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โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้และเพ�่อเปน
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระภายใตขอบังคับ เง�่อนไขและขอกำหนดทั่วไป
ขอตกลงคุม ครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บร�ษทั ใหสญ
ั ญากับผูเ อาประกันภัย
ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
ถอยคำและคำบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะที่ได ให ไว ในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปน
ความหมายเดียวกันทัง้ หมด ไมวา จะปรากฎในสวนใดก็ตามเวนแตจะไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ในกรมธรรม
ในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง�อ่ นไขและขอกำหนด
ทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกำหนด เอกสารแนบทาย
ข อ ระบุ พ � เ ศษ ข อ รั บ รอง และใบสลั ก หลั ง กรมธรรม ป ระกั น ภั ย
ซึ ่ ง ถื อเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
1.2 บร�ษัท

หมายถึง บร�ษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้

1.3 ผูเอาประกันภัย

หมายถึง บุคคลทีร่ ะบุชอ่ื เปนผูเ อาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
และ/หร�อเอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ ไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้

1.4 อุบัติเหตุ

หมายถึง เหตุการณที่เกิดข�้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกาย
และทำใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหร�อมุงหวัง

1.5 การบาดเจ็บ

หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่ง
เกิดข�้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

1.6 ความสูญเสีย หร�อ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุและทำให
ความเสียหายใดๆ
ผูเอาประกันภัยเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ
หร�อไดรับบาดเจ็บ
1.7 ความรับผิดสวนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง
ตออุบัติเหตุแตละครั้ง
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1.8 แพทย

หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปร�ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดข�้น
ทะเบียนอยางถูกตองจาก แพทยสภา และไดรบั อนุญาตใหประกอบ
ว�ชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ�นที่ใหบร�การทางการแพทยหร�อ
ทางดานศัลยกรรม

1.9 พยาบาล

หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบว�ชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

1.10 โรงพยาบาล

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบร�การทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจำนวน
บุคลากรทางการแพทยที่เพ�ยงพอตลอดจนการจัดการใหบร�การ
ที ่ ค รบถ ว น โดยเฉพาะอย า งยิ � งมี ห อ งสำหรั บการผ า ตั ดใหญ
และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

1.11 สถานพยาบาล
เวชกรรม

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบร�การทางการแพทย โดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปน
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

1.12 คลินิก

หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจ�บนั ทีไ่ ดรบั อนุญาตตามกฎหมายดำเนินการ
โดยแพทยทำการรักษาพยาบาล ตรวจว�นิจฉัยโรค และไมสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนได

1.13 มาตรฐานทาง
การแพทย

หมายถึง หลักเกณฑหร�อแนวทางปฏิบตั ทิ างการแพทยแผนปจจ�บนั ทีเ่ ปนสากล
และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตามความจำเปน
ทางการแพทยและสอดคลองกับขอสรุปจากประวัตกิ ารบาดเจ็บ
การตรวจพบ ผลการชันสูตร หร�ออื่นๆ (ถามี)

1.14 คาใชจายที่จำเปน หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หร�อคาใชจา ยใดๆ ทีค่ วรจะเปนเมือ่ เทียบกับ
และสมควร
การใหบร�การทีโ่ รงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อคลินกิ
เร�ยกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาล
เวชกรรม หร�อคลินิกซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.15 ความจำเปนทาง
การแพทย

หมายถึง การบร�การทางการแพทยตางๆ ที่มีเง�ื่อนไข ดังนี้
(1) ตองสอดคลองกับการว�นิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผูรับบร�การ
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบัติปจจ�บัน
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(3) ตองมิใชเพ�อ่ ความสะดวกของผูร บั บร�การหร�อของครอบครัว
ผูรับบร�การ หร�อของผู ใหบร�การรักษาพยาบาลเพ�ยง
ฝายเดียว และ
(4) ตองเปนการบร�การรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน การดูแล
ผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของภาวะการบาดเจ็บ
ของผูรับบร�การนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรม
ประกันภัย

หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ
หร�อนับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป

1.17 การกอการราย

หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหร�อความรุนแรง และ/หร�อมีการขมข�โดย
บุคคลหร�อกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพ�ยงลำพัง
การกระทำการแทน หร�อทีเ่ กีย่ วเนีอ่ื งกับองคกรใด หร�อรัฐบาลใด
ซึง่ กระทำเพ�อ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินยิ มหร�อจ�ดประสงค
ที่คลายคลีงกัน รวมทั้งเพ�่อตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หร�อ
สาธารณชน หร�อสวนหนึง่ สวนใดของสาธารณชนตกอยูใ นภาวะ
ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 เง�่อนไข และขอกำหนดทั่วไป
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดข�้นจากการที่บร�ษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย
และขอแถลง เพ��มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อให ไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย
ตามสัญญา บร�ษัทจ�งไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไว ให
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หร�อรูอยูแลว
ในขอความจร�งใดแตปกปดขอความจร�งนัน้ ไวโดยไมแจงใหบร�ษทั ทราบ ซึง่ ถาบร�ษทั ทราบขอความจร�งนัน้ ๆ
อาจจะไดจ�งใจใหบร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้นหร�อบอกปดไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้
จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและะพาณิชย บร�ษทั มีสทิ ธิบอกลางสัญญาได
บร�ษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไว ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
2.2 การไมโตแยงหร�อคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัย
บร�ษัทจะไมโตแยงหร�อคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรมประกันภัยมีผล
บังคับมาเปนเวลา 2 ปขน้� ไป นับแตวนั ทีก่ รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ เวนแตการขาดชำระเบีย้ ประกันภัย
ในกรณีทบ่ี ร�ษทั ไดทราบขอมูลอันจะบอกลางสัญญาประกันภัยได แตมไิ ด ใชสทิ ธิบอกลางสัญญาประกันภัย
ภายในกำหนด 1 เดือนนับแตทราบขอมูลนั้น บร�ษัทไมอาจบอกลางความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีนี้ได
2.3 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบร�ษัทและไดบันทึกไว ในกรมธรรม
ประกันภัยนี้หร�อในเอกสารแนบทายแลวจ�งจะสมบูรณ
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2.4 การแจงอุบัติเหตุ
ผูเ อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน หร�อตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบร�ษทั ทราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีว�ตตองแจงใหบร�ษัททราบทันที เวนแตจะพ�สูจน ไดวามีเหตุ
จำเปนอันสมควรจ�งไมอาจแจงใหบร�ษัททราบดังที่ ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุด
เทาที่สามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การเร�ยกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเร�ยกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หร�อตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี
จะตองสงหลักฐานตามที่บร�ษัทตองการตามความจำเปนใหแกบร�ษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเร�ยกรองคาทดแทนเนือ่ งจากเสียชีวต� หร�อทุพพลภาพ ใหสง หลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วัน
นับแตวนั เสียชีวต� หร�อวันทีเ่ ร�ม� เกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเร�ยกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ แตการไมเร�ยกรองภายในกำหนดดังกลาวไมทำใหสทิ ธิการเร�ยกรอง
เสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเร�ยกรองไดภายในกำหนด และไดทำการเร�ยกรอง
โดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว
2.6 การตรวจทางการแพทย
บร�ษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจว�นิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสทิ ธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบร�ษัท
2.7 การจายคาทดแทน
บร�ษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บร�ษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหร�อเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีว�ต บร�ษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเร�ยกรองเพ�่อใหบร�ษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บร�ษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบร�ษทั ไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บร�ษทั จะรับผิดชดใชดอกเบีย้
ใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเง�นที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ
2.8 ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเ อาประกันภัยสามารถระบุผรู บั ประโยชน ได เมือ่ ผูเ อาประกันภัยเสียชีวต� บร�ษทั จะจายเง�นผลประโยชนใดๆ
ภายใตขอกำหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน
บร�ษัทจะจายเง�นผลประโยชน ใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยระบุชอ่ื ผูร บั ประโยชนเพ�ยงคนเดียว และผูร บั ประโยชน ไดเสียชีวต� กอนผูเ อาประกันภัย
หร�อพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบร�ษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัว
ผูร บั ประโยชน หากผูเ อาประกันภัยมิไดแจงหร�อไมสามารถแจงใหบร�ษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขางตน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจายเง�นผลประโยชน ใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีว�ตกอน
ผูเอาประกันภัยหร�อพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบร�ษัททราบเปนหนังสือถึงการ
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เปลี ่ ย นตั ว ผู  ร ั บ ประโยชน น ั ้ น หร� อ แจ ง เปลี ่ ย นแปลงการรั บ ประโยชน ข องผู  ร ั บ ประโยชน ท ี ่ เ หลื อ อยู 
หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหร�อไมสามารถแจงใหบร�ษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาว
ขางตน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจายเง�นผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีว�ต
ใหแกผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน
2.9 การเปลี่ยนอาชีพ
ถาผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บในขณะที่กระทำการโดยมีคาตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตราย
มากกวาอาชีพที่ไดแจงไวแตเดิม บร�ษัทจะจายคาทดแทนใหเปนจำนวนเง�นเทาที่เบี้ยประกันภัยที่ไดรับชำระ
แลวสำหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุมครองสำหรับอาชีพใหมได
ถาผูเอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเปนอาชีพประเภทอื่นซึ่งบร�ษัทกำหนดไววาเปนอาชีพที่มีการเสี่ยงภัย
นอยกวาอาชีพประเภทที่แจงไวกับบร�ษัท บร�ษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยใหตาม
สวน นับแตวันที่บร�ษัทไดรับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว
2.10 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
2.10.1 บร�ษทั จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนีไ้ ดดว ยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอ ยกวา
15 วัน โดยทางไปรษณียล งทะเบียนถึงผูเ อาประกันภัย ตามทีอ่ ยูค รัง้ สุดทายทีแ่ จงใหบร�ษทั ทราบ
ในกรณีนบ้ี ร�ษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยใหแกผเู อาประกันภัย โดยหักเบีย้ ประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได ใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.10.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบร�ษัททราบเปนหนังสือ
และมีสทิ ธิไดรบั เบีย้ ประกันภัยคืน หลังจากหักเบีย้ ประกันภัยสำหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรมประกันภัย
ฉบับนี้ได ใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย (ไมเกิน/เดือน)
รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
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2.11 การสิ�นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ�นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำ
อยูในเร�อนจำหร�อทัณฑสถาน ซึ่งบร�ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ได ใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.12 การระงับขอพ�พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพ�พาท ขอขัดแยง หร�อขอเร�ยกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ
เร�ยกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบร�ษทั และหากผูม สี ทิ ธิเร�ยกรองประสงค และเห็นควรยุตขิ อ พ�พาทนัน้
โดยว�ธกี ารอนุญาโตตุลาการ บร�ษทั ตกลงยินยอมและใหทำการว�นจิ ฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.13 เง�่อนไขบังคับกอน
บร�ษทั อาจจะไมรบั ผิดชดใชคา ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผเู อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน หร�อ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเง�่อนไขแหง
กรมธรรมประกันภัย
2.14 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free look Peroid)
หากผูเ อาประกันภัยประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันภัยนีด้ ว ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ อาประกันภัยมีสทิ ธิ์
ขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย และสงคืนกรมธรรมประกันภัยมายังบร�ษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบร�ษัท เวนแตบร�ษัทไดออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดย
ใชว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเอาประกันภัยไมตองสงคืนกรมธรรมประกันภัยใหแกบร�ษัท ทั้งนี้ใหถือวา
กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมมีผลใชบังคับนับตั้งแตวันเร��มตนของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว ใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย โดยบร�ษัทไมตองรับผิดตอความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข�้น
ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และบร�ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมาทั้งหมดใหกับผูเอาประกันภัยตาม
ว�ธีการที่ไดตกลงรวมกันโดยไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ�น
หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง
3.1 ความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หร�อสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
3.1.1 การกระทำของผูเ อาประกันภัยขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า สารเสพติด หร�อยาเสพติดใหโทษจน
ไมสามารถครองสติ ได
คำวา “ขณะอยูภ ายใตฤทธิส์ รุ า” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดใหถอื เกณฑมรี ะดับ แอลกอฮอล
ในเลือดตัง้ แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขน้� ไป
3.1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หร�อการทำรายรางกายตนเอง
3.1.3 การไดรบั เชือ้ โรค ปรสิต เวนแตการติดเชือ้ โรค หร�อบาดทะยัก หร�อโรคกลัวน้ำ ซึง่ เกิดจากบาดแผล
ที่ไดรบั มาจากอุบตั เิ หตุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหร�อศัลยกรรม เวนแตทจ่ี ำเปนจะตองกระทำ เนือ่ งจากไดรบั บาดเจ็บซึง่
ไดรบั ความคุม ครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดไว
ในกรมธรรมประกันภัย
3.1.5 การแทงลูก
3.1.6 การรักษาฟ�นหร�อการรักษารากฟ�น เวนแตการรักษาที่ไดเกิดข�น้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั เิ หตุ
3.1.7 การเปลีย่ นหร�อใสฟน� ปลอม การครอบฟ�น ทันตกรรมประดิษฐ
3.1.8 อาหารเปนพ�ษ
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3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือ่ นทับเสนประสาท (Disc herniation)
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative
disc disease) กระดูกสันหลังเสือ่ ม (Spondylosis) และภาวะทีม่ รี อยแตก (Defect) หร�อพยาธิ
สภาพที่กระดูกสันหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก
(Fracture) หร�อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำทีม่ งุ รายของศัตรูตา งชาติ หร�อการกระทำทีม่ งุ รายคลายสงคราม
ไมวา จะไดมกี ารประกาศสงครามหร�อไมกต็ าม หร�อสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ
การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุน วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หร�อเหตุการณ ใดๆ ซึง่ จะเปนเหตุใหมกี ารประกาศหร�อคงไวซง่ึ กฎอัยการศึก
3.1.11 การกอการราย
3.1.12 การแผรงั สี หร�อการแพรกมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร หร�อจากกากนิวเคลียรใดๆ
อันเนือ่ งมาจากการเผาไหมของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร และจากกรรมว�ธีใดๆแหงการแตกแยกตัว
ทางนิวเคลียร ซึ่งดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หร�อสวนประกอบของนิวเคลียร หร�อวัตถุอนั ตรายอืน่ ใดทีอ่ าจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร ได
3.2 ความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข�้นในเวลาตอไปนี้

(เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพ�่อขยายความคุมครองดังกลาว)

3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหร�อแขงเร�อทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย
แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ�อ่ รักษาชีวต� ) ขณะกำลังข�น้ หร�อกำลังลงหร�อ
โดยสารอยูในบอลลูน หร�อเคร�อ่ งรอน เลนบันจ�จ้ ม๊ั พ ดำน้ำทีต่ อ งใชถงั อากาศ และเคร�อ่ งชวย
หายใจใตนำ้
3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับข�่ หร�อโดยสารรถจักรยานยนต
3.2.3 ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยกำลังข�น้ หร�อกำลังลง หร�อโดยสารอยูในอากาศยานทีม่ ิไดจดทะเบียนเพ�อ่
บรรทุกผูโดยสาร และมิ ไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย
3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับข�่หร�อปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะว�วาทหร�อมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะว�วาท
3.2.6 ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยกออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หร�อขณะถูกจับกุม หร�อหลบหนี
การจับกุม
3.2.7 ขณะทีผ่ เู อาประกันภัยปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปน ทหาร ตำรวจ หร�ออาสาสมัคร และเขาปฏิบตั กิ ารในสงคราม
หร�อปราบปราม แตหากการเขาปฏิบตั กิ ารนัน้ เกิน 30 วัน บร�ษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยตัง้ แตระยะ
เวลาทีเ่ ขาปฏิบตั กิ ารสงคราม หร�อปราบปรามนัน้ จนถึงวันสิน� สุดการปฏิบตั กิ ารนัน้ สวนหลัง
จากนั้น ใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ�นสุดระยะเวลาประกันภัย ที่กำหนดไว
ในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
ภายใตขอ บังคับ ขอตกลงคุม ครอง ขอยกเวน ขอกำหนด เง�่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
ประกันภัยและเพ�่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ บร�ษัทตกลงจะใหความ
คุมครอง ดังตอไปนี้
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2)
ผลประโยชนการเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง
การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวร
คำนิยาม
การสูญเสียอวัยวะ

การสูญเสียสายตา

หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตัง้ แตขอ มือ หร�อขอเทา และใหหมายรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน
โดยสิน� เชิง และมีขอ บงชีท้ างการแพทยชดั เจนวาไมสามารถกลับมา
ใชงานไดอีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพ
ประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ�นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรบางสวน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพ
ประจำตามปกติไดตลอดไป แตทำงานอื่นเพ�่อสินจางได
ความคุมครอง
การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหร�อความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ด
ออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวรสิน� เชิงภายใน 180 วัน นับแตวนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หร�อการบาดเจ็บที่ไดรบั ทำให
ผูเอาประกันภัย ตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูป ว ยในในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีวต� เพราะการบาดเจ็บนัน้ เมื่อใดก็ดี บร�ษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1. 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวต�
2. 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน� เชิง และการ
ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอ ยกวา
12 เดือน นับแตวนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หร�อมีขอ บงชีท้ างการแพทย
ชัดเจนวาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิน� เชิง
3. 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หร�อเทาสองขางตั้งแต
ขอเทา หร�อสายตาสองขาง
4. 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับมือหนึง่ ขางตัง้ แตขอ มือ และเทาหนึง่ ขางตัง้ แตขอ เทา
5. 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6.
7.
8.
9.

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
สำหรับสายตาหนึ่งขาง
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

50% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
15% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
25% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
10% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
10% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
8% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
4% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
5% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

สำหรับหูหนวกสองขางหร�อเปนใบ
สำหรับหูหนวกหนึง่ ขาง
สำหรับนิ�วหัวแมมือ (ทั้งสองขอ)
สำหรับนิ�วหัวแมมือ (หนึ่งขอ)
สำหรับนิ�วชี้ (ทั้งสามขอ)
สำหรับนิ�วชี้ (ทั้งสองขอ)
สำหรับนิ�วชี้ (หนึ่งขอ)
สำหรับนิ�วอื่นๆ แตละนิ�ว (ไมนอยกวาสองขอ) นอกจาก
นิ�วหัวแมมือและนิ�วชี้
18. 5% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วหัวแมเทา
19. 1% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิว� เทาอืน่ ๆ แตละนิว� (ไมนอ ยกวาหนึง่ ขอ) นอกจาก
นิ�วหัวแมเทา
บร�ษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพ�ยงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น เวนแตกรณีที่มีการสูญเสีย
นิว� มือ หร�อนิว� เทาโดยถาวรสิน� เชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไมอาจเร�ยกรองคาทดแทนตามรายการใด
รายการหนึง่ ในรายการที่ 1 ถึง 9 ได บร�ษทั จะจายคาทดแทนใหตามความสูญเสียทีแ่ ทจร�งในแตละรายการ
รวมกันแตไมเกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
ในกรณีทพ
ุ พลภาพถาวรบางสวนซึง่ ไมสามารถเร�ยกรองคาทดแทนทีก่ ำหนดไวตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได
และไมใชเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ�มรส หร�อดมกลิ�น บร�ษัทจะจายคาทดแทนใหตามความเห็น
ของแพทยของบร�ษัท แตไมเกิน 50% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บร�ษทั จะจายคาทดแทนสำหรับผลทีเ่ กิดข�น้ ตามขอตกลงคุม ครองนีร้ วมกันไมเกิน
จำนวนเง�นดังระบุไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบร�ษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี้
ยังไมเต็มจำนวนเง�นเอาประกันภัย บร�ษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ�นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เทากับจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น
การเร�ยกรองผลประโยชนการเสียชีว�ต
ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบร�ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันเสียชีว�ต
โดยคาใชจายของผูรับประโยชน
1. แบบฟอรมการเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
2. ใบมรณบัตร
2. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหร�อหนวยงานที่ออกรายงาน
4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน
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การเร�ยกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวร หร�อการสูญเสียอวัยวะ
ผูเ อาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนีใ้ หแกบร�ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแ่ พทยลงความเห็นวา
ทุพพลภาพถาวร หร�อสูญเสียอวัยวะโดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย
1. แบบฟอรมการเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหร�อสูญเสียอวัยวะ
การไมสง หลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสทิ ธิในการเร�ยกรองเสียไปหากแสดงใหเห็นไดวา มีเหตุ
อันสมควรที่ ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
จะกระทำไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล
คำนิยาม
คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูป ว ย คาอาหารผูป ว ย คาบร�การพยาบาลและคาบร�การใน
โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให
ในแตละวัน
ผูปวยใน

หมายถึง ผูท จ่ี ำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาล
เวชกรรมติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปน
ผูปวยในโดยไดรับการว�นิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอบงชี้
ซึง่ เปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสำหรับ
การรักษาการบาดเจ็บนัน้ ๆ และใหรวมถึงกรณีรบั ตัวไวเปนผูป ว ยใน
แลวตอมาเสียชีว�ตกอนครบ 6 ชั่วโมง

แพทยทางเลือก

หมายถึง การตรวจว�นิจฉัย การรักษาพยาบาลหร�อการปองกันโรคดวยว�ธี
การแพทยแผนไทย การแพทยพ�้นบานไทย การแพทยแผนจ�น หร�อ
ว�ธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจ�บัน

ความคุมครอง
ถาการบาดเจ็บที่ไดรบั ทำใหผเู อาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หร�อตองไดรบั การพยาบาล
โดยพยาบาล ซึง่ เกิดข�น้ ภายใน 52 สัปดาห นับแตวนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ บร�ษทั จะจายคาทดแทนสำหรับ คาใชจา ย
ที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดข�้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทาง
การแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาลและคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเง�นทีจ่ า ยจร�ง ทัง้ นี้ไมเกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
หักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
แตหากผูเ อาประกันภัยไดรบั การชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หร�อสวัสดิการอืน่ ใด หร�อจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บร�ษัทจะรับผิดชอบเพ�ยงจำนวนเง�นคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น
การเร�ยกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาล
ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบร�ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หร�อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย
1. แบบฟอรมการเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสำคัญ ผลการว�นิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเง�นตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หร�อใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเง�น
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ใบเสร็จรับเง�นทีแ่ สดงรายการคาใชจา ยตองเปนใบเสร็จรับเง�นตนฉบับ และบร�ษทั จะคืนตนฉบับใบเสร็จทีร่ บั รอง
ยอดเง�นทีจ่ า ยไป เพ�อ่ ใหผเู อาประกันภัยไปเร�ยกรองสวนทีข่ าดจากผูร บั ประกันภัยรายอืน่ แตหากผูเ อาประกันภัย
ไดรบั การชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หร�อสวัสดิการอืน่ ใด หร�อจากการประกันภัยอืน่ มาแลว ใหผเู อาประกันภัย
สงสำเนาใบเสร็จทีม่ กี ารรับรองยอดเง�นทีจ่ า ยจากสวัสดิการของรัฐ หร�อหนวยงานอืน่ เพ�อ่ เร�ยกรองสวนทีข่ าด
จากบร�ษัท
การรักษานอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บร�ษัทจะจาย
คาทดแทนโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ นเง�นตราตางประเทศ ตามวันทีท่ ร่ี ะบุไว ในใบเสร็จรับเง�นคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด
1. คาหองสำหรับผูป ว ยใน จำกัดไมเกิน วันละ…บาท
ทั้งนี้ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการรักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐาน
ทางการแพทย
2. ไมคมุ ครอง คาจางพยาบาลพ�เศษ อุปกรณคำ้ ยันตางๆ (ยกเวนไมคำ้ ยัน) รถเข็นผูป ว ย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก ไฟไหม น้ำรอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
คำนิยาม
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชนทร่ี ะบุไว ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก
ที่แนบทายขอตกลงคุมครองนี้
กระดูก

หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทัง้ นี้ไมรวม
เนื้อเยื่ออื่นๆ ที่มิไดระบุไว ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูก
แตกหัก เชน กระดูกออน (Cartilaginous bone) และหมอนรอง
กระดูก (Disc)

การราว

หมายถึง การแตกเพ�ยงเปนรอย ไมขาดจากกันอยางสมบูรณ

การแตกหักจากกัน
อยางสมบูรณ

หมายถึง การที่กระดูกแตก หร�อหักออกจากกันอยางสมบูรณและเห็นรอยหัก
ชัดเจน

การทิ�มทะลุ

หมายถึง การที่กระดูกหักทิ�มทะลุผิวหนัง

การหักแบบยุบตัว

หมายถึง การหักแบบยุบตัวของปลองกระดูกสันหลัง (Vertebrae) ที่เกิดจาก
การตกจากที่สูง

(Bone)

(Hairline Fracture, Incomplete
Fracture, Green stick Fracture)

(Complete Fracture)

(Compound Fracture)
(Compression Fracture)

การแตกหักมากกวา 1 แหง หมายถึง มีการแตกหร�อหักของกระดูกทอนเดียวกัน มากกวา 1 ตำแหนง

(Multiple Fracture)

กะโหลกศีรษะ
(Skull)

กฎเกาเปอรเซ็นต

(Rule of Nines)

หมายถึง สวนของกระดูกที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะ ทั้งนี้ไมรวมกระดูกขา
กรรไกรบน (Maxillar) ขากรรไกรล า ง (Mandible) กระดู กแก ม
(Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone)
หมายถึง ระบบที่แพทย ใชประเมินพ�้นผิวหนังของรางกายจากการถูกไฟไหม
หร�อน้ำรอนลวก โดยศีรษะและแขนแตละขางถือเปนสวนละ 9% ของ
พ�น้ ผิวรางกาย ดานหนาและดานหลังของลำตัวแตละดานถือเปนสวนละ
18% ของพ�น้ ผิวรางกาย ขาแตละขางถือเปนสวนละ 18% ของพ�น้ ผิว
รางกาย และบร�เวณระหวางทวารหนักกับโคนอวัยวะสืบพันธุร วมถึง
อวัยวะสืบพันธุถือเปน 1% ที่เหลือ

บาดแผลการไหม
หมายถึง การไหมที่ทำลายชั้นผิวหนังทั้งหมด (หนังกำพราและหนังแท)
หร�อน้ำรอนลวกระดับทีส่ าม
การผาตัดเปดทรวงอก หมายถึง การผาตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่งโดยปกติจะไมรวมถึงหัวใจแตเพ�่อ
ประโยชนของกรมธรรมประกันภัยนี้ใหรวมถึงหัวใจดวย
สภาพการบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บ หร�ออาการแสดง หร�อโรคใดๆ ทางการแพทย ทีป่ รากฏ
หร�อการเจ็บปวยที่เปน
ข�้นกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ
มากอนการเอาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัย สบายใจ มายพ�เอ (บี)
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โรคกระดูกพรุนบาง

(Osteoporosis)

หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักงายเนือ่ งจากการลดลงของจำนวนเนือ้ กระดูก

กระดูกหักจากพยาธิสภาพ หมายถึง กระดูกหักในตำแหนงกระดูกซึ่งเปนโรคอยูกอนทำใหกระดูกขาด
(Pathologic fracture)
ความแข็งแรง
ความคุมครอง
ถาผูเ อาประกันภัยไดรบั บาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุอนั เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตามทีร่ ะบุไวในตารางผลประโยชน
การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแตวนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ บร�ษทั จะจายจำนวนเง�นผลประโยชนในอัตรา
รอยละของจำนวนเง�นเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหัก เมื่อไดรับหลักฐานพ�สูจนการแตกหักโดย
การเอกซเรยแลว
เง�่อนไขการจายผลประโยชน
ภายหลังที่บร�ษัทไดรับหลักฐานพ�สูจนการแตกหักตามเง�่อนไขที่ระบุไว ในหัวขอการเร�ยกรองและการสง
หลักฐานความเสียหายแลว บร�ษัทจะจายผลประโยชน ใหภายใตเง�่อนไขดังกลาวตอไปนี้
1) ผลประโยชนขางตนจะจายใหสูงสุดไมเกิน 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูก
แตกหัก และจำกัดการจายเพ�ยง 1 ครั้งเทานั้นสำหรับการแตกหักของกระดูกชิ�นหร�อทอนนั้น
ในรอบปกรมธรรมประกันภัย
2) ในกรณีทม่ี กี ารจายผลประโยชน ไมถงึ 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยผลประโยชน กระดูกแตกหัก
ความคุม ครองตามผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยูสำหรับชวงเวลาที่เหลืออยู ในรอบป
กรมธรรมประกันภัยนั้น โดยมีความคุมครองเทากับยอดคงเหลือจากการจายผลประโยชนตาม
ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก
3) ความคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะสิ�นสุดลงทันทีเมื่อมีการจายผลประโยชน กระดูก
แตกหักเปนจำนวน 100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหักแลว
4) บร�ษทั จะไมจา ยผลประโยชนน้ี หากบร�ษทั ตองจายผลประโยชนเต็มจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับ
การเสียชีว�ตหร�อสูญเสียอวัยวะหร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง
5) บร�ษัทจะไมจายผลประโยชนนี้สำหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อบร�ษัทจะตองจายผลประโยชน
สำหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.2
ทั้งนี้การแตกหักขางตนไมรวมถึงการราว หร�อการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิไดระบุไวในตาราง
ผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก
ขอยกเวน
ข อ ตกลงคุ  ม ครองผลประโยชน ก ระดู ก แตกหั ก นี ้ ไ ม ค ุ  ม ครองความสู ญ เสี ย หร� อ ความเสี ย หายใดๆ
อันเกิดจากหร�อสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
1. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หร�อกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
2. สภาพการบาดเจ็บ หร�อเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย
3. การแตกหักซึ่งเปนผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหร�อเปนผลมาจากโรคที่เปนมาโดยกำเนิด
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1. การแตกหักของกระดูก
1.1 สะโพกหร�อเชิงกราน (ยกเวนกระดูกตนขา หร�อกระดูกกนกบ)
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิม� ทะลุ 1 แหง
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง
60%
การแตกหักโดยมีการทิม� ทะลุ
30%
การแตกหักมากกวา 1 แหง
15%
โดยมีการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
อยางนอย 1 แหง
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
12%
1.2 ตนขา หร�อสนเทา
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิม� ทะลุ 1 แหง
30%
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง
การแตกหักโดยมีการทิม� ทะลุ
24%
การแตกหักมากกวา 1 แหง
15%
โดยมีการแตกหักจากกันอยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
12%
1.3 ขาทอนลาง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลารา ขอเทา ขอศอก แขนทอนบนและทอนลาง แตไมรวมถึงการแตกหักของ
กระดูกขอมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture)
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิม� ทะลุ 1 แหง
24%
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง
การแตกหักโดยมีการทิม� ทะลุ
15%
การแตกหักมากกวา 1 แหง
โดยมีการแตกหักจากกันอยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง
12%
กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed fracture)
ซึง่ จำเปนตองแก ไขโดยการศัลยกรรม
7.2%
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
6%
1.4 การแตกหักของกระดูกปลายแขน (Colles fracture) ของแขน ทอนลาง และการแตกหักของกระดูกขอมือ
(Radius and Ulna)
การแตกหักโดยมีการทิม� ทะลุ
12%
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
6%
1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบา กระดูกสันอก มือ (ยกเวนนิ�วมือและขอมือ) เทา (ยกเวนนิ�วเทาและสนเทา)
การแตกหักโดยมีการทิม� ทะลุ
12 %
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม น้ำรอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
ผลประโยชน

รอยละของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
6%
1.6 กระดูกสันหลัง (ยกเวนกระดูกกนกบ)
กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression Fracture)
12%
การแตกหักของกระดูก ซึง่ ตองทำการรักษาโดยศัลยกรรม
12%
กระดูกหักซึง่ เปนสาเหตุของการสูญเสียการทำงาน
8%
ของระบบประสาทโดยถาวร
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
6%
1.7 ขากรรไกรลาง
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ�มทะลุ 1 แหง
15%
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง
การแตกหักโดยมีการทิ�มทะลุ
12%
การแตกหักมากกวา 1 แหง
9.6%
โดยมีการแตกหักจากกันอยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
4.8%
1.8 ซีโ่ ครง 1 ซี่ หร�อมากกวา กระดูกโหนกแกม กระดูกกนกบ ขากรรไกรบน จมูก นิว� เทา 1 นิว� หร�อมากกวา
นิ�วมือ 1 นิ�ว หร�อมากกวา
9.5%
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ�มทะลุ 1 แหง
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง
การแตกหักโดยมีการทิ�มทะลุ
7.2%
การแตกหักมากกวา 1 แหง
4.8%
โดยมีการแตกหักจากกันอยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ
2.4%
2. บาดแผลจากการไหม หร�อน้ำรอนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเกาเปอรเซ็นต
ไมต่ำกวา 27% ของผิวหนังรางกาย
60%
ไมต่ำกวา 18% ของผิวหนังรางกาย
35%
ไมต่ำกวา 9% ของผิวหนังรางกาย
20%
ไมต่ำกวา 4.5% ของผิวหนังรางกาย
10%
3. ขอกระดูกเคลือ่ นทีจ่ ำเปนตองรักษาโดยการทำให กระดูกเขาทีด่ ว ยการผาตัดโดยการวางยาสลบ
กระดูกสันหลังหร�อสวนหลัง โดยว�นิจฉัยจากการ
48%
ถายภาพทางรังสี (ยกเวนหมอนรองกระดูก
สันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท)
ขอสะโพก
30%
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม น้ำรอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
ผลประโยชน

รอยละของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

ขอหัวเขา
กระดูกขอมือ หร�อขอศอก
กระดูกขอเทา กระดูกขอไหล หร�อกระดูกไหปลารา
กระดูกนิ�วมือ นิ�วเทา หร�อขากรรไกร
4. การบาดเจ็บตออวัยวะภายในทีเ่ กิดจากการถูกกระทบ หร�อกระแทก
การบาดเจ็บตออวัยวะภายในซึง่ ตองรักษาดวยการผาตัด
เปดทรวงอกหร�อการผาตัดเปดหนาทอง (ยกเวนไสเลือ่ น)
สมองถูกกระทบหร�อกระแทกจนทำใหหมดสติ
ตรวจรางกายพบมีความผิดปกติทางระบบประสาท
และมีบาดแผลฟกช้ำที่สมองจากภาพถายทางรังสี

15%
12%
6%
2.4%
15%
25%

บร�ษทั จะชดเชยการผาตัดรายการตางๆ ในขอ 3 และ ขอ 4 เพ�ยงรายการละหนึง่ ครัง้ ในรอบปกรมธรรมประกันภัยในแตละป
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คำนิยาม
อาคารสาธารณะ

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
หมายถึง อาคารของรัฐหร�อเอกชน ซึ่งเปดหร�อยินยอมใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาไปใชบร�การตามที่กำหนดเวลาเปดใหบร�การ ทั้งนี้
ไมวาจะมีการเร�ยกเก็บคาตอบแทนหร�อไมก็ตาม

ความคุมครอง
ถาการบาดเจ็บที่ไดรบั ทำใหผเู อาประกันภัยไดรบั ความคุม ครองตาม อ.บ.2 อันเนือ่ งมาจาก เหตุดงั ตอไปนี้
1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุข�้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน
ขณะขับเคลื่อนดวยเคร�่องยนตหร�อไฟฟา รถโดยสารขนสงมวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน
รถโดยสารบร�ษัทขนสง รถโดยสารบร�ษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพ�่อการขนสงทางบกสาธารณะ
ตามตารางเดินรถในเสนทางทีก่ ำหนด รวมทัง้ รถตูร ว มขนสงมวลชนทีว่ ง� ประจำตามเสนทางเดินรถ
ที่ไดรบั อนุญาต
2. ขณะผูเ อาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบตั เิ หตุขน้� กับลิฟทสาธารณะสำหรับ
บรรทุกบุคคลหร�อของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึงลิฟทที่ใช ในเหมืองแร หร�อ
สถานทีก่ อ สราง
3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบร�การแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม
ข�น้ ในอาคารสาธารณะนัน้ รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพ�อ่ รักษาชีวต� ดวย
บร�ษัทจะจายผลประโยชน เปนจำนวน 100% ของจำนวนผลประโยชนอันจะพ�งจายตามขอตกลง
คุม ครอง อ.บ.2
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หมวดที่ 5 เอกสารแนบทาย
ถาขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ขัดหร�อแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยให ใชขอความใน
เอกสารแนบทายดังตอไปนี้แทน
สวนเง�่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มายพ�เอ :
การขยายความคุมครอง
(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มาย พ�เอ)

รหัสบร�ษัท
อ.บ. 3.1
เอกสารแนบทายเลขที่
เปนสวนหนึง่ ของกรมธรรมประกันภัยเลขที่
วันทำเอกสาร
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เร�ม� ตนวันที่
เวลา
สิน� สุดวันที่
เวลา 16.30 น.
เบีย้ ประกันภัย
บาท ภาษี
บาท อากรแสตมป
บาท รวม
บาท
การขยายความคุมครอง : เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว ในเอกสารแนบทายนี้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหร�อความเสียหายใดๆ อัน
เกิดจาก หร�อสืบเนื่อง หร�อเกิดข�้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวน
เง�นเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น
ขอตกลงคุมครอง

การขยายความคุมครอง
การขับข�่หร�อโดยสารรถจักรยานยนต
จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

ความรับผิดของบร�ษัทมีไมเกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว ในเอกสารแนบทายนี้
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหร�อแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยให ใชขอความใน
เอกสารแนบทายนี้แทน
สวนเง�่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มายพ�เอ :
การจำกัดความรับผิด
(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มาย พ�เอ)

รหัสบร�ษัท
อ.บ. 5
เอกสารแนบทายเลขที่
เปนสวนหนึง่ ของกรมธรรมประกันภัยเลขที่
วันทำเอกสาร
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เร�ม� ตนวันที่
เวลา
สิน� สุดวันที่
เวลา 16.30 น.
เบีย้ ประกันภัย
บาท ภาษี
บาท อากรแสตมป
บาท รวม
บาท
การจำกัดความรับผิด : เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจาก
การถู ก ฆาตกรรมหร� อ ถู ก ทำร า ยร า งกาย จำนวนเง� น เอาประกั น ภั ย ตามข อ ตกลงคุ  ม ครอง
อ.บ.2 จะลดเหลือเพ�ยง………………………………บาท
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหร�อแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยให ใชขอความใน
เอกสารแนบทายนี้แทน
สวนเง�่อนไขสัญญาประกันภัย และขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มายพ�เอ :
การขยายความคุมครองคาใชจายทันตกรรม
(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มาย พ�เอ)

รหัสบร�ษัท
อ.บ. 6
เอกสารแนบทายเลขที่
เปนสวนหนึง่ ของกรมธรรมประกันภัยเลขที่
วันทำเอกสาร
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เร�ม� ตนวันที่
เวลา
สิน� สุดวันที่
เวลา 16.30 น.
จำนวนเง�นเอาประกันภัย
บาท
เบีย้ ประกันภัย
บาท ภาษี
บาท อากรแสตมป
บาท รวม
บาท
ความคุมครอง
ถาการบาดเจ็บที่ ไดรับจากอุบัติเหตุทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลสำหรับ
1. การรักษาฟ�นหร�อการรักษารากฟ�น ที่ไดเกิดข�้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
2. การเปลี่ยนหร�อใสฟ�นปลอม การครอบฟ�น ทันตกรรมประดิษฐ
บร�ษัทจะชดเชยคาใชจายสำหรับการบาดเจ็บแตละครั้ง ตามจำนวนเง�นที่ผูเอาประกันภัย ไดจายไปจร�ง
แตสูงสุดไมเกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว ในเอกสารแนบทายนี้ แตหาก ผูเอาประกันภัยไดรับการ
ชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หร�อสวัสดิการอื่นใด หร�อจากการประกันภัยอื่นมาแลว บร�ษัทจะรับผิดชอบ
เพ�ยงจำนวนเง�นคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหร�อแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยให ใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน
สวนเง�่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม
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เอกสารแนบทายการขยายความคุมครองเง�นชวยเหลือพ�เศษ
(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มาย พ�เอ)

เอกสารแนบทายเลขที่
เปนสวนหนึง่ ของกรมธรรมประกันภัยเลขที่
วันทำเอกสาร
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เร�ม� วันที่
เวลา
สิน� สุดวันที่
เวลา 16.30 น.
จำนวนเง�นเอาประกันภัย
บาท
เบีย้ ประกันภัย
บาท ภาษี
บาท อากรแสตมป
บาท รวม

บาท

เปนทีต่ กลงกันวา กรมธรรมประกันภัยนีจ้ ะขยายความคุม ครองเพ�อ่ คุม ครองความเสียหายดังตอไปนี้
ถาผูเ อาประกันภัยเสียชีวต� ลงโดยมีสาเหตุมาจากอุบตั เิ หตุทค่ี มุ ครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ บร�ษทั จะ
ชดเชยเง�นชวยเหลือตามจำนวนเง�นเอาประกันภัย ที่ระบุไว ในตารางกรมธรรมประกันภัยซึ่ง เง�นจำนวนนี้
จะเปนผลประโยชนเพ��มเติมจากผลประโยชนที่ระบุไวภายใตขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีว�ต
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) ภายใน
ระยะเวลาสิบวัน (10 วัน) ทำการหลังจากที่บร�ษัทไดรับใบมรณบัตร ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐจาก
ผูรับประโยชนของผูเอาประกันภัย
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหร�อแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยให ใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้
สวนเง�่อนไข สัญญาประกันภัย และขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

กรมธรรมประกันภัย สบายใจ มายพ�เอ (บี)
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เคร�อขายแอกซา
สำนักงานใหญ

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2118-8000
0-2285-6383
axathai@axa.co.th
www.axa.co.th

เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย
เชียงราย

เชียงใหม

หัวหิน

นครสวรรค

อุดรธานี

ขอนแกน

อุบลราชธานี

นครราชสีมา

ชลบุร�

พัทยา

ระยอง

จันทบุร�

พ�ษณุโลก

สมุย

สุราษฎรธานี

หาดใหญ

ฉะเชิงเทรา

นครปฐม

353/7 หมู 4 ต.ร�มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
0-5375-0179
0-5375-0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th
4/104 ซ.หมูบานหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ 77110
0-3253-6557, 0-3253-6823
0-3253-6101
axa.huahin@axa.co.th
111/17 หมู 8 ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4234-1994
0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th
145/10 หมู 20 ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4531 5871-3
0-4531 5874
axa.ubonratchathani@axa.co.th
96/5-6 หมู 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000
0-3828-3698
0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
0-3880-9226
0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th
666/50 หมู 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000
0-5598-6300-2
0-5598-6303
axa.phisanulok@axa.co.th
201/30-31 หมู 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
0-7720-5300-2
0-7720-5488
axa.suratthani@axa.co.th
111/5 หมู 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3808-6853
0-3808-6850-2
axa.chachoengsao@axa.co.th

ภูเก็ต

2/18-19 ถ.ว�รัชหงสหยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

398/1 ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.ฟาฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
0-5326-2098
0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th
605/380-1 หมู10 ถ.นครสวรรค-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรคตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000
0-5622-3151-3
0-5622-3154
axa.nakhonsawan@axa.co.th
272/15 หมู 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
0-4336-5091-3
0-4336-5093
axa.khonkaen@axa.co.th
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4427-8664
0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th
1/47-48 หมู 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150
0-3848-8906
0-3848-8907-9, 0-3848-9147-9
axa.pattaya@axa.co.th
979/7 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000
0-3931-3100
0-3931-3102-4
axa.chanthaburi@axa.co.th
108/30 หมู 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84320
0-7725-6093-6 กด 3
0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th
17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th
174/24 หมู 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
0-3430-5687
0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

CX2019-08-56

ติดตอตัวแทน หร�อนายหนาของบร�ษัทฯ ไดที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ตัวแทน นายหนาของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง
สำนักงานใหญ 0 2118 8000 ตอ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อขายแอกซาในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม 0 5326 2096-7 / นครสวรรค 0 5631 3151-3 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแกน
0 4336 5091-3 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 0 3430 5580-1 / ฉะเชิงเทรา 0 3808 6850-2 /
ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎรธานี 0 7720 5300-2 /
สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

