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กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)) 
 
 

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัย ซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่ของกรมธรรม์ประกนัภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย 
ประกันภัยทีผู่้เอาประกันภัยต้องช าระ ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น  
และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บรษิัทให้สัญญากับผู้เอาประกนัภัยดังต่อไปนี ้

หมวดท่ี 1 ค าจ ากัดความ 
ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมคีวามหมายเฉพาะที่ไดใ้ห้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เปน็อย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกันภยั 
1. กรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง  ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป ข้อตกลง 

คุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง  
ใบสลักหลัง และเอกสารสรุปสาระส าคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยนี้ 

2. บริษัท     หมายถึง  บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
3. ผู้เอาประกันภัย    หมายถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

และ/หรือ เอกสารแนบ ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 60 ปีบรบิูรณ์ ในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบัเป็นครัง้แรก และเปน็บคุคลที่ได้รบั
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

4. ผู้อยู่ในอุปการะ    หมายถึง  ผู้อยู่ในอปุการะของผู้เอาประกันภัยและได้ระบุช่ือไว้ในตาราง 
      กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้าย ได้แก่ 

(1) คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 

(2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัย หรือของคู่สมรส ซ่ึงยัง
มิได้สมรสที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบรบิูรณ์ หรืออายุไมเ่กิน 23 

ปีบรบิูรณ์ ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออดุมศึกษา 

ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบัเป็นครั้งแรก 
5. ผู้ได้รับความคุ้มครอง   หมายถึง  ผู้เอาประกนัภัย และ/หรือ ผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุช่ือไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
เอกสารแนบท้าย 

6. อุบัติเหต ุ   หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย 
และท าใหเ้กิดผลที่ผู้ได้รบัความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวัง 

7. การบาดเจ็บ    หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอบุัติเหตุ 
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น 

8. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ  หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกายของผู้ได้รบัความคุ้มครองโดยอบุัตเิหต ุ
และท าใหผู้้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจบ็ 
9. แพทย ์    หมายถึง  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียน 

อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 

สาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บรกิารทางการแพทย์หรือทางด้าน 

ศัลยกรรม  
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10. พยาบาล    หมายถึง  ผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
11. โรงพยาบาล    หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบ้ริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ 

ผู้ป่วยไว้ค้างคนืและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มจี านวน 

บุคลากรทางการแพทยท์ี่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการใหบ้ริการ 

ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหีอ้งส าหรับการผ่าตัดใหญ่ และไดร้ับ 

อนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย 

สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 
12. สถานพยาบาลเวชกรรม   หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ 

ผู้ป่วยไว้ค้างคนื และได้รับอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็น 

สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ    
13. คลินิก    หมายถึง  สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ 

โดยแพทย์ท าการรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ 

ผู้ป่วยไว้ค้างคนืได ้
14. มาตรฐานทางการแพทย์   หมายถึง  หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏบิัติทางการแพทย์ที่เปน็สากล และน ามา 

ซ่ึงแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้่วย ตามความจ าเปน็ทางการแพทย์ 
และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจบ็ การตรวจพบผล 

การชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 
15. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมายถึง  ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกบั    

การให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 

เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล           
เวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผู้ได้รบัความคุ้มครองเข้ารับการรักษานัน้  

16. ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง  การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีม่ีเงื่อนไขดังนี้  
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะ 

การบาดเจบ็ของผู้รบับริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏบิัติ

ปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รบับริการหรือของครอบครัว

ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 
และ 

(4) ต้องเปน็การบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
นั้นๆ 

17. ผู้ป่วยใน    หมายถึง  ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า  

6 ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเปน็ผูป้่วยในโดยไดร้ับการวินิจฉัย 

และค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบง่ชี้ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ 

และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผูป้่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ  

6 ช่ัวโมง  
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18. แพทย์ทางเลือก   หมายถึง  การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรค 

โดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน 

หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทยแ์ผนปจัจบุัน  

19. การก่อการร้าย    หมายถึง  การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู ่
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเปน็การกระท าเพียงล าพัง               
การกระท าการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด 

ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจดุประสงค ์

ที่คล้ายคลึงกนั รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือ
สาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ 

ตื่นตระหนกหวาดกลัว 

หมวดท่ี 2 เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป 
1. สัญญาประกันภัย 

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บรษิัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้ไดร้ับความคุ้มครองในใบค าขอเอาประกันภัย และข้อแถลง
เพิ่มเติม (ถ้าม)ี ที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองได้ให้ไว้เปน็หลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษทัจึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให ้

ในกรณีที่ผู้ได้รบัความคุม้ครองรูอ้ยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่งหรอืรู้อยู่แล้วในข้อความ 

จริงใด แต่ปกปดิข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บรษิัททราบ ซ่ึงถ้าบริษัททราบข้อความจรงินั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทั
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึน้หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปน็โมฆียะ ตามมาตรา 865  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้  

บริษทัจะไมป่ฏเิสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผู่้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2. ความสมบูรณ์แห่งสญัญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจงึจะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

บริษทัจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมผีลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปี
ขึ้นไป นบัแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั เว้นแต่การขาดช าระเบี้ยประกันภัย 

ในกรณีที่บรษิัทได้ทราบข้อมูลอนัจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในก าหนด  
1 เดือน นบัแตท่ราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนีไ้ด้ 

4. การแถลงอายุหรอืเพศคลาดเคลื่อน 

ถ้ามีการแถลงอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ท าให ้
4.1 บริษทัได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับ

จ านวนเบี้ยประกนัภัยที่ได้ช าระแล้วนั้นสามารถซ้ือความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศ 
ที่ถูกต้องแทจ้ริง หากอายุหรือเพศของผู้ไดร้ับความคุ้มครองที่ถูกตอ้งแท้จรงินั้นไม่อาจได้รับความคุม้ครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษทัจะไมจ่่ายผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
ที่ได้ช าระมาแล้วแทน 
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4.2 บริษทัได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนทีเ่กินให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคบัใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลงัส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัย
ในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว 

5. การเปลี่ยนอาชีพ 
ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจบ็ในขณะที่กระท าการโดยมคีา่ตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสีย่งอันตรายมากกว่าอาชีพ
ที่ได้แจง้ไว้แต่เดิม บริษทัจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่เบี้ยประกนัภัยที่ได้รบัช าระแล้วส าหรับอาชีพเดิม
และจะซ้ือความคุ้มครองส าหรบัอาชีพใหม่ได้ 

ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอืน่ซึ่งบรษิัทก าหนดไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีการเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพ 

ประเภทที่แจ้งไว้กับบรษิัท บริษทัจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคนืเบี้ยประกันภัยใหต้ามส่วน นับแตวั่นที่บรษิัทได้รบั
หลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว 

6. การช าระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง 
6.1 ผู้เอาประกนัภัยสามารถเลือกช าระเบี้ยประกันภัยได้ดงัต่อไปนี ้

6.1.1 การช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายเดือน 
6.1.2 การช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี 

6.2 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถงึก าหนดช าระทันที โดยผู้เอาประกันภัย และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคบัตามวันที่ 
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

6.3 เบี้ยประกันภัยในงวดถดัไปจะต้องถึงก าหนดช าระตามวันที่ทีบ่ริษทัก าหนด โดยบรษิัทจะท าการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย
ตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ในใบค าขอเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ และหากมีการช าระเบี้ยประกนัภัยอย่างถูกต้อง 
ในทุกงวด ความคุ้มครองก็จะเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง 

6.4 ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งแรก โดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผูเ้อาประกันภัยกับบริษทั  
ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนบัจากวันเริ่มต้นมผีลบังคบัของกรมธรรม์ประกันภัย 

6.5 ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยของงวดใดตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ในใบค าขอเอาประกันภัย 
บริษทัจะผ่อนผันให้ช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัย 
ของงวดก่อนหน้า และหากมีการเรียกร้องผลประโยชน์ภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันดงักล่าว ให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกันภัยนี้ยังมผีลบังคับ โดยบรษิัทจะหักเบี้ยประกันภัยของระยะเวลาที่ได้คุ้มครองแล้ว แต่ยังไม่ได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยออกจากจ านวนผลประโยชน์ที่ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

6.6 หากไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผนั จะท าให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส้ินสุดลง
โดยอัตโนมัตใินวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซ่ึงได้ช าระมาแล้วสามารถซ้ือความคุ้มครองได ้

7. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภัย 

7.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไดด้้วยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจง้ให้บรษิัททราบ หากในกรณีเปน็การช าระเบี้ย
ประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะส้ินผลบังคับโดยอัตโนมัตใินวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซ่ึงได้รับ
ช าระมาแล้ว สามารถซ้ือความคุ้มครองได้ โดยบริษทัไม่ต้องคืนเบีย้ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากในกรณี 

เป็นการช าระเบี้ยประกนัภัยแบบงวดรายปี บรษิัทจะคนืเบี้ยประกนัภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหกัเบี้ยประกันภัย
ส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามส่วน 
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7.2  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ไดโ้ดยแจง้ให้บรษิัททราบเปน็หนงัสือ หากในกรณีเป็นการ
ช าระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะส้ินสุดโดยอัตโนมัตใินวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซ่ึง
ได้รับช าระมาแล้วสามารถซ้ือความคุ้มครองได้ โดยบรษิัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัย หากในกรณี 
เป็นการช าระเบี้ยประกนัภัยแบบงวดรายปี ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหกัเบี้ยประกันภัย 
ส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ันตามตารางที่ 
ระบุไว้ดังต่อไปนี ้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน 
 

ระยะเวลาประกันภัย 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป ี

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 
ฉบับเท่านัน้ ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งได้  

8. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัต ิ
8.1 ผู้เอาประกนัภัย 

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีจ้ะส้ินสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดงัต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
8.1.1 ณ ส้ินงวดการช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบหกสิบห้า (65) ปบีริบูรณ์ 
8.1.2 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ไดร้ับความคุ้มครอง 
8.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
8.1.4 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษทับอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
8.1.5 เมื่อไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไปขอ้ 6.4 และข้อ 6.5 ทัง้นี้ ในกรณีที ่

ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครัง้แรกตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกนัภัยกับบรษิทัให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไม่มผีลบงัคบันับจากวันเริม่ตน้ที่มผีลบังคบัของกรมธรรม์ประกันภัย  

 หากในกรณีเปน็การช าระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน สัญญาประกันภัยจะส้ินสุดโดยอัตโนมัตติามข้อ 8.1.2 ถึงข้อ  
 8.1.4 จะถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยส้ินสุด ณ วันครบรอบการช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน บรษิทัจะไม่มีการคนื 

 เบี้ยประกันภัยให้แต่หากในกรณีเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี บริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา 
 ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามส่วน 
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8.2 ผู้อยู่ในอปุการะ 
ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอปุการะแต่ละคนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะส้ินสุดลงเมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งเกดิขึน้ดังต่อไปนี้  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 

8.2.1 ณ ส้ินงวดการช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภัยมีอายุครบหกสิบห้า (65) ปบีริบรูณ์ 
8.2.2 เมื่อความคุ้มครองของผูเ้อาประกนัภัยส้ินสุดลงตามข้อ 8.1 
8.2.3 เมื่อผู้อยู่ในอปุการะเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ไดร้ับความคุ้มครอง 
8.2.4 เมื่อผู้อยู่ในอปุการะถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
8.2.5 เมื่อคู่สมรส และ/หรือ บุตรของผูเ้อาประกันภัยขาดคุณสมบัติตามค าจ ากัดความ 
8.2.6 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษทับอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
หากในกรณีเปน็การช าระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน ความคุม้ครองจะส้ินสุดโดยอัตโนมัติตามข้อ 8.2.2 ถึงข้อ  
8.2.4 จะถือว่าความคุ้มครองจะส้ินสุด ณ วันครบรอบการช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือน บริษทัจะไมม่ีการคืนเบี้ย 
ประกันภัยให้ แตห่ากในกรณีเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี บริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา 
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามส่วน 

8.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะส้ินสุดลงใน เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

9. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายไุด้ซ่ึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษทั ดังนี้ 
9.1 กรณีที่บริษทัยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษทัจะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยปตี่ออายุ หรือ

ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุให้เปน็หลักฐาน และยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการ 

9.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหเ้หมาะสมกับระดบัความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึน้ของผู้ได้รบัความคุ้มครอง
และ 

9.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปทีี่ต่ออายุได้
ตามความจ าเปน็ โดยบรษิัทต้องแจ้งให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เปน็
สาระส าคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริษทัจะ
ไม่น าเงื่อนไขเรื่องการไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่มนับใหม่ หากผู้เอาประกนัภัย
ไม่ช าระเบี้ยประกนัภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิน้สุดลงตั้งแต่วันที่
ครบก าหนดช าระเบี้ยประกนัภัยครั้งสุดท้าย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผนัและผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัย บรษิทัจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระออกจากค่าทดแทนที่บรษิัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันภัย 

9.3 บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้ได้รับความคุ้มครองทราบเปน็ลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกนัภัยจะส้ินผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

10. การแจ้งอบุัติเหตุ  
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจบ็
โดยไม่ชักช้าภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดไว้ส าหรับข้อตกลงคุม้ครองแต่ละหมวด ในกรณีทีม่ีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้
บริษทัทราบทันที เว้นแตจ่ะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตจุ าเปน็อันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บรษิทัทราบดังที่ไดก้ล่าวมาแล้วข้างต้นได้              
แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 
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11. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บรษิทัต้องการตามความจ าเปน็ให้แก่บริษทัโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นบัแต่วันเสียชีวิต  
หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอืน่ ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน
นับแต่วันเกิดอุบัตเิหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุ
อันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และได้ท าการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

12. การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิทีจ่ะตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รบัความคุ้มครองเท่าที่จ าเป็นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบรษิัท 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความ 

คุ้มครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ 

13. การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บรษิทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้อง
แล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นบริษทัจะจ่ายให้แก่ผู้ได้รบั
ความคุ้มครอง  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เปน็ไปตามข้อตกลง 

คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเปน็ แตท่ัง้นี้จะไมเ่กิน 90 วัน  

นับแต่วันที่บรษิัทไดร้ับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันภัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  

บริษทัจะรับผดิชดใช้ดอกเบี้ยใหอ้ีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปขีองจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 

14. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชนใ์ดๆ 
ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภัยให้แก่ผู้รบัประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผู้รับประโยชน์บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชนใ์ห้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ในกรณีที่ผู้ได้รบัความคุม้ครองระบุช่ือผู้รับประโยชนเ์พียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้ได้รับความคุ้มครอง  
ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องแจ้งใหบ้ริษทัทราบเปน็หนังสือถึงการเปล่ียนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้ไดร้บัความคุ้มครองมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งใหบ้รษิัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวข้างต้น เมื่อผู้ไดร้ับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชนใ์ห้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ในกรณีที่ผู้ได้รบัความคุม้ครองระบุช่ือผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึง่คนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้ได้รับความ 

คุ้มครองหรือพร้อมกับผู้ได้รบัความคุ้มครอง ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องแจง้ใหบ้รษิัททราบเป็นหนงัสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รบั
ประโยชน์นัน้ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนข์องผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู ่หากผู้ได้รบัความคุ้มครองมิได้แจง้ 
หรือไม่สามารถแจ้งใหบ้รษิัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชนด์ังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต 

บริษทัจะจ่ายเงนิผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายทีเ่สียชีวิตให้แก่ผู้รบัประโยชน์ทีเ่หลืออยูค่นละเท่าๆ กัน 
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15. การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบรษิัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุตขิ้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัตกลงยินยอมและใหท้ าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

16. เงื่อนไขบังคับกอ่น 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองไดป้ฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหง่กรมธรรม์ประกันภัย 

17. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look) 

หากผู้เอาประกนัภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก 

กรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบรษิัทภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รบักรมธรรม์ประกันภัย 

จากบริษทั เว้นแตบ่ริษทัได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บรษิัท ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ไม่มีผลบังคับนบัตั้งแต่วันเริ่มตน้
ของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย โดยบริษทัไม่ต้องรบัผิดต่อความสูญเสีย 

หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึน้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รบัมาทั้งหมดให้กับ 

ผู้เอาประกนัภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกนัภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสบืเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1  การกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้
ค าว่า “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถ้ือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 
มิลลิกรมัเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การได้รับเชือ้โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัติเหต ุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรอืศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งไดร้ับ ความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 การแท้งลกู 
1.6 การรักษาฟันหรอืการรกัษารากฟนั เว้นแต่การรกัษาท่ีได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอบุัติเหต ุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟ่ันปลอม การครอบฟนั ทันตกรรมประดษิฐ ์
1.8 อาหารเป็นพิษ 
1.9 การปวดหลัง อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสนัหลัง

เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสนัหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease) กระดูกสนัหลังเสื่อม 
(Spondylosis) และภาวะท่ีมรีอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars Interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอนัเนือ่งมาจากอุบัติเหตุ 

1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไมว่่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถงึสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน 
การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการ
ศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศกึ 
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1.11 การก่อการร้าย 
1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่งมาจากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลงินิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปดว้ยตัวเอง 
1.13 การระเบิดของกมัมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถอุันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียร์ได ้

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมกีารออก 

เอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

2.1 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองแขง่รถหรอืแข่งเรือทุกชนดิ แขง่ม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย 

โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน  

เล่นบันจ้ีจ๊ัมพ์ ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครือ่งช่วยหายใจใต้น้ า  

2.2 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองขับขี ่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2.3 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองก าลงัขึ้นหรอืก าลังลง หรอืโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

2.4 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองขับขีห่รือปฏบิัติหน้าที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 

2.5 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองเข้ารว่มทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

2.6 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

2.7 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองปฏบิัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏบิัติการในสงคราม  

หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัตกิารนั้นเกนิ 30 วัน บรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัตกิาร
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัตกิารนัน้ ส่วนหลังจากนั้นใหก้รมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนสิ้นสดุระยะเวลาประกนัภัยที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป และเอกสารแนบท้ายแหง่กรมธรรม์ประกันภัย 
และเพื่อเปน็การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุ้มครองดังต่อไปนี้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อบ.2) 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 

 
 
 
ค านิยาม 
การสูญเสียอวัยวะ   หมายถึง  การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรอืขอ้เท้า และให้หมายรวมถึง 

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น  
โดยส้ินเชิง และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา   หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม่มทีางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอืน่เพื่อสินจ้างได ้

ความคุ้มครอง 

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
โดยอุบัตเิหตุ และท าใหผู้้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ 
ถาวรส้ินเชิงภายใน  180 วัน นับแต่วันที่เกิดอบุัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าใหผู้้ได้รบัความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกัน
ในฐานะผูป้่วยใน ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนัน้เมือ่ใดก็ดี บรษิัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้ ดังนี ้
 

1 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับการตกเป็นบคุคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นได้เปน็ไปติดตอ่กันไม่น้อยกว่า 12 
เดือน นบัแต่วันทีเ่กิดอบุัติเหตุ หรอืมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์
ชัดเจนว่าผู้ได้รับความคุ้มครองตกเปน็บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้างตัง้แต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแตข่้อเท้า 
หรือสายตาสองข้าง 

4 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึง่ข้างตัง้แตข่้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแตข่้อเท้า 
5 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึง่ข้างตัง้แตข่้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
6 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
7   60% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึง่ข้างตัง้แตข่้อมือ  
8   60% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
9   60% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 
10   50% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับหหูนวกสองข้างหรอืเปน็ใบ ้
11   15% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับหหูนวกหนึ่งข้าง 
12   25% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทัง้สองข้อ) 
13   10% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 
14   10% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วช้ี (ทั้งสามข้อ) 
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15     8% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วช้ี (ทั้งสองข้อ) 
16     4% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วช้ี (หนึง่ข้อ) 
17     5% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจาก

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ี 
18     5% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่เท้า 
19     1% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วเท้าอ่ืนๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจาก

นิ้วหัวแม่เท้า 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวร
ส้ินเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บรษิัทจะจ่ายค่า
ทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แทจ้ริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางสว่นซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่ก าหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็น 
การสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเหน็ของแพทย์ของบริษทั แต่ไม่เกิน 50% 
ของจ านวนเงนิเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกดิขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไมเ่ต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะ
ยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยทีเ่หลืออยูเ่ทา่นั้น 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต   
ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รบัความคุม้ครองเสียชีวิต 
โดยค่าใช้จ่ายของผู้รบัประโยชน์  
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดหีรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคด ี
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร  
หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้ไดร้ับความคุ้มครอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 

2. ใบรายงานแพทยท์ี่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เหน็ได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว 
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เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))) 
 
 
 

 
 
 

 

การขยายความคุ้มครอง: เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น 

ขอ้ตกลงคุ้มครอง 
การขยายความคุ้มครอง 

การขับขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต ์

จ านวนเงนิเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษทัมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้  

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีข้ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ใหใ้ช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใชบ้ังคบัตามเดิม

รหัสบริษัท                                                                             วันท าเอกสาร 
เอกสารแนบท้ายเลขที่                                                    เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                  

ช่ือผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ช่ือผู้รับประโยชน์                                                             ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่                             เวลา                      น. ส้ินสุดวันที่                          เวลา      24.00      น. 

เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ อากรแสตมป์ ภาษี เบี้ยประกันภัยรวม 

บาท บาท บาท บาท 

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 

(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))) 
 
 
 

 
 
 

 

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกบัข้อความที่ปรากฏในกรมธรรมป์ระกันภัย ให้ใชข้้อความ
ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน  

ค านิยาม 
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่าย  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายรวมถึง ค่าโลงศพ  
ในการจัดการงานศพ    การเผาศพ หรอืฝงัศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการนั้น ซ่ึงบรษิัท 

จ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์กรณีทีผู่้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 

การขยายความคุ้มครอง   
ในระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้มผีลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจบ็อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทีเ่กิดขึน้ในระหว่าง
ที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบงัคบั บริษัทตกลงจะจ่ายค่าปลงศพหรือคา่ใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี ้
ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แทจ้ริงตามสมควรในการจัดการศพตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ  
ผู้รับประโยชนจ์ะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วัน นับจากวัน ทีผู่้ได้รับความคุม้ครองเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง  
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่ก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบัตร  
3. ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดหีรือหน่วยงานที่ออกรายงาน  
4. ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทบั “ตาย” ของผู้ได้รบัความคุ้มครอง  
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้รบัประโยชน์ 

 

รหัสบริษัท                                                                             วันท าเอกสาร 
เอกสารแนบท้ายเลขที่                                                    เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                  

ช่ือผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ช่ือผู้รับประโยชน์                                                             ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่                             เวลา                      น. ส้ินสุดวันที่                          เวลา      24.00      น. 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย:                                                                                                                                                     บาท 

เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ อากรแสตมป์ ภาษี เบี้ยประกันภัยรวม 

บาท บาท บาท บาท 

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรยีกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้หน็ได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว 

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 
การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักและอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) 

เนื่องจากอุบัติเหตุ 
(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))) 

 
 
 

 
 
 

 

 

ค านิยาม   
ภาวะหมดสติ (Coma)  หมายถึง  ภาวะที่ไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ ทั้งภายนอก 

หรือภายในร่างกาย และต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
อย่างน้อย 96 ช่ัวโมง และแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางด้านระบบ
ประสาท (Neurologist) วินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติทางระบบประสาท 
(Neurological Deficit) อย่างถาวร หรืออาการดังกล่าวต้องเป็นอย่าง
ต่อเนื่องเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หลังจากผูเ้อาประกันภัยอยู่ใน
ภาวะหมดสติ (Coma) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาวะหมดสติ (Coma) ที่มี
สาเหตุโดยตรงจากการใช้ยา สารเสพติดหรือการดื่มสุรา 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค  หมายถึง  แพทย์ที่ได้รบัอนุมัตบิัตร หรือวุฒบิัตรจากแพทยสภา หรือสถาบัน 
เทียบเท่าและไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซ่ึงเป็นแพทย์ผู้ให้ค าปรึกษา  
ดูแลหรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข ้

ห้องผู้ป่วยหนัก   หมายถึง  ห้องหรือส่วนที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมได้จัดไว้ 
เป็นพิเศษ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อด าเนนิการรักษา 
และดูแลผู้ป่วยในทีเ่จบ็ป่วยหนักหรือบาดเจบ็สาหัส และจ าเปน็ต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษของแพทย์และพยาบาล เพื่อรักษาชีวิต
ของผูป้่วย ห้องผู้ป่วยหนักให้รวมถึงห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care 
Unit) หรือห้องผู้ป่วยหนักเกี่ยวกับศัลยกรรมระบบประสาท 
 
 
 
 
 

รหัสบริษัท                                                                             วันท าเอกสาร 
เอกสารแนบท้ายเลขที่                                                    เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                  

ช่ือผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ช่ือผู้รับประโยชน์                                                             ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่                             เวลา                      น. ส้ินสุดวันที่                          เวลา      24.00      น. 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย:                                                                                                                                                      บาท 

เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ อากรแสตมป์ ภาษี เบี้ยประกันภัยรวม 

บาท บาท บาท บาท 

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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การขยายความคุ้มครอง   
เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยาย 
ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุเป็นเหตใุห้ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในและต้องพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก
และอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) โดยบรษิัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี ้

การเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก 
และอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma)  
ผู้รับประโยชนจ์ะต้องส่งหลักฐานใบรายงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่ยืนยนัว่าอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) ให้แก่บริษทั
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) และได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาทาง
การแพทย์ ซ่ึงแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคได้ลงความเห็นว่าอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1.   แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษทั 
2.   ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 
3.   ใบเสร็จรบัเงนิที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เหน็ได้ว่ามีเหตุอันสมควร 
ที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีข้ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ใหใ้ช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใชบ้ังคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้าย 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ 

(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))) 
 
 
 

 
 
 

 

ค าจ ากัดความเพิ่มเติม 
อาคารสาธารณะ  หมายถึง  อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไป 

ใช้บริการตามที่ก าหนดเวลาเปดิให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง  ยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศตามที่ระบุไว้ ซ่ึงขับขี่โดยผู้ขบัขีท่ี่มี 
ใบอนุญาตและด าเนนิการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายใหด้ าเนินการขนส่ง
ผู้โดยสารที่ช าระค่าโดยสาร ดังตอ่ไปนี ้
1. รถยนต์โดยสารสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งไดเ้กิน 7 คนรวมคนขับ 

ได้แก่ รถตู้โดยสาร รถโดยสารที่นั่งสองแถว และรถเมล์โดยสาร 

ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบก
สาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่ก าหนด 

2. รถยนต์นั่งรบัจ้างสาธารณะ หมายถึง รถยนต์นั่งได้ไมเ่กิน 7 คนรวมคนขบั
ที่จดทะเบียนเปน็รถยนต์นัง่รับจ้างสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซ่ี รถสามล้อ
แท็กซ่ีและรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบก
สาธารณะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถจักรยานยนต ์

3. รถไฟ หรือรถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดินขณะขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือไฟฟ้า 

4. เครื่องบินโดยสารที่จดทะเบียนเปน็สายการบินพาณิชย์ 
5. เรือโดยสารทีจ่ดทะเบียนจากกรมเจ้าท่าที่เดนิเรือประจ าตามเส้นทาง

เดินเรือที่ได้รบัอนุญาต 

 

 

 

 

รหัสบริษัท                                                                             วันท าเอกสาร 
เอกสารแนบท้ายเลขที่                                                    เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                  

ช่ือผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ช่ือผู้รับประโยชน์                                                             ความสัมพันธ์กับผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่มต้นวันที่                             เวลา                      น. ส้ินสุดวันที่                          เวลา      24.00      น. 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย:                                                                                                                                                       บาท 

เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ อากรแสตมป์ ภาษี เบี้ยประกันภัยรวม 

บาท บาท บาท บาท 

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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ความคุ้มครอง   
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้ได้รับความคุม้ครองได้รบับาดเจบ็โดยอบุัติเหตุ และท าใหผู้้ได้รับความ
คุ้มครองเสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้  
1. ขณะผู้ได้รบัความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัตเิหตขุึ้นกบัยานพาหนะสาธารณะ  
2. ขณะผู้ได้รบัความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบตัิเหตุขึน้กับลิฟท์สาธารณะส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหว่าง

ช้ันในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง  
3. ขณะผู้ได้รบัความคุ้มครองอยูใ่นอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดใหบ้ริการแก่บุคคลทั่วไป และเกดิไฟไหม้ขึ้นในอาคาร

สาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี้ 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีข้ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ใหใ้ช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

ส่วนเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใชบ้ังคบัตามเดิม 
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สรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)) 

 

 
 
 
ค าจ ากัดความ (ท่ีส าคัญ) 
1. ผู้ป่วยใน    หมายถึง  ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า  

6 ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเปน็ผูป้่วยในโดยไดร้ับการวินิจฉัย 

และค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบง่ชี้ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ 

และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผูป้่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ  

6 ช่ัวโมง  

2. แพทย์ทางเลือก   หมายถึง  การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดยวิธีการ 

แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการ 

อื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปจัจุบนั  

เงื่อนไขท่ัวไปและข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทน 
ของบคุคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามทีบ่รษิัทต้องการตามความจ าเป็นให้แก่บริษทัโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต  
หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอืน่ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน 
นับแต่วันเกิดอุบัตเิหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็น 
ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บรษิัทไดร้ับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วน 
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นบริษทัจะจ่าย 
ให้แก่ผู้ได้รบัความคุ้มครอง  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เปน็ไปตามข้อตกลง 
คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเปน็ แตท่ั้งนีจ้ะไม่เกิน 90 วัน นับแต่
วันที่บรษิัทได้รบัเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันภัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  
บริษทัจะรับผดิชดใช้ดอกเบี้ยใหอ้ีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปขีองจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นบัแต่วนัที่ครบก าหนดช าระ 
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สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look) 
หากผู้เอาประกนัภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก 
กรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบรษิัทภายใน 15 วันนบัตั้งแต่วันที่ไดร้ับกรมธรรม์ประกันภัย 
จากบริษทั เว้นแตบ่ริษทัได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่
ต้องส่งคืนกรมธรรมป์ระกันภัยให้แก่บริษทั ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วันเริ่มตน้ของ
ระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษทัไม่ต้องรบัผิดต่อความสูญเสีย 
หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึน้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รบัมาทั้งหมดให้กับ 
ผู้เอาประกนัภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผู้ได้รบัความคุ้มครองโดยอุบัตเิหตุ และท าให ้
ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่เกิดอบุัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าใหผู้้ได้รบัความคุ้มครองต้องรักษาตัวตดิต่อกันในฐานะผูป้่วยใน 
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ด ีบรษิัทจะจา่ยค่าทดแทนให้ 
 
เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองการขับขี่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์ 
ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรอืความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นจากการขับขีห่รือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ทัง้นี้เฉพาะในขอ้ตกลงคุ้มครองที่มจี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 

ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการบาดเจบ็อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทีเ่กิดขึน้ในระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับ 
บริษทัตกลงจะจ่ายค่าปลงศพหรอืค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนเงนิเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แทจ้ริงตามสมควรในการจดัการศพ 
ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักและอยู่ในภาวะหมด 
สติ (Coma) เนื่องจากอบุัติเหต ุ
ขยายความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตเุป็นเหตุ
ให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในและต้องพักรักษาตัวในห้อง
ผู้ป่วยหนักและอยูใ่นภาวะหมดสติ (Coma) โดยบรษิทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงนิเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้ายนี ้

เอกสารแนบท้ายผลประโยชน์การเสียชีวิต จากจากอุบัติเหตุสาธารณะ 
หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รบับาดเจ็บโดยอุบัตเิหตุ และท าใหผู้ไ้ด้รับความคุ้มครองเสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้  
1. ขณะผู้ได้รบัความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัตเิหตขุึ้นกบัยานพาหนะสาธารณะ  
2. ขณะผู้ได้รบัความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบตัิเหตุขึน้กับลิฟท์สาธารณะส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหว่าง

ช้ันในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง  
3. ขณะผู้ได้รบัความคุ้มครองอยูใ่นอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดใหบ้ริการแก่บุคคลทั่วไป และเกดิไฟไหม้ขึ้นในอาคาร

สาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบท้ายนี้ 
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ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกนัภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรอืสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1 การกระท าของผู้ได้รับความคุม้ครองขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ          
ครองสติได้  
ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นัน้ ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถอืเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 

มิลลิกรมัเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 

1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสติ เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก
อุบัติเหต ุ

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรอืศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ ความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

1.5 การแท้งลกู 

1.6 การรักษาฟันหรอืการรกัษารากฟนั เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวนัเกิดอุบตัิเหต ุ

1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟ่ันปลอม การครอบฟนั ทันตกรรมประดิษฐ ์

1.8 อาหารเป็นพิษ 

1.9 การปวดหลัง อนัมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสนัหลัง
เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสนัหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease) กระดูกสนัหลังเสื่อม 
(Spondylosis) และภาวะที่มรีอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars Interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสนัหลังอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหต ุ

1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไมว่่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถงึสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน 
การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร 

การประกาศกฎอัยการศึก หรอืเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซึง่กฎอัยการศึก 

1.11 การก่อการร้าย 

1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่งมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลงินิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปดว้ยตัวเอง 

1.13 การระเบิดของกมัมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถอุันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได ้

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก 
เอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 
1.1 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองแขง่รถ หรือแขง่เรือทุกชนิด แขง่ม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย 

โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึน้หรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครื่องร่อน 
เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

1.2 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองขับขี ่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
1.3 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองก าลงัขึ้นหรอืก าลังลง หรอืโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

1.4 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองขับขีห่รือปฏบิัติหน้าที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
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1.5 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองเข้ารว่มทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

1.6 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

1.7 ขณะที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองปฏบิัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏบิัติการในสงคราม 

หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัตกิารนั้นเกนิ 30 วนั บรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัตกิาร
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัตกิารนัน้ ส่วนหลังจากนั้นใหก้รมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกนัภัยที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

หมายเหตุ  

รายละเอียดความคุ้มครองและเงือ่นไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรมป์ระกันภัยอุบตัิเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ (ขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนกิส์ (ONLINE)) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย 
(คปภ.) ท้ังนี้ บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรอื เอกสารแนบท้ายเพื่อจัดแผนประกนัภยัได้ 


