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กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) 
 

 
เพื่อเป็นการตอบแทนที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมป์ระกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์  
(ไมโครอินชัวรันส์) และบริษทัได้ออกหนังสือรบัรองการประกนัภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน บริษัทให้สัญญากับ 
ผู้เอาประกนัภัยดังต่อไปนี ้

คำจำกัดความ 
ถ้อยคำและคำบรรยายซ่ึงมคีวามหมายเฉพาะที่ไดใ้ห้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ะถือเป็นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เปน็อย่างอื่นในกรมธรรมป์ระกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัย   หมายถึง   ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไข 

ทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุม้ครอง หนังสือรับรอง 
การประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึง่แห่งสัญญาประกนัภัย 

บริษทั     หมายถึง  บริษทัที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปน็ 
ผู้รับประกันภัยในหลักฐานแสดงการประกันภัย 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย   หมายถึง  บุคคลหรือนิติบคุคลที่ระบุชื่อเปน็ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี ้

ผู้เอาประกนัภัย     หมายถึง  บุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ 
ประกันภัยหรือหลักฐานแสดงการประกันภัยนี้  

ผู้รับประโยชน ์    หมายถึง  ทายาทโดยธรรม 
อุบัติเหต ุ     หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย 

และทำใหเ้กิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

การบาดเจบ็    หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอบุัติเหตุ  
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตุอืน่ 

การเจ็บป่วย    หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้เอาประกันภัย 

ผู้ป่วยใน     หมายถึง  ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียน
เป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์
ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยนั้น ๆ  และให้รวมถึงกรณีรับตัว
ไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

แพทย์     หมายถึง  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ
อนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่
ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม 

แพทย์ทางเลือก    หมายถึง  การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรค 
ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย 
การแพทย์แผนจนี หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มิใช่การแพทย์แผน
ปัจจุบนั   
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คลินิก     หมายถึง  สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์  
โดยไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคนื และได้รับอนญุาตใหจ้ด
ทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมาย     

สถานพยาบาลเวชกรรม   หมายถึง  สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์  
โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคนืและได้รับอนุญาตใหจ้ด
ทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ   

โรงพยาบาล    หมายถึง  สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์  
โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคนืและมีองคป์ระกอบทางด้าน
สถานที่ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจน
การจัดการใหบ้ริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้อง
สำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รบัอนุญาตใหจ้ดทะเบียน
ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 

การสูญเสียมือ เท้า    หมายถึง  การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือข้อเท้า ตั้งแต่  
1 ข้างขึน้ไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น 

โดยส้ินเชิง และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่า 

ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา    หมายถึง  ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หาย 
ได้ตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง   หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ  
ในอาชีพประจำและอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ 3 ชนดิขึน้ไปได้
ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ปฏิบัติกจิวัตรประจำวัน หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง
เป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้่วยที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย 
1.  ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถใน 
     การเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเอง โดย 
     ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
2.  ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถ 

     ในการเดินหรือเคลื่อนทีจ่ากหอ้งหนึ่งไปยังอีกห้องหนึง่ 

     ได้ด้วยตนเองโดยไมต่้องได้รบัความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

       หรอืใช้อปุกรณ์ช่วย 
3.  ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถใน 

     การสวมหรือถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบั 

     ความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

4.  ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย เช่น 

     ความสามารถในการอาบน้ำ รวมถึงการเข้าและออกจาก 
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     ห้องอาบน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบัความช่วยเหลือ 

      จากผู้อืน่หรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

5.  ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ 

      ในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับ 

     ความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

6.  ความสามารถในการขับถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช้ 

     ห้องน้ำเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจาก 

     ห้องน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบัความช่วยเหลือจาก 

      ผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความ 

รวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ หรอืฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จำเป็นเพื่อการนัน้ ซ่ึงบริษทัจ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์กรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หมายถึง  ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย 
       เปน็ครั้งแรกซ่ึงผูเ้อาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุม้ครองตาม 

กรมธรรมป์ระกันภัยนี ้
มาตรฐานทางการแพทย ์   หมายถึง  หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏบิัติทางการแพทย์แผนปจัจบุัน 

ที่เป็นสากล และนำมาซ่ึงแผนการรักษาทีเ่หมาะสมกับผู้ป่วยตาม
ความจำเปน็ทางการแพทย์และสอดคล้องกบัข้อสรปุจากประวัติ
การบาดเจบ็ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออืน่  ๆ(ถ้ามี) 

ความจำเปน็ทางการแพทย ์   หมายถึง  การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีม่ีเงื่อนไข ดังนี ้
1.  ต้องสอดคล้องกับการวินจิฉัยและการรักษาตาม 

     ภาวะการบาดเจ็บของผู้รบับรกิาร 

2.  ต้องมีข้อบง่ชี้ทางการแพทย์อยา่งชัดเจนตามมาตรฐาน 

     เวชปฏิบัติปัจจุบนั 

3.  ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของ 

     ครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ใหบ้ริการ 

     รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

4.  ต้องเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย 

     ที่เหมาะสมตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บของ 

     ผู้รับบริการนั้นๆ 

การก่อการร้าย    หมายถึง  การกระทำซ่ึงใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่ 
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเปน็การกระทำเพียง
ลำพัง การกระทำการแทน หรือทีเ่กี่ยวเนื่องกับองค์กรใด 
หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยมหรือจุดประสงคท์ี่คล้ายคลงึกัน รวมทั้งเพื่อต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว 
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เงื่อนไขท่ัวไปและข้อกำหนด  
1. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ผู้เอาประกนัภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบคุคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดย
ไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งใหบ้ริษทัทราบทนัที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตจุำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้
บริษทัทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐาน
ตามที่บรษิัทต้องการตามความจำเป็นให้แก่บรษิัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ ให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนบัแต่วันเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา วันที่เริ่มเกดิทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอืน่ ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามี
เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และไดท้ำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว  
หลักฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดังต่อไปนี ้
1.1 กรณีเสียชีวิต 

1.1.1 สำเนาใบมรณบัตร  
1.1.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาใบรบัรองการตายจากโรงพยาบาล 
1.1.3 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ  
1.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน ์

1.2 กรณีสูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
1.2.1 ต้นฉบบัใบความเหน็แพทย ์
1.2.2 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (ถา้มี) 
1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 

1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
1.3.1 สำเนาใบมรณบัตร 
1.3.2 สำเนาใบรายงานแพทย์  
1.3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน ์

1.4 กรณีผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
1.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบรษิัท (ถา้มี) 
1.4.2 ใบรายงานแพทยท์ี่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 
1.4.3 ใบเสรจ็รับเงินตน้ฉบบัที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรปุปดิหน้างบกับใบเสรจ็รับเงิน 

ใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเปน็ใบเสร็จรบัเงินตน้ฉบับ และบริษทัจะคืนต้นฉบบัใบเสร็จที่
รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อใหผู้้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แตห่าก 
ผู้เอาประกนัภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอืน่มาแล้ว  
ให้ผูเ้อาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อ
เรียกร้องส่วนที่ขาดจากบรษิัท 

1.4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผูร้ับประโยชน์ 
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2. การชันสูตรพลิกศพหรอืการตรวจทางการแพทย์  
 กรณีที่มีความจำเปน็ในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ บริษัทมีสิทธิที่จะ

ขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผูเ้อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบรษิัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งส้ิน 

3. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บรษิทัได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทน
อย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ผู้เอาประกนัภัยเสียชีวิต จะจ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์ 
ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เปน็ไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน  90 วัน 
นับแต่วันที่บรษิัทไดร้ับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บรษิัทจะรบัผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปขีองจำนวนเงินทีต่้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันทีค่รบกำหนดชำระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสยีชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
ผู้รับประโยชน ์

5. การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ ระหว่างผูม้ีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบรษิัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอมและใหท้ำการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

6. การบอกเลกิความคุ้มครอง  
การทำประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครอง ตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยและบรษิัทต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก 
ความคุ้มครอง 

7. ข้อกำหนดอายุของผู้เอาประกันภยั 
ผู้เอาประกนัภัยจะต้องมีอายุตั้งแต ่15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบรบิูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย จงึจะมีสิทธิทำประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้  

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 

ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
กรณีที่ผู้เอาประกนัภัยประสบอบุตัิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกดิอุบัตเิหตุ หรือการบาดเจบ็ที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้อง
รักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจบ็นัน้เมื่อใดก็ดี บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รบัประโยชน์ 
หรือผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย  
และ/หรือ อุบัติเหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้อ 2. 
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ข้อ 2 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม 
ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อบุตัิเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย
ร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขับขี่หรอืโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอบุัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำใหผู้้เอาประกนัภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บรษิัทจะจา่ยค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผูเ้อาประกันภัย 
แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท  ทัง้นี้ ไม่รวมกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามข้อ 1. 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
ภายใน 14 วันแรก นบัจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)  
กรณีที่ผู้เอาประกนัภัยเสียชีวิตเนือ่งจากการเจบ็ป่วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพใหแ้ก่ผู้รับประโยชน์ เปน็จำนวนเงิน 5,000 บาท  

เงื่อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. เท่านั้น 
 ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย  14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยเป็นครั้งแรกจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย 

เมื่อบรษิัทไดจ้่ายค่าทดแทนการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอย่างหนึ่งอย่างใด
แล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นอนัสิ้นสุด และจะไม่มีการคนืเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนือ่งจากอุบัติเหต ุ
 ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รบัทำให้ผูเ้อาประกันภัยต้องรบัการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดย

พยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกดิอุบัตเิหตุ บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรบัค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและ
สมควร ตามจำนวนเงินทีจ่่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงิน 5,000 บาท ต่อระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน 

แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว 
บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจบ็ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้นอกประเทศไทย 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ที่
ระบุไว้ในใบเสรจ็รับเงินค่ารักษาพยาบาล 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) 
รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม  
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ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ อันเนือ่งมาจาก 
1. การกระทำของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา สารเสพตดิ หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า 

“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง 
3. การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก 

หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตัิเหตุ             
4. การแท้งลกู เว้นแต่ผู้เอาประกนัภยัเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอบุัติเหต ุตามข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถกูฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต์
ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองขอ้ 3. หรือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ 
บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการแท้งลูกเนือ่งจากอบุัติเหตุตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 4. แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำทีมุ่่งร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึง่หมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตกุารณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุใหม้ีการประกาศหรอืคงไว้ซึ่งกฎอัยการศกึ 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รงัสี หรือกมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการตดิตอ่ไปโดยตัวของมันเอง 

7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรอืขณะที่ถกูจับกุม หรอืหลบหนกีารจับกุมในคดีอาญาท่ีกระทำขึ้นโดยเจตนาเป็น
องค์ประกอบความผิด  

8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏบิัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิารในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแต่
ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบตัิสงครามหรอืปราบปรามจนถึงวนัสิ้นสุดการปฏิบัตกิารนัน้ 

9. การก่อการร้าย  
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สรุปสาระสำคัญ 
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) 

 
 
 
คำจำกัดความ 
บริษทั     หมายถึง  บริษทัที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย   หมายถึง  บุคคลหรือนิติบคุคลที่ระบุชื่อเปน็ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
ผู้เอาประกนัภัย     หมายถึง  บุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ 

ประกันภัยหรือหลักฐานแสดงการประกันภัยนี้  
ผู้รับประโยชน ์    หมายถึง  ทายาทโดยธรรม 
อุบัติเหต ุ     หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย 

และทำใหเ้กิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

การบาดเจบ็    หมายถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอบุัติเหตุ  
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตุอืน่ 

การเจ็บป่วย    หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้เอาประกันภัย 

ผู้ป่วยใน     หมายถึง  ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียน
เป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์
ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยนั้น ๆ  และให้รวมถึงกรณีรับตัว
ไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

การสูญเสียมือ เท้า    หมายถึง  การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือข้อเท้า ตั้งแต่  
1 ข้างขึน้ไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสีย
สมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดย
ส้ินเชิง และมีข้อบง่ชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถ
กลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา    หมายถึง  ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หาย 
ได้ตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง   หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ  
ในอาชีพประจำและอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ 3 ชนดิขึน้ไปได้
ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ปฏิบัติกจิวัตรประจำวัน หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง
เป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้่วยที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย 
1. ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถใน 

การเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตยีงได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 
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2. ความสามารถในการเดินหรือเคลือ่นที่ เช่น 
ความสามารถในการเดินหรือเคลือ่นที่จากห้องหนึ่งไป
ยังอีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบั 

ความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรอืใช้อปุกรณ์ช่วย 

3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการ
สวมหรือถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รบั
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

4. ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย เช่น  
ความสามารถในการอาบน้ำ รวมถึงการเข้าและออกจาก
ห้องอาบน้ำไดด้้วยตนเองโดยไม่ตอ้งไดร้ับความช่วยเหลอื
จากผู้อื่นหรือใช้อปุกรณ์ช่วย 

5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ
ในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรอืใช้อุปกรณ์ช่วย 

6. ความสามารถในการขับถ่าย  เช่น ความสามารถในการ
ใช้ห้องน้ำเพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจาก
ห้องน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นหรือใช้อปุกรณ์ช่วย 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หมายถึง  ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย 
       เปน็ครั้งแรกซ่ึงผูเ้อาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุม้ครองตาม 

กรมธรรมป์ระกันภัยนี ้
ความจำเปน็ทางการแพทย ์   หมายถึง  การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีม่ีเงื่อนไข ดังนี ้

1.  ต้องสอดคล้องกับการวินจิฉัยและการรักษาตาม 

     ภาวะการบาดเจ็บของผู้รบับรกิาร 

2.  ต้องมีข้อบง่ชี้ทางการแพทย์อยา่งชัดเจนตามมาตรฐาน 

     เวชปฏิบัติปัจจุบนั 

3.  ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของ 

     ครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ใหบ้ริการ 

     รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

4.  ต้องเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย 

     ที่เหมาะสมตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บของ 

     ผู้รับบริการนั้นๆ 
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ความคุ้มครอง  

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จำนวนเงิน 

เอาประกันภัย (บาท) 
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์ 

100,000 

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ 

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 

5,000 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง  ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็น
ผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) 
การฝังเข็ม 

5,000 

                                    เบี้ยประกนัภัยรวม (บาท) (ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน)                                        10 บาท  

คำเตือน : ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์  
ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น 

ข้อยกเว้นท่ีกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. การกระทำของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา สารเสพตดิ หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้คำว่า 

“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง 
3. การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก 

หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตัิเหตุ             
4. การแท้งลกู เว้นแต่ผู้เอาประกนัภยัเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอบุัติเหต ุตามข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถกูฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต์
ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองขอ้ 3. หรือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ 
บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการแท้งลูกเนือ่งจากอบุัติเหตุตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 4. แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำทีมุ่่งร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึง่หมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การรัฐประหาร  

 การประกาศกฎอัยการศึก หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึง่กฎอัยการศึก 
6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รงัสี หรือกมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผา

ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการตดิตอ่ไปโดยตัวของมันเอง 
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรอืขณะที่ถกูจับกุม หรอืหลบหนกีารจับกุมในคดีอาญาท่ีกระทำขึ้นโดยเจตนาเป็น

องค์ประกอบความผิด  
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8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏบิัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบัตกิารในสงคราม หรือปราบปราม  
 ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏบิัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิน้สดุการปฏบิัติการนั้น 
9. การก่อการร้าย 
 
กรุณาตรวจสอบเงื ่อนไขความคุ ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความ  
ในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย
บังคับแทน 

 
 
 
 
 
 


