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กรมธรรมประกันภัย 222
(ไมโครอินชัวรันส)
เพื่อเปนการตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส) และบริษัท
ไดออกใบรับรองการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

คําจํากัดความ

ถอยคําและคําบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะทีไ่ ดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทัง้ หมด
ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงือ่ นไขทัว่ ไปและขอกําหนด ขอตกลง
คุมครอง ใบรับรองการประกันภัย และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
บริษัท
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
ผูเอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามทีร่ ะบุชอื่ เปนผูเ อาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรอง
การประกันภัยนี้
ผูรับประโยชน
หมายถึง คูส มรสตามกฎหมาย/ผูอ ยูก นิ ฉันสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีน่ อ งรวมบิดามารดา
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุอื่น
แพทย
หมายถึง ผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาไดรบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึง่ ไดขนึ้ ทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ให
บริการทางการแพทยหรือทางดานศัลยกรรม
โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน
และมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทยทเี่ พียงพอตลอดจน
การจัดการใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและ
ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล
ของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน
และไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมาย
ของอาณาเขตนั้นๆ
การสูญเสียมือ เทา
หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตัง้ แตขอ มือ หรือขอเทา ตัง้ แต 1 ขางขึน้ ไป และใหหมายความ
รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง
และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต 1 ขางขึ้นไป และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพ
อื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
การเจ็บปวย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
คาใชจายในการจัดการงานศพ
หมายถึง คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการงานศพ ซึง่ หมายความรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ
หรือฝงศพ และคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เปนเพือ่ การนัน้ ซึง่ บริษทั จายใหแกผรู บั ประโยชน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
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ปกรมธรรม
การกอการราย

แพทยทางเลือก
คลินิก

หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ ป นับจากวันทีก่ รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับจากวันครบรอบ
ปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
หมายถึง การกระทําซึง่ ใชกาํ ลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการขมขูโ ดยบุคคลหรือกลุม บุคคลใด
ไมวา จะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับองคกรใด
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่
คลายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ตองการสงผลใหรฐั บาล และ/หรือ สาธารณชน หรือสวนหนึง่
สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการปองกันโรคดวยวิธีการแพทยแผนไทย
การแพทยพนื้ บานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชการแพทยแผนปจจุบนั
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ จัดใหบริการทางการแพทยโดยไมสามารถรับผูป ว ยไวคา งคืน
และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลตามกฎหมาย

เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด

1. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ผูเ อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชกั ชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบ
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐาน
ตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนือ่ งจากการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ใหสง หลักฐาน
ภายใน 30 วันนับจากวันเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา วันทีเ่ ริม่ เกิดทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทน
อยางอืน่ ใหสง หลักฐานภายใน 180 วันนับจากวันทีอ่ อกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินกิ แตการไมเรียกรอง
ภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
หลักฐานในการเรียกรองคาทดแทนมีดังตอไปนี้
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
1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
1.3.1 สําเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สําเนาใบรายงานแพทย
1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับประโยชน
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1.4 กรณีผลประโยชนการรักษาพยาบาล
1.4.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท (ถามี)
1.4.2 ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
1.4.3 ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรอง
ยอดเงินทีจ่ า ยไป เพือ่ ใหผเู อาประกันภัยไปเรียกรองสวนทีข่ าดจากผูร บั ประกันภัยรายอืน่ แตหากผูเ อาประกันภัยไดรบั
การชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนา
ใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท
1.4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย และ/หรือ ผูรับประโยชน
2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย
กรณีที่มีความจําเปนในการพิจารณาชดใชคาทดแทน บริษัทมีสิทธิที่จะขอใหมีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจรางกายของ
ผูเอาประกันภัยในทางการแพทย ทั้งนี้ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
3. การจายคาทดแทน
บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวนและ
ถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวติ หรือผลประโยชนคา ใชจา ยในการจัดการงานศพ บริษทั จะจายใหแกผรู บั ประโยชน
สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลง
คุม ครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทงั้ นีจ้ ะไมเกิน 90 วันนับจาก
วันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบริษทั ไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษทั จะรับผิดชดใชดอกเบีย้ ใหอกี ในอัตรารอยละ
15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับจากวันที่ครบกําหนดชําระ
4. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเ อาประกันภัยสามารถระบุผรู บั ประโยชนได บริษทั จะจายผลประโยชนการเสียชีวติ หรือคาใชจา ยในการจัดการงานศพ ภายใต
ขอกำหนด กรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น ซึ่งไดแก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกินฉันสามี-ภรรยา บิดา
มารดา บุตร พีน่ อ งรวมบิดามารดา หากมิไดระบุชอ่ื ผูร บั ประโยชน บริษทั จะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเ อาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยระบุชอ่ื ผูร บั ประโยชนเพียงคนเดียว และผูร บั ประโยชนไดเสียชีวติ กอนผูเ อาประกันภัย ผูเ อาประกันภัย
ตองแจงใหบริษทั ทราบเปนหนังสือถึงการเปลีย่ นตัวผูร บั ประโยชน หากผูเ อาประกันภัยมิไดแจง หรือเปนกรณีทผ่ี รู บั ประโยชน
เสียชีวิตพรอมกับผูเอาประกันภัย บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยระบุชอ่ื ผูร บั ประโยชนมากกวาหนึง่ คนและผูร บั ประโยชนรายใดเสียชีวติ กอนผูเ อาประกันภัย ผูเ อาประกันภัย
ตองแจงใหบริษทั ทราบเปนหนังสือถึงการเปลีย่ นตัวผูร บั ประโยชนนน้ั หรือแจงเปลีย่ นแปลงการรับประโยชนของผูร บั ประโยชน
ที่เหลืออยู หากผูเอาประกันภัยมิไดแจง หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน
หรือเมือ่ ผูเ อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั จะจายเงินผลประโยชนสว นของผูร บั ประโยชนรายทีเ่ สียชีวติ ใหแกผรู บั ประโยชนทเ่ี หลืออยู
คนละเทาๆ กัน
5. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ พิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูม สี ทิ ธิเรียกรองตามกรมธรรม
ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
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ยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุมครอง
การทำประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนีม้ กี ำหนดระยะเวลาหนึง่ ป นับตัง้ แตวนั ทีต่ กลงใหเริม่ มีผลคุม ครอง ตามทีร่ ะบุไว
ในตารางกรมธรรมประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิกความคุมครอง
7. ขอจํากัดในการรับประกันภัย
ผูเอาประกันภัยมีสิทธิทํากรมธรรมประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส) นี้ ไมวากับบริษัทหรือผูรับประกันภัยอื่นไดรวมกัน
ไมเกินสองฉบับ หากผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยมากกวาสองฉบับแมวาบริษัทจะไดออกใบรับรองการทําประกันภัย
มอบใหไวก็ตาม ผูเอาประกันภัยจะมีสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนไดตามที่ระบุไวในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก
โดยใหถือวาการทําประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไมมีผลบังคับ
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับการทําประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมมีผลบังคับดังกลาว
8. ขอกําหนดอายุของผูเอาประกันภัย
ผูเอาประกันภัยจะตองมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ ถึง 60 ปบริบูรณ ณ วันที่ทําประกันภัย จึงจะมีสิทธิทําประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้

ขอตกลงคุมครอง

ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ ไมรวมการถูก
ฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตอง
รักษาตัวติดตอกันในฐานะผูป ว ยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเพราะการบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ดี บริษทั จะจายคาทดแทนใหแกผรู บั ประโยชนหรือผูเ อาประกันภัย
แลวแตกรณี เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต ตามขอ 2
ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทําราย
รางกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรณีทผี่ เู อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําราย
รางกาย และ/หรือ เสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
ภายใน 180 วันนับจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีไ่ ดรบั ทําใหผเู อาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูป ว ยใน
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี
เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท ทัง้ นี้ ไมรวมกรณีผเู อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง ตามขอ 1
ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
(ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)
กรณีทผี่ เู อาประกันภัยเสียชีวติ เนือ่ งจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทั จะจายคาทดแทนสําหรับคาใชจา ย
ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชน เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท
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เงื่อนไขใชเฉพาะขอตกลงคุมครองขอ 3 เทานั้น
1. ขอตกลงคุม ครองนีม้ รี ะยะเวลารอคอย 120 วันนับจากวันทีท่ กี่ รมธรรมประกันภัยนีม้ ผี ลบังคับเปนครัง้ แรก หากผูเ อาประกันภัย
เสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับเปนครั้งแรกจะไมมีสิทธิ
ไดรับเงินคาใชจายในการจัดการงานศพตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวน
ใหแกผูรับประโยชน
2. หากผูเ อาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยนีภ้ ายใน 30 วันนับจากวันสิน้ สุดความคุม ครอง บริษทั จะใหความคุม ครอง
การชดใชคา ใชจา ยในการจัดการงานศพอยางตอเนือ่ งโดยไมนาํ ระยะเวลารอคอย 120 วัน มาใชบงั คับ แตหากผูเ อาประกันภัย
ตออายุกรมธรรมประกันภัยนีห้ ลังจาก 30 วันนับจากวันสิน้ สุดความคุม ครองจะตองเริม่ นับระยะเวลารอคอยใหมสาํ หรับ
ความคุมครองคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
เมือ่ บริษทั ไดจา ยคาทดแทนในกรณีเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงอยางหนึง่ อยางใดแลว
ใหถือวาความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด และจะไมมีการคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลา
เอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู
ขอ 4. ผลประโยชนคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตอปกรมธรรม
ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล
ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาหนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับคาใชจายที่จําเปนและสมควร
ตามจํานวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจํานวนเงิน 5,000 บาท ตอปกรมธรรม
แตหากผูเ อาประกันภัยไดรบั การชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอืน่ ใด หรือจากการประกันภัยอืน่ มาแลว บริษทั
จะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น
การรักษาพยาบาลเนือ่ งจากการบาดเจ็บตามความคุม ครองของกรมธรรมประกันภัยนีน้ อกประเทศไทย บริษทั จะจายคาทดแทน
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงิน
คารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ บริษัทจะไมจายคาทดแทนสําหรับคาใชจายที่เกี่ยวกับการจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณคํ้ายันตางๆ (ยกเวนไมคํ้ายัน)
รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย คารักษาพยาบาลโดยแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) การฝงเข็ม

ขอยกเวนทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หรือการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก
1. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คําวา “ขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า” นัน้ หมายถึง ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับแอลกอฮอลในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นตขึ้นไป
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
3. การไดรับเชื้อโรค (ใชยกเวนเฉพาะขอตกลงคุมครอง ขอ 1 ขอ 2 และขอ 4 เทานั้น) เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก
หรือโรคกลัวนํ้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
4. การแทงลูก เวนแตผเู อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั ผูร บั ประกันภัยจะจายผลประโยชนการเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุตามขอตกลง
คุม ครองขอ 1 หรือการเสียชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย และ/หรือ อุบตั เิ หตุขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
ตามขอตกลงคุม ครองขอ 2 หรือการเสียชีวติ จากการเจ็บปวยตามขอตกลงคุม ครองขอ 3 หรือผูเ อาประกันภัยไดรบั บาดเจ็บ บริษทั
ผูรับประกันภัยจะจายคารักษาพยาบาลสําหรับการแทงลูกเนื่องจากอุบัติเหตุตามขอตกลงคุมครองขอ 4 แลวแตกรณี
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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. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแต
ระยะเวลาที่เขาปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
9. การกอการราย
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