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กรมธรรมประกันภัยกลุมปใหมอุนใจดวยประกันภัย 7 บาท
(ไมโครอินชัวรันส)
หมวดเงื่อนไขทั่วไป

เพือ่ เปนการตอบแทนทีผ่ ถู อื กรมธรรมประกันภัยไดชาํ ระเบีย้ ประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยกลุม ปใหมอนุ ใจดวยประกันภัย
7 บาท (ไมโครอินชัวรันส) และบริษทั ไดออกหนังสือรับรองการประกันภัยใหแกผเู อาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษทั ใหสญ
ั ญา
กับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
ขอ 1 คําจํากัดความ
ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงือ่ นไขทัว่ ไปและขอกําหนด
ขอตกลงคุมครอง หนังสือรับรองการประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
แหงสัญญาประกันภัย
บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัย
ในหลักฐานแสดงการประกันภัย
ผูถือกรมธรรมประกันภัย
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง
กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึง่ เปนผูจ ดั ใหมกี ารประกันภัยเพือ่ ประโยชนของ
ผูเอาประกันภัย และเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย
ผูเอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย
หรือหลักฐานแสดงการประกันภัยนี้
ผูรับประโยชน
หมายถึง ทายาทโดยธรรม
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําให
เกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
แพทย
หมายถึง ผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาไดรบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึง่ ไดขนึ้ ทะเบียน
อยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรบั อนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ จัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป ว ย
ไวคา งคืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย
ทีเ่ พียงพอ ตลอดจนการจัดการใหบริการทีค่ รบถวน โดยเฉพาะอยางยิง่
มีหอ งสําหรับการผาตัดใหญ และไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปน
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ จัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป ว ย
ไวคา งคืน และไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาล
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
การสูญเสียมือ เทา
หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป
และใหหมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจน
วาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
4-0008-01-PAI 04-61
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ขอ 2

การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

การเจ็บปวย
คาใชจายในการจัดการงานศพ

หมายถึง
หมายถึง

การกอการราย

หมายถึง

ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจํา
และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ อาประกันภัย
คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการงานศพ ซึง่ หมายความรวมถึง คาโลงศพ
การเผาศพหรือฝงศพ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัท
จายใหแกผรู บั ประโยชนกรณีทผี่ เู อาประกันภัยเสียชีวติ จากการเจ็บปวย
การกระทําซึง่ ใชกาํ ลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโ ดยบุคคล
หรือกลุม บุคคลใดไมวา จะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน
หรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึง่ กระทําเพือ่ ผลทางการเมือง
ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรฐั บาล และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหนึง่ สวนใดของสาธารณชน
ตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด
1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ
โดยไมชกั ชา ในกรณีทมี่ กี ารเสียชีวติ ตองแจงใหบริษทั ทราบทันที เวนแตจะพิสจู นไดวา มีเหตุจาํ เปนอันสมควรจึงไมอาจแจง
ใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเ อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีจะตองสงหลักฐาน
ตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเรียกรองคาทดแทนใหสง หลักฐานภายใน 30 วัน นับแตวนั เสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือวันทีเ่ ริม่ เกิด
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทาํ ใหสทิ ธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
มีเหตุอนั สมควรทีไ่ มสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทาํ การเรียกรองโดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีส่ ามารถจะกระทําไดแลว
หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทน มีดังตอไปนี้
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.1.1 สําเนาใบมรณบัตร
1.1.2 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
1.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับประโยชน
1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.2.1 ตนฉบับใบความเห็นแพทย
1.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถามี)
1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย
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1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
1.3.1 สําเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สําเนาใบรายงานแพทย
1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับประโยชน
2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย
กรณีทมี่ คี วามจําเปนในการพิจารณาชดใชคา ทดแทน บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะขอใหมกี ารชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกาย
ของผูเ อาประกันภัยในทางการแพทย ทัง้ นี้ โดยบริษทั เปนผูอ อกคาใชจา ยทัง้ สิน้
3. การจายคาทดแทน
บริษทั จะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวนั ทีบ่ ริษทั ไดรบั หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายทีค่ รบถวน
และถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวติ หรือผลประโยชนคา ใชจา ยในการจัดการงานศพ บริษทั จะจายใหแก
ผูร บั ประโยชน สวนคาทดแทนอยางอืน่ จะจายใหแกผเู อาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตาม
ขอตกลงคุม ครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทงั้ นีจ้ ะไมเกิน
90 วัน นับแตวนั ทีบ่ ริษทั ไดรบั เอกสารครบถวนแลว
หากบริษทั ไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษทั จะรับผิดชดใชดอกเบีย้ ใหอกี ในอัตรา
รอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินทีต่ อ งจาย ทัง้ นี้ นับแตวนั ทีค่ รบกําหนดชําระ
4. ผูร บั ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
บริษทั จะจายผลประโยชนการเสียชีวติ หรือคาใชจา ยในการจัดการงานศพ ภายใตขอ กําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแก
ผูร บั ประโยชน
5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทมี่ ขี อ พิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูม สี ทิ ธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยกับบริษทั และหากผูม สี ทิ ธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุตขิ อ พิพาทนัน้ โดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ
บริษทั ตกลงยินยอมและใหทาํ การวินจิ ฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุม ครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ตกลงใหเริ่มมีผลคุมครอง
ตามทีร่ ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเ อาประกันภัยและบริษทั ตางไมมสี ทิ ธิบอกเลิก
ความคุม ครอง
7. ขอกําหนดอายุของผูเ อาประกันภัย
ผูเ อาประกันภัยจะตองมีอายุตงั้ แต 20 ปบริบรู ณ ถึง 70 ปบริบรู ณ ณ วันทีท่ าํ ประกันภัย จึงจะมีสทิ ธิทาํ ประกันภัยตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้
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หมวดขอตกลงคุมครอง
ขอ 1

ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวม
การถูกฆาตกรรม ลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตอง
รักษาตัวติดตอกันในฐานะผูป ว ยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเพราะการบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ดี บริษทั จะจายคาทดแทนใหแกผรู บั ประโยชนหรือผูเ อาประกันภัย
แลวแตกรณี เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท ทัง้ นี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรม ลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบตั เิ หตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2

ขอ 2

ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม
ลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีทผี่ เู อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทําราย
รางกาย และ/หรือ เสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะ
ผูป ว ยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี
เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 1

ขอ 3

ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน
15 วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)
กรณีทผี่ เู อาประกันภัยเสียชีวติ เนือ่ งจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจายคาทดแทนสําหรับคาใชจา ย
ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น
ขอตกลงคุม ครองนีม้ รี ะยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากวันทีก่ รมธรรมประกันภัยนีม้ ผี ลบังคับเปนครัง้ แรก หากผูเ อาประกันภัย
เสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 15 วันจากวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิ
ไดรบั เงินคาใชจา ยในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษทั จะคืนคาเบีย้ ประกันภัยเต็มจํานวนใหแก
ผูถือกรมธรรมประกันภัย
เมือ่ บริษทั ไดจา ยคาทดแทนในกรณีเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงอยางหนึง่ อยางใดแลว
ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลา
เอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู

หมวดขอยกเวนทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนีไ้ มคมุ ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
อันเนื่องมาจาก
1. การกระทําของผูเ อาประกันภัยขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได คําวา “ขณะ
อยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า” นัน้ หมายถึง ในกรณีทมี่ กี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอลในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
ขึ้นไป
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2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
3. การไดรบั เชือ้ โรค (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุม ครอง ขอ 1 และขอ 2 เทานัน้ ) เวนแตการติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยักหรือโรคกลัวนํา้
ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
4. การแทงลูก เวนแตผเู อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั ผูร บั ประกันภัยจะจายผลประโยชนการเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุตามขอตกลง
คุม ครองขอ 1 หรือการเสียชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบตั เิ หตุขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
ตามขอตกลงคุมครองขอ 2 หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยตามขอตกลงคุมครองขอ 3 แลวแตกรณี
5. สงคราม (ไมวา จะประกาศหรือไมกต็ าม) การรุกราน การกระทําทีม่ งุ รายของศัตรูตา งชาติ หรือการกระทําทีม่ งุ รายคลายสงคราม
ไมวา จะไดมกี ารประกาศสงครามหรือไมกต็ าม หรือสงครามกลางเมือง ซึง่ หมายถึงสงครามระหวางชนทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศเดียวกัน
การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทําขึ้นโดยเจตนาเปน
องคประกอบความผิด
8. ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปรามตัง้ แตระยะเวลา
ที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
9. การกอการราย
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