อความคุม้ครองได ้

  หากมีการเรียกร้องค่าทดแทนก่อนที
ผู ้เอาประกันภัยจะชําระเบี& ยประกันภัยจนครบทุกงวด 

ของปีกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหโ้ดยหักเบี&ยประกนัภยัที
ผูเ้อาประกนัภยั ยงัไม่ไดช้าํระ  

(ถา้มี) ออกจากค่าทดแทนที
ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์มีสิทธิไดรั้บ 

 

2.4  การตรวจทางการแพทย์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

เท่ าที
 จ ําเป็น กับ การป ระกันภัยนี&  และมี สิ ท ธิทําการชันสู ตรพ ลิกศ พ ใน กรณี ที
 มี เห ตุจําเป็ น และ 

ไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2.5  การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัที
บริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือ

เสียหายที
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 

ส่วนค่าทดแทนอยา่งอื
นจะจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 



 

 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื
อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว

ขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที
กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้

ตามความจาํเป็น แต่ทั&งนี& จะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัที
บริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาข้างตน้ บริษทัจะรับผิด

ชดใชด้อกเบี&ยใหอี้กในอตัราร้อยละ 15  ต่อปีของจาํนวนเงินที
ตอ้งจ่าย ทั&งนี&นบัแต่วนัที
ครบกาํหนดชาํระ 

2.6  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เมื
อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต บริษทัจะ

จ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามที
ระบุนั&น หากมิได้

ระบุ ชื
 อผู ้รับประโยชน์  บ ริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎห มายของ 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีที
ผู ้ได้รับความคุ้มครองระบุชื
อผู ้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู ้รับประโยชน์ 

ไดเ้สียชีวิตก่อนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือพร้อมกับผูไ้ด้รับความคุม้ครอง ผูไ้ด้รับความคุม้ครองตอ้งแจ้ง 

ให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี
ยนตัวผูรั้บประโยชน์ หากผูไ้ด้รับความคุ ้มครองมิได้แจ้งหรือ 

ไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปลี
ยนแปลงดังกล่าวขา้งต้น หรือเสียชีวิตพร้อมกับผูรั้บประโยชน์ 

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีที
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองระบุชื
อผูรั้บประโยชน์มากกว่าหนึ
 งคนและผูรั้บประโยชน์รายใด

เสียชีวิตก่อนผูไ้ด้รับความคุ้มครองหรือพร้อมกับผูไ้ด้รับความคุ้มครอง ผูไ้ด้รับความคุ้มครองต้องแจ้ง 

ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปลี
ยนตวัผูรั้บประโยชน์นั&น หรือแจง้เปลี
ยนแปลงการรับประโยชน์ของ

ผูรั้บประโยชน์ที
 เหลืออยู่ หากผู ้ได้รับความคุ้มครองมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง 

การเปลี
ยนตัวผู ้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื
อผู ้ได้รับความคุ ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน

ผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายที
เสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ที
เหลืออยูค่นละเท่าๆกนั 

2.7   การบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภัย 

 2.7.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี& ไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 

ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามที
อยูค่รั& งสุดทา้ยที
แจง้ใหบ้ริษทัทราบ  

 ก. การชําระ เบี& ยประกัน ภัยแบ บ งวดรายปี   บ ริษัท จะคืน เบี& ยป ระกัน ภัยให้แก่ 

ผูเ้อาประกันภยัโดยหักเบี& ยประกันภยัสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี& ได้ใช้บงัคบัมาแล้ว 

ออกตามส่วน 



 

 

 ข. การชาํระเบี&ยประกนัภยัแบบงวดราย ........ เดือนติดต่อกนั  โดยสําหรับการชาํระเบี&ย

ประกนัภยัแบบงวดราย 1 เดือนติดต่อกนับริษทัจะไม่คืนเบี&ยประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยั และกรมธรรม์

ประกนัภยันี& จะสิ&นสุดโดยอตัโนมติัในวนัสุดทา้ยที
เบี&ยประกนัภยัซึ
 งไดรั้บชาํระมาแลว้ของงวดนั&นสามารถ

ซื&อความคุ้มครองได้ ทั&งนี&  สําหรับการชาํระเบี& ยประกันภยัแบบรายงวดอื
นๆ บริษทัจะคืนเบี& ยประกันภัย

ให้แก่ผูเ้อาประกันภัยโดยหักเบี& ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี& ได้ใช้บังคับ

มาแลว้ออกตามส่วน 

 2.7.2 ผูเ้อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี& ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย 

  ก. การชําระ เบี& ยป ระกัน ภัยแบบ งวดรายปี  บ ริษัท จะคืน เบี& ยป ระกัน ภัยให้แ ก่ 

ผูเ้อาประกันภยัโดยหักเบี& ยประกันภยัสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี& ได้ใช้บังคบัมาแลว้ 

ออกตามอตัราเบี&ยประกนัภยัระยะสั&น ตามตารางที
ระบุไวด้งัต่อไปนี&  

ตารางอัตราเบี=ยประกนัภัยระยะสั=น 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบี&ยประกนัภยัเตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

ข. การชาํระเบี&ยประกนัภยัแบบงวดราย ......... เดือนติดต่อกนั โดยสาํหรับการชาํระเบี&ย
ประกนัภยัแบบงวดราย 1 เดือนติดต่อกนับริษทัจะไม่คืนเบี&ยประกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั และกรมธรรม์
ประกนัภยันี&จะสิ&นสุดโดยอตัโนมติั ในวนัสุดทา้ยที
เบี&ยประกนัภยัซึ
งไดรั้บชาํระมาแลว้ของงวดนั&นสามารถ



 

 

ซื&อความคุม้ครองได ้ทั&งนี&  สาํหรับการชาํระเบี&ยประกนัภยัแบบรายงวดอื
นๆ บริษทัจะคืนเบี&ยประกนัภยัใหแ้ก่
ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบี&ยประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาที
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี& ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามอตัราเบี&ยประกนัภยัระยะสั&น 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื
อนไขในข้อนี& ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตาม  
ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั&งฉบบัเท่านั&น ไม่สามารถเลือกยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ
งได ้ 
2.8  การสิ=นสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 

 2.8.1 ความคุ้มครองของผูเ้อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี& จะสิ&นสุดโดยอัตโนมัติ  

เมื
อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งเกิดขึ&นดงัต่อไปนี&  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ&นก่อน    

   2.8.1.1 เมื
อผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตจากสาเหตุที
ไม่ได้รับความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์

ประกนัภยันี&  บริษทัจะคืนเบี&ยประกนัภยัให้โดยหักเบี& ยประกนัภยัสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกนัภยั

ฉบบันี& ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

   2.8.1.2 เมื
อไม่ไดช้าํระเบี&ยประกนัภยัตามเงื
อนไขทั
วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ 2.3 

   2.8.1.3 เมื
อผู ้เอาประกันภัยถูกจองจําอยู่ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ
 งบริษัทจะคืน 

เบี&ยประกนัภยัให้โดยหักเบี& ยประกนัภยัสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี& ไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้

ออกตามส่วน 

  2.8.2 ความคุ ้มครองของผูอ้ยู่ในอุปการะแต่ละรายตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี& จะสิ&นสุด 

โดยอตัโนมติัเมื
อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งเกิดขึ&นดงัต่อไปนี&  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ&นก่อน 

   2.8.2.1 เมื
อผูอ้ยูใ่นอุปการะสิ&นสภาพการเป็นผูอ้ยูใ่นอุปการะตามคาํจาํกดัความที
กาํหนดไว้

ในวนัครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือหนังสือรับรอง 

การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย 

   2.8.2.2 เมื
อผูอ้ยู่ในอุปการะเสียชีวิตจากสาเหตุที
ไม่ได้รับความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์

ประกันภัยนี&  บริษัทจะคืนเบี& ยประกันภัยให้โดยหักเบี& ยประกันภัยของผูอ้ยู่ในอุปการะรายนั& นสําหรับ

ระยะเวลาที
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี&ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

   2.8.2.3 เมื
อผูอ้ยู่ในอุปการะถูกจองจาํอยู่ในเรือนจาํหรือทณัฑสถาน ซึ
 งบริษัทจะคืนเบี& ย

ประกันภัยให้โดยหักเบี& ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี& ได้ใช้บังคับมาแล้ว 

ออกตามส่วน 

   2.8.2.4 เมื
อความคุ ้มครองของผู ้เอาประกันภัยสิ&นสุดลง ทั& งนี&  ผูอ้ยู่ในอุปการะสามารถ 

เลือกที
จะไดรั้บความคุม้ครองจนครบระยะเวลาเอาประกนัภยั หรือสามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้ 



 

 

  2.8.3 ค วามคุ้ม ครองใน แต่ละข้อตกลงคุ ้ม ค รอง แล ะ/ห รือเอก ส ารแน บ ท้ายจะสิ& น สุ ด 

เมื
อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนครบจํานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที
ระบุไว้ในแต่ละ 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยนั&นแลว้ 

  2.8.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี&  และการประกันภยัทั&งหลายตามกรมธรรม์ประกันภยันี& จะสิ&นสุด 

ในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัที
สิ&นสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2.9  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที
 มีข้อพิพาท ข้อขัดแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี&   
ระหว่าง  ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และ 
เห็นควรยุติข้อพิพาทนั& นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี& ขาด 
โดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
2.10  เงื อนไขบังคับก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี&  เวน้แต่ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง                
ผูรั้บประโยชน์ และ/หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญา
ประกนัภยัและเงื
อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
หมวดที  3 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใตข้อ้บงัคบั เงื
อนไขทั
วไปและขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ย                 

แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี&  และเพื
อเป็นการตอบแทนเบี& ยประกันภยัที
ผูไ้ด้รับความคุ ้มครองต้องชําระ 

บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองสาํหรับขอ้ตกลงคุม้ครองต่อไปนี&  เฉพาะที
มีจาํนวนเงินผลประโยชน์ระบุไว้

ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
การประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

 

�. คําจํากดัความเพิ!มเติม 
1. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทาํ

ใหเ้กิดผลที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  
2. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซึ� งเกิดขึ�น

โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื�น 
3. ความสูญเสีย หรือ 

ความเสียหายใดๆ 
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูไ้ด้รับความคุ ้มครองโดยอุบัติเหตุ 

และทําให้ผูไ้ด้รับความคุ ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา 
ทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจ็บ 

4. การก่อการร้าย หมายถึง การกระทําซึ� งใช้ก ําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่          
โดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั            
การกระทาํการแทน หรือที�เกี�ยวเนื�องกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด    
ซึ� งกระทําเพื�อมุ่งหวังผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือ
จุดประสงค์ที�คล้ายคลึงกัน รวมทั�งเพื�อตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล 
และ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื�นตระหนกหวาดกลวั 

 
). เงื!อนไขและข้อกําหนดเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เท่านั0น) 
2.1  การแจ้งอุบัติเหตุ 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ          
ถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที�มีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุ
จาํเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดังที�ไดก้ล่าวมาแลว้ข้างตน้ได้ แต่ไดแ้จง้โดยเร็วที�สุดเท่าที�
สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

 
 
 



 

 

2.2  การเปลี!ยนอาชีพ 
ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บบาดเจ็บในขณะที�กระทาํการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื�นที�มีการ

เสี�ยงอนัตรายมากกว่าอาชีพที�ไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหเ้ป็นจาํนวนเงินเท่าที�เบี�ยประกนัภยั        
ที�ไดรั้บชาํระแลว้สําหรับอาชีพเดิมและจะซื�อความคุม้ครองสาํหรับอาชีพใหม่ได ้

ถา้ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเปลี�ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอื�นซึ� งบริษทักาํหนดไวว้่าเป็นอาชีพที�มี
การเสี�ยงภยันอ้ยกว่าอาชีพประเภทที�แจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบี�ยประกนัภยัลงและจะคืนเบี�ยประกนัภยั
ใหต้ามส่วน นบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปลี�ยนอาชีพแลว้ 

 
4. ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเท่านั0น) 

ข้อตกลงคุ้มครองนี0ไม่คุ้มครอง 
3.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเนื!องจากสาเหตุดังต่อไปนี0 

3.1.1  การกระทําของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ:สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ:สุรา” นั0น ในกรณีที!มีการตรวจเลอืดให้ถือเกณฑ์
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตั0งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึ0นไป 

3.1.2  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 
3.1.3  การได้รับเชื0อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื0อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ0า ซึ!งเกิด

จากบาดแผลที!ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที!จําเป็นจะต้องกระทํา เนื!องจากได้รับ

บาดเจ็บซึ!งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี0 และได้กระทําภายในระยะเวลาที!กาํหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัภัย 

3.1.5  การแท้งลูก 
3.1.6  การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที!ได้เกิดขึ0นภายใน 7 วันนับจากวัน

เกดิอุบัติเหตุ 
3.1.7  การเปลี!ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
3.1.8  อาหารเป็นพษิ 
3.1.9  การปวดหลัง อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื!อนทับเส้นประสาท (Disc 

herniation) กระดูกสันหลงัเคลื!อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเสื!อม (Degenerative disc  
 
 



 

 

disease) กระดูกสันหลังเสื!อม (Spondylosis) และภาวะที!มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที!กระดูกสัน
หลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื!อน (Dislocation) 
ของกระดูกสันหลงัอนัเนื!องมาจากอุบัติเหตุ 

3.1.10  สงคราม การรุกราน การกระทําที!มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที!มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมืองซึ!งหมายถึงสงครามระหว่าง
ชนที!อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกนั การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ!งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือ
คงไว้ซึ!งกฎอยัการศึก 

3.1.11  การก่อการร้าย 
3.1.12  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื0อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื!องมาจากการเผาไหม้ของเชื0อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัว              
ทางนิวเคลยีร์ซึ!งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.1.13  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื!น
ใดที!อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 

3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที!เกดิขึ0นในเวลาต่อไปนี0 (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และ
มีการออกเอกสารแนบท้ายเพื!อขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

3.2.1  ขณะที!ผู้ ได้รับความคุ้ มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื!อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ0นหรือกําลังลง
หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื!องร่อน เล่นบันจี0จัhมพ์ ดํานํ0าที!ต้องใช้ถังอากาศและเครื!องช่วยหายใจใต้นํ0า  

3.2.2  ขณะที!ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี! หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
3.2.3  ขณะที!ผู้ได้รับความคุ้มครองกําลังขึ0นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที!มิได้             

จดทะเบียนเพื!อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
3.2.4  ขณะที!ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี!หรือปฏิบัติหน้าที!เป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
3.2.5  ขณะที!ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั!วยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
3.2.6  ขณะที!ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที!มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม 

หรือหลบหนีการจับกุม 

3.2.7  ขณะที!ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที!เป็น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั0นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี0ยประกันภัย



 

 

ตั0งแต่ระยะเวลาที!เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั0น จนถึงวันสิ0นสุดการปฏิบัติการนั0น ส่วน
หลังจากนั0นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ0นสุดระยะเวลาประกันภัยที!กําหนดไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกนัภัย 

 
i.  หมวดความคุ้มครอง 

ขอ้ตกลงคุ ้มครองนี� ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุเฉพาะหมวด      
ความคุม้ครองที�แนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี�  และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัเท่านั�น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดความคุ้มครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ0นเชิง 

คําจํากดัความเพิ!มเติม 
1. การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั� งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให ้

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะ
ดังกล่าวขา้งตน้โดยสิ�นเชิง และมีขอ้บ่งชี�ทางการแพทยช์ดัเจนว่า
ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

2. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
3. ทุพพลภาพถาวร

สิ0นเชิง 
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที
การงานใดๆ ใน

อาชีพประจาํ และอาชีพอื
นๆ ได้โดยสิ&นเชิงตลอดไป หรือ         ไม่
สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนัตั& งแต่ L ชนิดขึ&นไปได้    ด้วย
ตนเอง 
ทั&งนี&  ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติั
ภารกิจหลักประจําวันของคนปกติ M ชนิด ซึ
 งเป็นเกณฑ์ทาง
การแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยที
ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจดงักล่าว
ได ้ประกอบดว้ย 
(N) ความสามารถในการเคลื
อนย้าย เช่น ความสามารถในการ
เคลื
อนยา้ยจากเกา้อี&ไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากผูอื้
นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
(O) ความสามารถในการเดินหรือเคลื
อนที
 เช่น ความสามารถในการ
เดินหรือเคลื
อนที
จากหอ้งหนึ
งไปยงัอีกหอ้งหนึ
งไดด้ว้ยตนเองโดยไม่
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้
นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
(L) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือ
ถอดเสื&อผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้
น
หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(P) ความสามารถในการอาบนํ& าชาํระร่างกาย เช่น ความสามารถใน
การอาบนํ& า รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบนํ& าไดด้ว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้
นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 



 

 

   (Q) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถใน
การรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอื้
นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
(M) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใชห้อ้งนํ&า
เพื
อการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งนํ&าไดด้ว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้
นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

 

ความคุ้มครอง 
การประกันภยันี� คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ   

ผูไ้ด้รับความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุ และทาํให้ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที�เกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บที�ไดรั้บทาํให้ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต
เพราะการบาดเจ็บนั�นเมื�อใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงันี�  

1. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 
2. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ� นเชิง และ        

การทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงนั�นไดเ้ป็นไปติดต่อกนั ไม่น้อย
กว่า 12 เดือนนับแต่วนัที�เริ�มทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หรือมี
ขอ้บ่งชี�ทางการแพทยช์ดัเจนว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง 

3. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตั�งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 
หรือสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ และเทา้หนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ และสายตาหนึ�งขา้ง 
6. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ�งขา้ง 
7.   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มือ  
8.   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เทา้ 
9.   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึ�งขา้ง 

 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นี� เพียงรายการที�สูงสุดรายการเดียวเท่านั�น  
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับผลที�เกิดขึ�นตามหมวดความคุม้ครองนี�



 

 

รวมกันไม่เกินจาํนวนเงินดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามหมวด      
ความคุ้มครองนี� ยงัไม่เต็มจาํนวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนสิ�นสุดระยะเวลา        
เอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�เหลืออยูเ่ท่านั�น 
การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต   

ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทั ภายใน 
30 วนั นบัจากวนัที�ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์  

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2.  ใบมรณบตัร 
3.  สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานที�ออกรายงาน 
4.  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5.  สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ด้รับความ

คุม้ครอง 
6.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ0นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา 
ผูไ้ด้รับความคุ้มครอง ผู ้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหลักฐาน

ดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�แพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หรือสูญเสีย
อวยัวะ หรือสายตา โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยที์�ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้

เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรที�ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็ว
ที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ลว้ 



 

 

 
หมวดความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
คําจํากดัความเพิ!มเติม 

1. ค่ า ห้ อ ง สํ า ห รั บ
ผู้ป่วยใน 

หมายถึง ค่าห้องพกัผูป่้วย ค่าอาหารผูป่้วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการ
ในโรงพยาบาล ที�โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัให้
ในแต่ละวนั 

2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที้�จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั�วโมง ซึ� งตอ้งลงทะเบียนเป็น
ผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาํแนะนําจากแพทยต์ามข้อ
บ่งชี� ซึ� งเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาที�เหมาะสม
สําหรับการรักษาการบาดเจ็บนั�นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้
เป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ H ชั�วโมง 

3. แพทย์ทางเลอืก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคด้วยวิธี  
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื�นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน 
หรือวิธีการอื�นๆ ที�มิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

ความคุ้มครอง 
ถา้การบาดเจ็บที�ไดรั้บทาํให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้ง

ได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ� งเกิดขึ� นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนัที� เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่า
ทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็นและสมควร ซึ� งเกิดขึ� นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สําหรับค่าห้องสําหรับผู ้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลใหต้ามจาํนวนเงินที�จ่ายจริง ทั�งนี�  ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใด หรือจาก        
การประกันภยัอื�นมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วน       
ที�ขาดเท่านั�น 

 
 
 



 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล  
ผูไ้ด้รับความคุ้มครอง ผู ้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จะต้องส่งหลักฐาน

ดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัที�ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัที�
รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยที์�ระบุอาการสาํคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3.  ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที�แสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินที�แสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบั

ใบเสร็จที�รับรองยอดเงินที�จ่ายไป เพื�อให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนที�ขาดจากผูรั้บประกนัภยั 
รายอื�น แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื�นใด หรือจาก           
การประกันภัยอื�นมาแล้ว ให้ผูไ้ด้รับความคุ ้มครองส่งสําเนาใบเสร็จที�มีการรับรองยอดเงินที� จ่ายจาก
สวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื�นเพื�อเรียกร้องส่วนที�ขาดจากบริษทั  
การรักษานอกประเทศไทย  

การรักษาพยาบาลเนื�องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยันี�  บริษทัจะ
จ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที� ที� ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน                   
ค่ารักษาพยาบาล 
ข้อจํากดัเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเท่านั0น) 

1.   ค่าหอ้งสาํหรับผูป่้วยใน จาํกดัไม่เกิน วนัละ ........บาท  
 ทั�งนี�  ขอ้จาํกดันี� ไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษาในห้องผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐาน

ทางการแพทย ์
2.  ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์คํ�ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไมค้ ํ�ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะ

เทียมภายนอกร่างกาย แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ค่ารักษาพยาบาลอนัเนื องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค 
 

?. คําจํากดัความเพิ มเติม 

1. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที�เกิดขึ �นกับ 
ผู้ ได้รับความคุ้มครอง 

2. สภาพที�เป็นมาก่อน        
การเอาประกันภัย                 

(Pre-existing Condition) 

หมายถึง โรคเรื �อรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที�ยังมิได้
รักษาให้หายก่อนวันที�กรมธรรม์ประกันภัยนี �เริ�มมีผลบังคับ 
เป็นครั �งแรก  

3. โรคไข้เลือดออก 
(Dengue Hemorrhagic 
Fever) 
 

หมายถึง โรคติดต่อซึ� งมีผลต่อระบบเลือด  เกิดจากเชื �อไวรัสเด็งกี� 
(Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนําโรค ผู้ ป่วยมักจะมี
อาการไข้ขึ �นสงูโดยไม่ทราบสาเหตชุัดเจน มีผื�นหรือจุดแดงของ
เลือดออกตามผิวหนัง เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวตํ�า อาจมี
อาการถึงช็อค เนื�องจากภาวะเลือดออกอวยัวะภายในร่างกาย 
ทั �งนี � ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีผล
ตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื�อ
ยืนยนั 

4. โรคอาหารเป็นพิษ 
(Food Poisoning),  โรค
ลําไส้อักเสบเฉียบพลัน 
(Acute Gastroenteritis-
AGE) 

หมายถึง ความผิดปกติของทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน สาเหตุจาก            
การบริโภคอาหารหรือนํ �าซึ�งมีการปนเปื�อนของสารพิษ หรือเชื �อ
โรค  โดยผู้ ป่วยมักจะมีอาการคลื�นไส้  อาเจียน ปวดท้อง 
ท้องเสียหรือท้องเดิน และอ่อนเพลีย จนถึงมีอาการขาดนํ �าหรือ
เกลือแร่ ทั �งนี � ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชดัเจนและ
มีผลตรวจเลือด และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการแสดง
ความผิดปกติของปริมาณ เกลือแร่ในเลือด  (Electrolyzed 
Imbalance) เพื�อยืนยนั 

5. โรคไข้หวัดใหญ่ 

(Influenza) 
หมายถึง โรค ท าง เดิ น ห า ย ใจ อั ก เส บ  เกิ ด จ าก ก า รติ ด เชื �อ ไว รัส 

อินฟลเูอนซา (Influenza Virus ) ของระบบทางเดินหายใจ ทั �งนี � 
ให้หมายความรวมถึงโรคไข้หวดันก หรือโรคไข้หวดัใหญ่ในสตัว์
ปีก (Avian Influenza) และโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ด้วย 



 

 

(แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ว ม ถึ ง โร ค ไ ข้ ห วั ด ธ ร ร ม ด า  Common Cold /  

การติดเชื �อในทางเดินหายใจส่วนบน Upper Respiratory Tract 

Infection) ทั �งนี � ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจน
และมีผลตรวจเลือด และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ
ที�จําเพาะเพื�อยืนยนั 

6. โรค มือ เท้า ปาก 

(Hand, Foot, Mouth 

Disease) 

หมายถึง โรค ติ ด ต่ อ ที� เ กิ ด จ าก เอ น เท อ โรไว รัส  (Enterovirus) ห รือ  
เชื �อไวรัสคอกแซกกี (Coxsackievirus) ผู้ ป่วยจะมีอาการไข้  
มีตุ่มแดงที� เห งือก ลิ �น  กระพุ้ งแก้ม  กลายเป็นตุ่มพองใส  
รอบแผลอักเสบแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นหลุมตื �นๆ และ
พบตุ่มที� ฝ่ามือ นิ �วมือ ฝ่าเท้า อาจมีภาวะแทรกซ้อน  เช่น  
สมองอักเสบ เยื�อหุ้ มสมองอักเสบ เป็นต้น  ซึ�งต้องได้ รับ 
การวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที�ระบุไว้ 
หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเพื�อยืนยัน ทั �งนี � ไม่รวมถึง

โรค เฮอ ร์แป งไจ น า  (Herpangina) ซึ� ง มี เฉ พ าะตุ่ ม แผ ล ใน 
ช่องปากเพียงอย่างเดียว 

7. โรคตาแดงหรือ 
เยื�อบุตาอักเสบจากเชื 3อ

ไวรัส (Haemorrhagic 

conjunctivitis) 

หมายถึง โรคตาแดงหรือเยื�อบุตาอักเสบที�เกิดจากเชื �อไวรัสอดีโนไวรัส 

(Adenovirus) เฮอร์ปีสไวรัส  (Herpes virus) เอนเทอโรไวรัส 
(Enterovirus) หรือคอกแซกกี (Coxsackie) ทั �งนี � ต้องได้รับการ
วินิจฉยัจากแพทย์อย่างชดัเจนว่าเป็นตาแดงจากการติดเชื �อ 

8. โรคติดเชื 3อทางเดิน
หายใจจากเชื 3อไวรัส 

RSV (Respiratory 

Syncytial Virus) 

หมายถึง โรคในระบบทางเดินหายใจ  เกิดจากเชื �อไวรัส Respiratory 

Syncytial Virus  ผู้ ป่วยจะมีอาการคัดจมูก มีนํ �ามูก มีไข้ตํ�า  
ปวดศีรษะ เจ็บคอ และอาจพัฒนาไปสู่อาการหดตัวหรือตีบ

ของหลอดลม ซึ�งเป็นการติดเชื �อไวรัส Respiratory Syncytial 

Virus ของทางเดินหายใจส่วนล่าง ทําให้หอบ เหนื�อย หายใจ
ลําบาก ทั �งนี � ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชดัเจนและ
มีผลตรวจเลือด และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเพื�อ
ยืนยนั 
 



 

 

9. โรคอีสุกอีใส 

(Chickenpox) 
หมายถึง โรคติดต่อทางผิวหนงัและทางเดินหายใจ เกิดจากเชื �อไวรัสวาริ

เซลลา (Varicella virus) ทําให้ร่างกายของผู้ ป่วยเกิดผื�นคัน  
มีตุ่มนํ �าใสทั�วร่างกาย และต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
อย่างชดัเจนและมีอาการตามที�ระบุไว้ ทั �งนี � หากมีการนอนพัก
รักษาตวัเป็นผู้ ป่วยในในโรงพยาบาล จะต้องเป็นไปตามอาการ
และความจําเป็นทางการแพทย์ ไม่ใช่เพื�อการแยกกักกันหรือ 
ความสะดวกสบายของผู้ ได้รับความคุ้มครอง 

10. โรคเอดส์  หมายถึง ภูมิคุ้ มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)           
ซึ�งเกิดจากการติดเชื �อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึง 
การติดเชื �อจุลชีพฉวยโอกาส   เนื �องอกร้ายแรง (Malignant 

Neoplasm) หรือ การติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ�งโดยผล

การตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV (Human 

Immuno Deficiency Virus) ก ารติ ด เชื �อ จุ ล ชี พ ฉ วย โอ ก าส 
ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื �อที�ทําให้เกิดโรคปอดบวมหรือ
ปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื �อที�ทําให้เกิด

โรคลําไส้อักเสบหรือเรื �อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) 

เชื �อไวรัส  (Virus) และ /หรือเชื �อราที� แพ ร่กระจายอยู่ทั�วไป 

(Disseminated Fungi Infection) เนื �องอก ร้ายแรง  (Malignant 

Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื �องอก  Kaposi’s 

Sarcoma เนื �องอกเซลนํ �าเหลืองที�ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง 

(Central Nervous System Lymphoma) และ /หรือโรคร้ายแรง
อื�นๆ ซึ�งเป็นที� รู้จักในปัจจุบันนี �ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้ มกัน
บ ก พ ร่ อ ง  (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ห รื อ 
ซึ�งเป็นสาเหตทุี�ทําให้คนที�เป็นเสียชีวิตอย่างกระทนัหนั เจ็บป่วย 

หรือ  ทุพพลภาพโรคภูมิคุ้ มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึง 
เชื �อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที�ทําให้

เยื�อสมองเสื�อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาด
ของเชื �อไวรัส 



 

 

11. การเข้าพักรักษาตัวครั3ง
ใดครั3งหนึ�ง 

หมายถึง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
เพื�อการรักษาในฐานะผู้ ป่วยในครั �งใดครั �งหนึ�ง และให้รวมถึง
การอยู่ รักษาตัวโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
สองครั �งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเดียวกนัโดยที�ระยะเวลาการอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั �งห่างกนัไม่เกินกว่า 90 วนั 
นบัแต่การรักษาครั �งสดุท้าย และสําหรับผู้ ป่วยนอกไม่เกินกว่า 
14 วัน นับแต่การรักษาครั �งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพัก
รักษาตวัครั �งเดียวกนัด้วย 

 

h. เงื อนไขและข้อกําหนดเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื องมาจากการ

เจ็บป่วยเฉพาะโรคเท่านั=น) 

2.1 การแจ้งการเจ็บป่วย 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้

บริษทัทราบถึงการเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที
มีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะ
พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัที
ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จ้ง
โดยเร็วที
สุดเท่าที
สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.2 การเรียกร้องผลประโยชน์ 
ผูไ้ด้รับความคุ้มครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่ง

หลกัฐานดังต่อไปนี& ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัที
ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมหรือคลินิก (กรณีผูป่้วยนอก) โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที
กาํหนดโดยบริษทั 
 2.  ใบรายงานแพทยที์
ระบุอาการสําคญั ผลการวินัจฉัยทั
วไป ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ
และการรักษา 

3.  ใบ เส ร็จรับ เงิน ต้น ฉ บับ ที
 แส ดงรายก ารค่ าใช้ จ่าย  ห รือใบ ส รุป ปิ ดห น้างบ กับ
ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินที
แสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืน
ตน้ฉบับใบเสร็จที
รับรองยอดเงินที
จ่ายไป เพื
อให้ผูไ้ด้รับความคุ ้มครองไปเรียกร้องส่วนที
ขาดจากผูรั้บ
ประกนัภยัรายอื
น แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื
นใด 
หรือจากการประกนัภยัอื
นมาแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส่งสาํเนาใบเสร็จที
มีการรับรองยอดเงินที
จ่ายจาก
สวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื
นเพื
อเรียกร้องส่วนที
ขาดจากบริษทั  



 

 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้่ามีเหตุอนัสมควรที
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ว
ที
สุดเท่าที
สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 
2.3 การรักษานอกประเทศไทย  

การรักษาพยาบาลอนัเนื
องมาจากการเจ็บป่วยนอกประเทศไทยตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี&  บริษทั
จะจ่ายค่าทดแทนค่ารักษาพยาบาลโดยใช้อัตราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวนัที
 ที
ระบุไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินรักษาพยาบาล 
 

j. ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอนัเนื องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค

เท่านั=น) 

ข้อตกลงคุ้มครองนี=ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื องจาก

สาเหตุดังต่อไปนี=  

3.1 สภาพที เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 

3.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

3.3 โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

3.4 การตรวจสุขภาพทั วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช

กรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื= น หรือการพักเพื อการฟื= นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้

พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื อหาสาเหตุใดๆ ที ไม่เกี ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาใน

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ

การเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื อสาเหตุ ซึ งไม่ใช่ความจําเป็น ทางการแพทย์ 

หรือ ไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

3.5 การตรวจรักษาความผิดปกติเกี ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื อช่วย 

ในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 

3.6 การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภายหลงัการถูกสัตว์ทําร้าย และวัคซีนป้องกนับาดทะยัก ภายหลงัได้รับการบาดเจ็บ 

3.7 การตรวจรักษาที ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลอืก 

3.8 ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ งเป็นแพทย์สั งให้แก่

ตัวเอง รวมทั=งค่าใช้จ่ายที เกิดจากการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้ซึ งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส 

หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 



 

 

3.9 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าจ้างพยาบาลพเิศษ 

3.10 ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที ไม่เกี ยวข้องกับคําวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ

ผิดปกติที ระบุในใบรับรองแพทย์ 

3.11 เครื องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  

3.12 กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื องช่วย

ฟัง  แว่นตา เลนซ์ เครื องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความ

ดันเลือด อุณหภูมิ) เครื องช่วยคํ=ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขา

เทียม ตาเทียม 

3.13 สงคราม การรุกราน การกระทําที มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที มุ่งร้าย 

คล้ายสงคราม  ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ ง

หมายถึงสงครามระหว่างชนที อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก 

หรือเหตุการณ์ใดๆ  ซึ งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ ง กฎอยัการศึก 

3.14 การก่อการร้าย 

3.15 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื=อเพลิงนิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  

อันเนื องมาจากการเผาไหม้ของเชื=อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยก

ตัวทางนิวเคลยีร์ซึ งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.16 การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวัตถุอันตรายอื นใดที  

อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

 

u.  หมวดความคุ้มครอง 
ขอ้ตกลงคุม้ครองนี& ให้ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลอนัเนื
องมาจากการเจ็บป่วย เฉพาะหมวด       

ความคุม้ครองที
แนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยันี&  และมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัเท่านั&น 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 

 
ความคุ้มครอง 
 ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภยั และเมื
อพน้กาํหนดระยะเวลาที
ไม่คุม้ครอง (Waiting Period)  
ระบุไว ้ถา้ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเจ็บป่วย และได้รับการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ
 ง
ดงัต่อไปนี&  

โรคที ได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาที ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
  
  

และเป็นเหตุให้ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
เวชกรรม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที
จาํเป็นและสมควร ซึ
 งเกิดขึ&นจากการรักษาพยาบาล 
ตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์สําหรับค่าห้องสําหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกต
อาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลต่างๆ โดยจะจ่ายให้ตามจาํนวนเงินที
จ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวน
เงินเอาประกันภัยต่อการเข้าพกัรักษาตัวครั& งใดครั& งหนึ
 งที
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใน
กรมธรรมป์ระกนัภยันี&  

แต่หากผูไ้ด้รับความคุ ้มครองได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื
นใด หรือ 
จากการประกันภยัอื
นมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล 
ส่วนที
ขาดเท่านั&น 
 

ข้อจํากัดเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณี รักษาตัว 

ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) เท่านั=น) 
 จาํกดัค่าห้องสําหรับผูป่้วยปกติสําหรับหมวดความคุม้ครองนี& ไม่เกิน วนัละ............ บาท และค่า
หอ้งสาํหรับผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) สาํหรับหมวดความคุม้ครองนี&ไม่เกิน วนัละ............ บาท 
 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)  
 

ความคุ้มครอง   

ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภยั และเมื
อพน้กาํหนดระยะเวลาที
ไม่คุม้ครอง (Waiting Period)  
ที
ระบุไว ้ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยและได้รับการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ
 ง 
ดงัต่อไปนี&   

โรคที ได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาที ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
  
  

 และเป็นเหตุให้ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลที
ไม่ไดอ้ยู่รักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
เวชกรรม รวมทั& งคลินิก (ผูป่้วยนอก) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที
 เกี
ยวข้องโดยตรงกับ 
การรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกที
จาํเป็นและสมควร ซึ
 งเกิดขึ&นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็น 
ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ให้ตามจาํนวนเงินที
จ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินจาํกัดต่อวนั
ตามที
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือในกรมธรรมป์ระกนัภยันี&  แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกได ้...1... ครั& งต่อวนั  สูงสุดไม่
เกิน ...30... ครั& งต่อปี ...... ครั& งต่อโรค แต่ถา้หากยงัตอ้งรักษาพยาบาลต่อเนื
องดว้ยสาเหตุของโรคเดิมจะตอ้งมี
ระยะเวลาห่างจากการรักษาครั& งสุดทา้ยเป็นเวลา ...14... วนั  

แต่หากผูไ้ด้รับความคุ ้มครองได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื
นใด หรือ 
จากการประกนัภยัอื
นมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลส่วนที

ขาดเท่านั&น 
ข้อจํากัดเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที ไม่ได้อยู่รักษาตัว 
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) เท่านั=น) 
 จาํกดัค่ายารักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก ที
ไดรั้บการสั
งยาโดยแพทยไ์ม่เกิน...............บาทต่อครั& ง 
ต่อวนั 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 
การขับขี!หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้าย ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ธนชาตอุ่นรัก) 

รหสับริษทั                              
เอกสารแนบทา้ยเลขที�    เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�                      วนัทาํเอกสาร     
ชื�อ-นามสกุลผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : 
ชื�อผูรั้บประโยชน์ :                                                                      ความสัมพนัธ์กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : เริ�มตน้วนัที�                            เวลา                 น.      สิ�นสุดวนัที�                             เวลา  24.00  น. 
เบี�ยประกนัภยั                             บาท  อากรแสตมป์                      บาท  ภาษี                      บาท รวม                              บาท 

 

การขยายความคุ้มครอง   
เป็นที�ตกลงกันว่า ในระยะเวลาเอาประกันภัยดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสารแนบทา้ยนี�  กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดข้ยายไปคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
ใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเนื�อง หรือเกิดขึ�นในเวลาดังต่อไปนี�  ทั�งนี� เฉพาะในขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ที�มีจาํนวน
เงินเอาประกนัภยัระบุไวเ้ท่านั�น 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การขยายความคุ้มครอง 
การขับขี!หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

จํานวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบี0ยประกนัภัย (บาท) 
   

 
 
 

 

ความรับผิดของบริษทัมีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยนี�  
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี�ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยนี�แทน 
ส่วนเงื�อนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 
 



 

 

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 
เงินเพิ!มเติมรายปี กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ0นเชิงจากอุบัติเหตุ 

 (ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้าย ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ธนชาตอุ่นรัก) 

รหสับริษทั 
เอกสารแนบทา้ยเลขที� เป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�                                  วนัทาํเอกสาร 
ชื�อ-นามสกุลผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : 
ชื�อผูรั้บประโยชน์ :                                                                      ความสัมพนัธ์กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : 
จาํนวนเงินเอาประกนัภยั                                      บาทต่อปี  (จ่ายต่อเนื�องสูงสุดไม่เกิน…5….ปีติดต่อกนั )   
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : เริ�มตน้วนัที�                           เวลา                 น.      สิ�นสุดวนัที�                             เวลา  24.00  น. 
เบี�ยประกนัภยั                           บาท  อากรแสตมป์                        บาท  ภาษี                       บาท รวม                        บาท 

 

การขยายความคุ้มครอง   
 เป็นที�ตกลงกันว่า ในระยะเวลาเอาประกันภัยดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบทา้ยนี�  หากการบาดเจ็บที�ไดรั้บทาํให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ             
ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงภายใต้หมวดความคุ้มครอง อ.บ.1 ของกรมธรรม์ประกันภัยนี�  บริษัทจะจ่ายค่า  
ทดแทนให้กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณีเป็นรายปี (ทุกๆ 12 เดือน) ตามจาํนวนปี
ที
ระบุไวใ้นตารางของเอกสารแนบทา้ยนี&   ทั&งนี&  โดยจะคิดจ่ายให้ตามอตัราส่วนเดียวกนักบัที
ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองไดรั้บค่าทดแทนภายใตห้มวดความคุม้ครอง อ.บ.1 และรวมสูงสุดไม่เกินจาํนวนเอาประกนัภยัและ
ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนสูงสุดที
ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม ์และ/หรือเอกสารแนบทา้ยนี&   

ความรับผิดของบริษทัมีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยนี�    
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี�ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความใน

เอกสารแนบทา้ยนี�แทน 
ส่วนเงื�อนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 

ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้าย กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ธนชาตอุ่นรัก) 
รหสับริษทั 

เอกสารแนบทา้ยเลขที
 เป็นส่วนหนึ
งของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที
                           วนัทาํเอกสาร 
ชื
อ-นามสกุลผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง :  
ชื
อผูรั้บประโยชน์ :                                                                 ความสัมพนัธ์กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : 
จาํนวนเงินเอาประกนัภยั :                                         บาท   
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : เริ
มตน้วนัที
                                เวลา                 น.      สิ&นสุดวนัที
                        เวลา  24.00  น. 
เบี&ยประกนัภยั                       บาท  อากรแสตมป์                      บาท  ภาษี                    บาท รวม                            บาท 

 

คําจํากดัความเพิ มเติม 

1. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคที
เกิดขึ&นกบั
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

2. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่าย

ในการจัดการงานศพ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกับการจดัการงานศพ ซึ
 งหมายรวมถึง 
ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื
นๆที
จาํเป็น
เพื
 อการนั& น  ซึ
 งบริษัท จ่ายให้แก่ผู ้รับประโยชน์กรณี ที
 
ผู ้ได้ รับ ค วาม คุ้ม ค รอ งเสี ยชี วิต จาก ก ารบ าด เจ็บ ห รือ 
การเจ็บป่วย 

 

การขยายความคุ้มครอง   
 เป็นที
ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ
 งมีผลบังคับดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบทา้ยนี&  กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดข้ยายความคุม้ครองถึงค่าปลงศพหรือค่าใชจ่้ายใน
การจดัการงานศพ กรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทั
วไป รวมถึงอุบติัเหตุ 
อนัเกิดจาก หรือสืบเนื
อง หรือเกิดขึ&นจากการขับขี
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการเจ็บป่วยที
เกิดขึ&น
ระหวา่งที
เอกสารแนบทา้ยนี& มีผลบงัคบั โดยบริษทัตกลงจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ
ให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือตาราง
ของเอกสารแนบท้ายนี&   ทั& งนี&  โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที
แท้จริงตามสมควรในการจัดการงานศพตาม
สภาพการณ์ในปัจจุบนั 



 

 

 
เงื อนไขและข้อกําหนดเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่าย

ในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเท่านั=น) 

1.   เอกสารแนบท้ายนี& มีระยะเวลาที
 ไม่คุ ้มครอง (Waiting Period) N�� ว ัน  นับจากวันที

เอกสารแนบทา้ยนี& เริ
มมีผลบังคับครั& งแรก โดยหากผูไ้ด้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน
ระยะเวลา 180 วนัดงักล่าว ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินค่าปลงศพและค่าใชจ่้ายในการจดัการ
งานศพตามเอกสารแนบทา้ยฉบบันี&   

โดยบริษัทจะคืนเบี& ยประกันภัยในส่วนของเอกสารแนบท้ายนี& ทั& งหมดให้แก่ผู ้รับประโยชน์ 
โดยไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ  

2.  ผู ้ได้รับความคุ้มครองที
 ต่ออายุเอกส ารแนบ ท้ายนี& ภายใน  30 ว ัน  นับจากวันสิ& น สุ ด 
ความคุม้ครองจะไดรั้บความคุม้ครองการชดใช้ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพอย่างต่อเนื
อง  
แต่หากผูไ้ด้รับความคุ้มครองต่ออายุเอกสารแนบท้ายนี& หลังจาก 30 วนั นับจากวนัสิ&นสุดความคุ้มครอง
จะตอ้งเริ
 มนับระยะเวลาที
ไม่คุม้ครองใหม่ สําหรับการขยายความคุม้ครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการ
จดัการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  

 
การเรียกร้องค่าทดแทนค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ  
 ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี& ให้แก่บริษทั ภายใน 
L� วนั นบัจากวนัที
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์  
 1.   แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที
กาํหนดโดยบริษทั 
 2.   ใบมรณบตัร  

 3.   สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานที
ออกรายงาน  
  (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ)  

 4.   สําเนาบันทึกประจําว ันของตํารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี (กรณี เสียชีวิตจาก 
การบาดเจ็บ) 

 Q.   ใบรายงานแพทย์ที
ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา (กรณีเสียชีวิตจาก 
การเจ็บป่วย) 

 6.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู ้ได้รับ 
ความคุม้ครอง 

  



 

 

 7.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นผูรั้บประโยชน์ 
 ความรับผิดของบริษทัมีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที
ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยนี&  
 ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยนี&ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความใน
เอกสารแนบทา้ยนี&แทน 
 ส่วนเงื
อนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อื
นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 


