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กรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล มาย พ�เอ 
(สำหรับขายผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� (ONLINE))
หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
หมวดที่ 2 เง�่อนไขทั่วไปและข�อกำหนด
หมวดที่ 3 ข�อยกเว�นทั่วไป
หมวดที่ 4 ข�อตกลงคุ�มครอง
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง (อ.บ.1)
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�ทุพพลภาพชั่วคราวสิ�นเชิง
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�ทุพพลภาพชั่วคราวบางส�วน
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�การรักษาพยาบาล
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�กระดูกแตกหัก ไฟไหม� น้ำร�อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�การชดเชยรายได�ระหว�างการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ข�อตกลงคุ�มครอง ผลประโยชน�อุบัติเหตุสาธารณะ
หมวดที่ 5 เอกสารแนบท�าย
เอกสารแนบท�าย การขยายความคุ�มครอง การขับข�่หร�อโดยสารรถจักรยานยนต� 
เอกสารแนบท�าย การขยายความคุ�มครอง การแข�งกีฬาอันตราย 
เอกสารแนบท�าย การขยายความคุ�มครอง การโดยสารอากาศยานที่มิได�ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย� 
เอกสารแนบท�าย การขยายความคุ�มครอง การนัดหยุดงาน การจราจล การท่ีประชาชนก�อความวุ�นวายถึงขนาดลุกฮือต�อต�านรัฐบาล  
เอกสารแนบท�าย การขยายความคุ�มครอง การก�อการร�าย
เอกสารแนบท�าย การขยายความคุ�มครอง การถูกฆาตกรรมหร�อถูกทำร�ายร�างกาย
เอกสารแนบท�าย การขยายความคุ�มครอง ค�าใช�จ�ายทันตกรรม
เอกสารแนบท�ายการขยายความคุ�มครอง เง�นช�วยเหลือพ�เศษ
เอกสารแนบท�ายการขยายความคุ�มครองค�าปลงศพหร�อค�าใช�จ�ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีว�ตจากการเจ็บป�วย

เคร�อข�ายแอกซ�า
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กรมธรรมป์ระกนัภัยอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล มาย พเีอ 
(สำหรับขายผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)) 

 
             

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และ               
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขและข้อกำหนดทั่วไป                        
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัย
ดังต่อไปนี้ 

 

  หมวดที่ 1 คำจำกัดความ - 
 ถ้อยคำและคำบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะ
ถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไข
และข้อกำหนดทั่ วไป  ข้อตกลงคุ้มครอง  ข้อยกเว้น 
ข้อกำหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และ
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
สัญญาประกันภัย 

1.2 บรษิทั หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

1.4 อบุัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอก
ร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือ
มุ่งหวัง  

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย  อัน เป็นผลโดยตรงจาก
อุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

1.6 ความสญูเสยี หรอื 
ความเสยีหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สายตา ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ 

1.7 ความรบัผดิสว่นแรก หมายถึง ค วาม เสี ย ห าย ส่ วน แรก ที่ ผู้ เอ าป ระกั น ภั ย จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
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1.8 แพทย ์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่
ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม 

1.9 พยาบาล หมายถึง ผู้ที่ ได้รับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพพ ยาบาลตาม
กฎหมาย 

1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์                  
โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้             
จดทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

1.12 คลินกิ หมายถึง สถาน พ ยาบาล แผ น ปัจ จุบัน ที่ ได้ รับอนุญ าตต าม
กฎหมาย ดำเนินการโดยแพทย์ทำการรักษาพยาบาล 
ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้่วยไว้ค้างคืนได้ 

1.13 มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง ห ลั ก เก ณ ฑ์ ห รื อ แน ว ท า งป ฏิ บั ติ ท า งก า ร แพ ท ย์                       
แผนปัจจุบันที่เป็นสากล และนำมาซ่ึงแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจำเป็นทางการแพทย์และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ ส รุ ป จ า ก ป ร ะวั ติ ก า ร บ า ด เจ็ บ                         
การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 

1.14 ค่าใชจ้า่ยที่จำเปน็และ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็น  
เมื่ อ เที ย บ กั บ ก าร ให้ บ ริ ก า ร ที่ โร งพ ย าบ า ล  ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วย
ทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น   
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1.15 ความจำเปน็ทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเง่ือนไข ดังนี ้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม

ภาวะการบาดเจ็บของผู้รบับริการ 
(2) ต้ อ ง มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ อ ย่ า ง ชั ด เจ น                 

ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน 
(3) ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือ               

ของครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ ให้บริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน    
การดูแลผู้ป่วยที่ เหมาะสม  ตามความจำเป็นของ
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการนั้นๆ 

1.16 ปกีรมธรรมป์ระกนัภัย หมายถึง ระย ะเวล าห นึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่ ก รม ธ รรม์ ป ระกั น ภั ย             
มีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัย
ปีต่อๆ ไป 

1.17 การกอ่การรา้ย หมายถึง การกระทำซ่ึงใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
เพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทำเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณ ชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 

 

  หมวดที ่2 เงือ่นไข และขอ้กำหนดทัว่ไป - 

2.1 สญัญาประกนัภยั 
สั ญ ญ าป ระกั น ภั ย นี้ เกิ ด ขึ้ น จ าก ก ารที่ บ ริ ษั ท เชื่ อ ถื อ ข้ อ แถ ล งข อ งผู้ เอ าป ระกั น ภั ย ใน                          

ใบคำขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานใน              
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือ                
รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซ่ึงถ้าบริษัททราบข้อความ
จ ริ งนั้ น ๆ  อ าจ จ ะได้ จู ง ใจ ให้ บ ริษั ท เรีย ก เบี้ ย ป ร ะกั น ภั ย สู งขึ้ น ห รื อ บ อ ก ปั ด ไม่ ย อ ม ท ำสั ญ ญ า                     
สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิ
บอกล้างสัญญาได ้ 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้ เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง 
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2.2 การไม่โตแ้ย้งหรอืคัดคา้นความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภัย   
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมี

ผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชำระเบี้ย
ประกันภัย 

ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกันภัยในกรณีนี้ได้  

 

2.3 ความสมบูรณ์แหง่สัญญาและการเปลีย่นแปลงขอ้ความในสญัญาประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญา

ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 

 

2.4 การแจง้อบุัตเิหต ุ
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทำได้แล้ว 

 

2.5 การเรยีกรอ้งและการสง่หลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้ เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว                 

แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นใหแ้ก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น

ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น                          
ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้
สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้
ทำการเรียกรอ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว 

 

2.6 การตรวจทางการแพทย ์
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ เอาประกันภัย                 
เท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้  และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มี เหตุจำเป็นและไม่ เป็น               
การขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 
 
 
 



5 

 

2.7 การจา่ยคา่ทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ

เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ส่วน
ค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้
ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บรษิัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ 

 

2.8 ผูร้บัประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ผู้ เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้  เมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน

ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อ

ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสยีชีวิตก่อนผู้เอา

ประกันภัยหรือพ ร้อมกับผู้ เอาประกันภัย  ผู้ เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึ ง                 

การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์  หากผู้ เอาประกันภัยมิ ได้ แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง                    

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดก

ของผู้เอาประกันภัย 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รบัประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่
เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 
 

2.9 การเปลีย่นอาชพี 
ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทำการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยง

อันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจำนวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ
ชำระแลว้สำหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุ้มครองสำหรับอาชีพใหม่ได้ 

ถ้าผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอื่นซ่ึงบริษัทกำหนดไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีการเสี่ยง
ภัยน้อยกว่าอาชีพประเภทที่แจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วน 
นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว 
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2.10 การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภัย 
2.10.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า             

ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ 
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

2.10.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ 
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ตารางอัตราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกันภัย 
(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัยเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 
 

2.11 การสิน้สดุของสัญญาประกนัภัยโดยอัตโนมัต ิ
 การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำ
อยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน ซ่ึงบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

 

2.12 การระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตลุาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกรอ้งใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ                  
ข้อพิพ าทนั้น โดยวิธีการอนุญ าโตตุลาการ  บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
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2.13 เงือ่นไขบงัคบักอ่น 
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  เว้นแต่ผู้ เอาประกันภัย                        

ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย
และเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
 
2.14 สทิธกิารขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั (Free look Period) 

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัย
มีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่
ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่า
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยทีไ่ด้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้
ตกลงร่วมกันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 
 

  หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป - 
การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครอง 

3.1 ความสูญเสีย หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรอืสบืเนือ่งจากสาเหตุดงัตอ่ไปนี ้
 3.1.1 การกระทำของผูเ้อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได ้

คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรอืการทำร้ายร่างกายตนเอง 
3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหต ุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับ

บาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

3.1.5 การแท้งลูก 
3.1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวัน

เกิดอุบัติเหต ุ
3.1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟนัปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ ์
3.1.8 อาหารเปน็พิษ 
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3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก  หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท             
(Disc herniation) ก ระดู ก สั น ห ลั ง เค ลื่ อ น  (Spondylolisthesis) ห ม อ น ร อ งก ร ะดู ก สั น ห ลั ง เสื่ อ ม 
(Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือ
พยาธสิภาพทีก่ระดกูสนัหลงัสว่น Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มกีารแตกหัก (Fracture) 
หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหต ุ

3.1.10 สงคราม การรกุราน การกระทำทีมุ่ง่ร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ้ การกบฏ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึง่กฎอยัการศึก 

3.1.11 การก่อการร้าย 
3.1.12 การแผร่ังส ีหรอืการแพรก่มัมันตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

3.2 ความสูญเสีย หรอืความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึน้ในเวลาต่อไปนี ้(เวน้แตจ่ะไดม้กีารขยายความคุม้ครอง 
และมกีารออกเอกสารแนบทา้ยเพือ่ขยายความคุม้ครองดังกลา่ว) 

3.2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรอืแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ ์ดำนำ้ทีต่้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้นำ้  

3.2.2 ขณะทีผู่้เอาประกันภัยขับขี ่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต ์ 
3.2.3 ขณะที่ผู้เอาประกนัภยักำลงัขึน้หรอืกำลงัลง หรอืโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน

เพื่อบรรทกุผูโ้ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์
3.2.4 ขณะทีผู่้เอาประกันภัยขับขีห่รอืปฏิบัติหน้าที่เป็นพนกังานประจำอากาศยานใดๆ 
3.2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรอืมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
3.2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกุม 

3.2.7 ขณะที่ผู้เอาประกนัภยัปฏบิตัิหนา้ทีเ่ปน็ ทหาร ตำรวจ หรอือาสาสมัคร และเข้าปฏบิัติการใน
สงคราม หรอืปราบปราม แต่หากการเขา้ปฏบิตัิการนัน้เกนิ 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกนัภยัตั้งแตร่ะยะเวลา
ที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 
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  หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง - 
 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกำหนด เง่ือนไขทั่วไป และเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้
ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชนก์ารเสยีชวีติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

 

  คำนิยาม - 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายต้ังแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมาย

รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

 

  ความคุม้ครอง  - 
 การประกนัภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ               
ผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชวิีต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้ 
 

1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต 

2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
แล ะก ารทุ พ พ ล ภ าพ ถ าวรสิ้ น เชิ งนั้ น ได้ เป็ น ไป
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า  12 เดือน  นับแต่ วันที่ เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างต้ังแต่
ข้อเท้า หรือสายตาสองขา้ง 

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่
ข้อเท้า 

5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

7   60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขา้งต้ังแต่ข้อมือ  

8   60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า 

9   60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง 

 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทา่นั้น  
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้
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รวมกันไม่ เกินจำนวนเงินดังระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตาม                  
ข้อตกลงคุ้มครองนียั้งไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกนัภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 

 
  การเรยีกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต -   

ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์  

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
 2. ใบมรณบัตร 
3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัประโยชน์   
 

  การเรยีกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ - 
ผู้ เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์               

ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบรษิัท 
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกรอ้งเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะกระทำไดแ้ล้ว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชนก์ารเสยีชวีติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรบัฟังเสียง  

การพดูออกเสยีง หรอืทพุพลภาพถาวร 
 

  คำนิยาม - 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายต้ังแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมาย

รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานไดอ้ีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนทิ และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ใน

อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป  
 ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมส่ามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ใน
อาชพีประจำตามปกติได้ตลอดไป แต่ทำงานอื่นเพื่อสินจ้างได้ 

 

  ความคุ้มครอง - 
 การประกนัภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ              
ผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง         
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ         
ที่ ได้ รั บ ท ำ ให้ ผู้ เอ าป ร ะกั น ภั ย ต้ อ งรัก ษ าตั ว ติ ด ต่ อ กั น ใน ฐ าน ะผู้ ป่ ว ย ใน ใน โรงพ ย าบ าล  ห รื อ                      
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมือ่ใดกด็ ีบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้ 

1 100% ของจำนวนเงินเอาประกนัภัย สำหรับการเสียชีวิต 

2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
แล ะก ารทุ พ พ ล ภ าพ ถ าวรสิ้ น เชิ งนั้ น ได้ เป็ น ไป
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า  12 เดือน  นับแต่ วันที่ เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างต้ังแต่
ข้อเท้า หรือสายตาสองขา้ง 

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่
ข้อเท้า 

5 100% ของจำนวนเงินเอาประกนัภัย สำหรับมือหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

7 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อมือ  

8 60% ของจำนวนเงินเอาประกนัภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า 

9 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง 

10 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ 
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11 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหนึ่งขา้ง 

12 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ) 

13 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 

14 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ) 

15  8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี ้(ทั้งสองข้อ) 

16  4% ของจำนวนเงินเอาประกนัภัย สำหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ) 

17  5% ของจำนวนเงินเอาประกนัภัย ส ำห รับ นิ้ วอื่ น ๆ  แต่ ล ะนิ้ ว  (ไม่น้ อยก ว่าส องข้อ ) 
นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 

18  5% ของจำนวนเงินเอาประกนัภัย สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า 

19  1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ ) 
นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 

  

 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มี                 
การสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตาม
รายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละ
รายการรวมกันแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดไว้ตามรายการที่               
2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตาม
ความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้
รวมกันไม่เกินจำนวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุ้มครองนี้ ยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 

 

  การเรยีกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต -   
 ผู้ รั บ ป ระโย ชน์  จ ะต้ อ งส่ งห ลั ก ฐาน ดั งต่ อ ไป นี้ ให้ แก่ บ ริษั ท ภ าย ใน  30 วั น  นั บ จ าก วั น ที่                           
ผู้เอาประกันเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์  

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. สำเนารายงานชันสูตรพลกิศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดหีรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
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  การเรยีกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ - 
ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลง

ความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกรอ้งเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกลา่วได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะกระทำไดแ้ล้ว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชนท์พุพลภาพชัว่คราวสิน้เชิง 

 

  คำนิยาม - 
ทพุพลภาพชัว่คราวสิน้เชงิ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใน

อาชพีประจำตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 

  ความคุม้ครอง - 
 ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเปน็บุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชงิภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจำนวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจำนวนเงินหรือ
จำนวนวันส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)  
 บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต 
การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  
 ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางส่วน (ถ้ามี) ไม่เกินกว่า 52 สัปดาห์ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชนท์พุพลภาพชัว่คราวบางสว่น 

 

  คำนิยาม - 
 ทุพ พ ลภาพชั่วคราวบางส่วน  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่                        
ก ารงาน ใน อ าชีพ ป ระจำต าม ป ก ติ บ างส่ วน ใน ชั่ วระย ะเวล าห นึ่ งก็ ดี  ห รือ เป็ น ผ ล ต่ อ เนื่ อ งจ าก                            
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ซ่ึงได้ทุเลาเบาบางลงแล้วก็ดี แต่ยังไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใน                
อาชีพประจำตามปกติได้ครบทุกส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

  ความคุ้มครอง - 
 ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนภายใน 180 
วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจำนวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจำนวน
เงินหรือจำนวนวันส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้า
มี) 
 บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง 
การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร หรอืทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 
 ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางส่วน (ถ้ามี) ไม่เกินกว่า 52 สัปดาห์ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล 

 

  คำนิยาม -  
 ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และ
ค่าบริการในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน   
 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์
ตามข้อบ่งชี้ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ 
และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง 

แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคด้วยวิธีการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน   

 

  ความคุม้ครอง  - 
 ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับ             
การพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
สำหรับ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และ              
ค่าการพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 
 แต่หากผู้ เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจาก              
การประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่
ขาดเท่านั้น 

 

  การเรยีกร้องผลประโยชนก์ารรักษาพยาบาล -  
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรอืวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรกัษา 
3. ใบเสร็จรบัเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับ

ใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น 
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือ
หน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท  
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  การรกัษานอกประเทศไทย -  
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะ
จ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   ตามวันที่ที่ระบุ ไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 

 

  ขอ้จำกดั -   
 1. ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน จำกัดไม่เกิน วันละ ........บาท  
    ทั้งนี้ข้อจำกัดนี้ไม่ใช้บังคับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐาน              

ทางการแพทย์ 
 2. ไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะ

เทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชนก์ระดกูแตกหกั ไฟไหม ้นำ้รอ้นลวก และการบาดเจบ็อวัยวะภายใน 

 

  คำนิยาม - 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ การชดเชย

กระดูกแตกหักที่แนบท้ายข้อตกลงคุ้มครองนี้ 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อเย่ือ

อื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก เช่น กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) 
และหมอนรองกระดูก (Disc) 

การร้าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การ
แตกเพียงเป็นรอย ไม่ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์ 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์  (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือ              
หักออกจากกันอย่างสมบูรณ์และเห็นรอยหักชัดเจน 

การทิ่มทะล ุ(Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผิวหนัง 
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยุบตัวของปล้องกระดูก              

สันหลัง (Vertebrae) ที่เกิดจากการตกจากที่สูง 
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูกท่อน

เดียวกัน มากกว่า 1 ตำแหน่ง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่วนของกระดูกที่ประกอบเป็นกะโหลกศีรษะ ทั้งนี้ไม่รวมกระดูก

ข า ก ร ร ไก ร บ น  (Maxillar) ข า ก ร ร ไก ร ล่ า ง  (Mandible) ก ร ะดู ก แ ก้ ม  (Zygomatic Bone) แ ล ะ               
กระดูกสันจมูก (Nasal Bone) 

กฎเก้าเปอร์เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทย์ใช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่างกายจาก
การถูกไฟไหม้หรอืน้ำรอ้นลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละข้างถือเป็นส่วนละ 9% ของพื้นผิวร่างกาย ด้านหน้า
และด้านหลังของลำตัวแต่ละด้านถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผิวร่างกาย ขาแต่ละข้างถือเป็น     ส่วนละ 
18% ของพื้นผิวร่างกาย และบริเวณระหว่างทวารหนักกับโคนอวัยวะสืบพันธุ์รวมถึง อวัยวะสืบพันธุ์ถือ
เป็น 1% ที่เหลือ 

บาดแผลการไหม ้หรือนำ้ร้อนลวกระดับที่สาม หมายถึง การไหม้ที่ทำลายชั้นผิวหนังทั้งหมด (หนัง
กำพร้าและหนังแท้) 

การผ่าตัดเปิดทรวงอก หมายถึง การผ่าตัดอวัยวะในทรวงอกซ่ึงโดยปกติจะไม่รวมถึงหัวใจ                   
แต่เพื่อประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึงหัวใจด้วย 

สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ หรือ
อาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลงของ
จำนวนเนื้อกระดูก 

กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตำแหน่งกระดูกซ่ึงเป็น
โรคอยู่ก่อนทำให้กระดูกขาดความแข็งแรง 
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  ความคุม้ครอง -   
 ถ้าผู้ เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ใน    
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงิน
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก เมื่อได้รับหลักฐาน
พิสูจน์การแตกหกัโดยการเอ๊กซเรย์แล้ว 

 

  เงือ่นไขการจา่ยผลประโยชน์ -   
ภายหลังที่บริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อการเรียกร้องและการ

ส่งหลักฐานความเสียหายแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวต่อไปนี้ 
1) ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์

กระดูกแตกหัก และจำกัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสำหรับการแตกหกัของกระดูกชิ้นหรอืท่อนนั้นในรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัย 

2) ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์                
กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่สำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่             
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น โดยมีความคุ้มครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตาม
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

3) ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันที เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์               
กระดูกแตกหักเป็นจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

4) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 
สำหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

5) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้สำหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อบริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์
สำหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งนี้การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ  ที่มิ ได้ระบุไว้ใน               
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

 

  ขอ้ยกเวน้ - 
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ             

อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) 
2. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 
3. การแตกหักซ่ึงเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด 
 

ตารางผลประโยชนก์ารชดเชยกระดกูแตกหกั ไฟไหม ้นำ้รอ้นลวก และการบาดเจ็บอวยัวะภายใน 

ผลประโยชน ์ รอ้ยละของจำนวนเงนิเอาประกนัภยั 

1.   การแตกหกัของกระดกู 
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ตารางผลประโยชนก์ารชดเชยกระดกูแตกหกั ไฟไหม ้นำ้รอ้นลวก และการบาดเจ็บอวยัวะภายใน 

ผลประโยชน ์ รอ้ยละของจำนวนเงนิเอาประกนัภยั 

1.1 สะโพกหรอืเชงิกราน (ยกเวน้กระดกูตน้ขา หรอืกระดกูกน้กบ) 

    การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง  และการ
แตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง  

60% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 30% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง 

15% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   12% 

1.2 ต้นขา  หรอืสน้เทา้ 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง  และ
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง  

30% 

การแตกหักโดยมีการทิม่ทะลุ 24% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง 

15% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   12% 

1.3 ขาทอ่นลา่ง กะโหลกศรีษะ กระดกูไหปลารา้ ขอ้เทา้ ขอ้ศอก แขนทอ่นบนและทอ่นลา่ง 
แตไ่มร่วมถึงการแตกหกัของกระดกูขอ้มอืและกระดกูปลายแขน (Colles fracture) 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ ง โดยมีการทิ่มทะลุ  1 แห่ ง  
และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง  

24% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 15% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง 

12% 

กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed  fracture) ซ่ึงจำเป็นต้อง
แก้ไขโดยการศัลยกรรม 

7.2% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 6% 

1.4 การแตกหักของกระดูกปลายแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่าง และการแตกหักของกระดูก
ข้อมือ (Radius and Ulna) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   6% 

1.5 กระดกูสะบกั กระดกูสะบา้ กระดกูสนัอก มอื (ยกเวน้นิว้มอืและขอ้มอื) เท้า (ยกเวน้นิว้เทา้และสน้เทา้) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12 % 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 6% 

1.6 กระดกูสนัหลงั  (ยกเวน้กระดกูกน้กบ) 
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ตารางผลประโยชนก์ารชดเชยกระดกูแตกหกั ไฟไหม ้นำ้รอ้นลวก และการบาดเจ็บอวยัวะภายใน 

ผลประโยชน ์ รอ้ยละของจำนวนเงนิเอาประกนัภยั 

กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression  Fracture) 12% 

การแตกหักของกระดูก ซ่ึงต้องทำการรักษาโดยศัลยกรรม 12% 

กระดูกหักซ่ึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียการทำงานของ
ระบบประสาทโดยถาวร 

8% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   6% 

1.7 ขากรรไกรลา่ง 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการ
แตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แหง่   

15% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ   12% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง 

9.6% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   4.8% 

1.8 ซีโ่ครง 1 ซี ่หรอืมากกวา่ กระดกูโหนกแกม้ กระดกูกน้กบ ขากรรไกรบน จมกู นิว้เทา้ 1 นิว้ หรอื
มากกวา่ นิว้มอื 1 นิว้ หรอืมากกวา่ 

    การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และ       
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง   

9.5% 

    การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 7.2% 

การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง 

4.8% 

การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์   2.4% 

  
2. บาดแผลจากการไหม ้หรอืนำ้รอ้นลวกระดบัที ่3 ตามกฎเกา้เปอรเ์ซ็นต ์

ไม่ต่ำกว่า  27%  ของผิวหนังร่างกาย 60% 

ไม่ต่ำกว่า  18%  ของผิวหนังร่างกาย   35% 

ไม่ต่ำกว่า    9%  ของผิวหนังร่างกาย 20% 

ไม่ต่ำกว่า  4.5% ของผิวหนังร่างกาย 10% 

3. ขอ้กระดกูเคลือ่นทีจ่ำเปน็ต้องรกัษาโดยการทำใหก้ระดกูเขา้ทีด่ว้ยการผา่ตดัโดยการวางยาสลบ 

กระดูกสันหลังหรือส่วนหลัง โดยวินิจฉัยจากการถ่ายภาพ
ท างรั งสี  (ย ก เว้ น ห ม อ น รอ งก ระดู ก สั น ห ลั ง เค ลื่ อ น ทั บ
เส้นประสาท) 

48% 

ข้อสะโพก   30% 

ข้อหัวเข่า      15% 
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ตารางผลประโยชนก์ารชดเชยกระดกูแตกหกั ไฟไหม ้นำ้รอ้นลวก และการบาดเจ็บอวยัวะภายใน 

ผลประโยชน ์ รอ้ยละของจำนวนเงนิเอาประกนัภยั 

กระดูกข้อมือ หรือข้อศอก  12% 

กระดูกข้อเท้า กระดกูขอ้ไหล่ หรือกระดูกไหปลาร้า 6% 

กระดูกนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือขากรรไกร   2.4% 

4. การบาดเจบ็ตอ่อวยัวะภายในที่เกดิจากการถกูกระทบหรอืกระแทก 

การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในซ่ึงต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
เปิดทรวงอกหรือการผา่ตัดเปิดหน้าท้อง (ยกเว้นไส้เลื่อน) 

15% 

    สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนทำให้หมดสติ ตรวจร่างกาย
พบมีความผิดปกติทางระบบประสาทและมีบาดแผลฟกช้ำที่
สมองจากภาพถ่ายทางรังสี  

25% 

บริษัทจะชดเชยการผ่าตัดรายการต่างๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงรายการละหนึ่งครั้งในรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละปี 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชนก์ารชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล 

 

  คำนิยาม - 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์
ตามข้อบ่งชี้ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ 
และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง     

 

  ความคุ้มครอง - 
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทจะ

จ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ในกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็น ….....… เท่า              
ของผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไม่เกิน ............. วัน                     
อย่างไรก็ตามบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล                
รวมกันสูงสุดไม่เกนิ..................  วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชนอ์บุัตเิหตสุาธารณะ 

 

  คำนิยาม - 
อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถ

เข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม  
 

  ความคุ้มครอง - 
 ถ้าการบาดเจ็บที่ ได้ รับทำให้ผู้ เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม  อ.บ.1 หรือ  อ.บ.2                    
อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้  

 1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 
ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสาร
บริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถใน
เส้นทางทีก่ำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่ว่ิงประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต  

2. ขณ ะผู้ เอาประกันภัยเป็นผู้ โดยสารลิฟท์และเกิดอุบั ติ เหตุขึ้นกับลิฟ ท์สาธารณ ะสำหรับ                 
บรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้น ในอาคารสาธารณ ะ ทั้ งนี้ ไม่รวมถึงลิฟ ท์ที่ ใช้ ใน เหมืองแร่  หรือ               
สถานที่ก่อสร้าง  

3. ขณ ะผู้ เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณ ะในเวลาที่ เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และ                 
เกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ เป็นจำนวน 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึ งจ่ายตาม                 
ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
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  หมวดที ่5 เอกสารแนบทา้ย - 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้
ข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มาย พเีอ: 
การขยายความคุม้ครอง 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 
 

รหสับรษิทั             อ.บ. 3.1    

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                     วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่                  เวลา                    สิ้นสุดวันที่                เวลา 16.30 น. 

เบีย้ประกันภัย                           บาท  ภาษี                        บาท  อากรแสตมป์                       บาท  รวม                      
บาท   

 
การขยายความคุ้มครอง  :  เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไว้เท่านั้น 
 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
การขยายความคุม้ครอง 

การขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์

จำนวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบีย้ประกนัภยั (บาท) 

 
 
 
 
 
 

  

 
ความรับผิดของบริษัทมีไม่เกนิจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้   
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายนี้แทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มาย พเีอ: 
การขยายความคุม้ครอง 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 
 

รหสับรษิทั             อ.บ. 3.2 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                     วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่                  เวลา                    สิ้นสุดวันที่                 เวลา 16.30 น. 

เบีย้ประกันภัย                           บาท  ภาษี                        บาท  อากรแสตมป์                       บาท  รวม                      บาท   

 
การขยายความคุ้มครอง  :  เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือ
สืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้
เท่านั้น 
 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
การขยายความคุม้ครอง 

การแข่งกฬีาอนัตราย 

จำนวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบีย้ประกนัภยั (บาท) 

 
 
 
 
 
 

  

 
กีฬาอันตราย หมายถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต 

ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครื่องร่อน เล่นบันจ้ีจ๊ัมพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ 

ความรับผิดของบริษัทมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกนัภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้   
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายนี้แทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มาย พเีอ: 
การขยายความคุม้ครอง 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 
 

รหสับรษิทั                     อ.บ. 3.3 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                     วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่                  เวลา                    สิ้นสุดวันที่                เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                           บาท  ภาษี                        บาท  อากรแสตมป์                       บาท  รวม                      
บาท   

 
การขยายความคุ้มครอง  :  เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไว้เท่านั้น 
 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
การขยายความคุม้ครอง 

การโดยสารอากาศยานทีม่ิไดป้ระกอบการโดยสายการบนิพาณชิย ์

จำนวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบีย้ประกนัภยั (บาท) 

 
 
 
 
 
 

  

 
ความรับผดิของบรษิัทมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้   
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีข้ัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายนี้แทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มาย พเีอ: 
การขยายความคุม้ครอง 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 
 

รหสับรษิทั             อ.บ. 3.4 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกนัภัยเลขที่                     วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่                  เวลา                    สิ้นสุดวันที่                เวลา 16.30 น. 

เบีย้ประกันภัย                           บาท  ภาษี                        บาท  อากรแสตมป์                       บาท  รวม                      
บาท   

 
การขยายความคุ้มครอง  :  เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือ
สืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้
เท่านั้น 
 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การขยายความคุม้ครอง 
การนัดหยดุงาน การจลาจล  

การที่ประชาชนกอ่ความวุน่วายถงึขนาดลกุฮอืตอ่ตา้นรฐับาล 

จำนวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบีย้ประกนัภยั (บาท) 

 
 
 
 
 
 

  

 
ความรับผิดของบริษัทมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้   
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายนี้แทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใชบ้ังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มาย พเีอ: 
การขยายความคุม้ครอง 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 
 

รหสับรษิทั                      อ.บ. 3.5 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                     วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่                  เวลา                    สิ้นสุดวันที่                เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                           บาท  ภาษี                        บาท  อากรแสตมป ์                      บาท  รวม                      
บาท   

 
การขยายความคุ้มครอง  :  เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือ
สืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้
เท่านั้น 
 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
การขยายความคุม้ครอง 

การกอ่การรา้ย 

จำนวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบีย้ประกนัภยั (บาท) 

 
 
 
 
 
 

  

 
ความรับผิดของบริษัทมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้   
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายนี้แทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มาย พเีอ: 
การจำกดัความรบัผดิ 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 
 

รหสับรษิทั             อ.บ. 5 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที ่                    วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่                เวลา                     สิ้นสุดวันที่                              เวลา 16.30 น. 

เบีย้ประกันภัย                           บาท  ภาษี                        บาท  อากรแสตมป ์                      บาท  รวม                      
บาท   

 
ก ารจ ำกั ด ค ว าม รับ ผิ ด  : เป็ น ที่ ต ก ล งกั น ว่า ห าก ก ารบ าด เจ็บ ที่ ผู้ เอ าป ระกั น ภั ย ได้ รั บ                              

เป็นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลง
คุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลดเหลือเพียง………………………………บาท     

  ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน 

  สว่นเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มาย พเีอ: 
การขยายความคุม้ครองคา่ใชจ้า่ยทนัตกรรม 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 
 

รหสับรษิทั                          อ.บ. 6  

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                     วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบงัคับ : เริ่มต้นวันที่               เวลา                    สิ้นสุดวันที ่                         เวลา 16.30 น. 

จำนวนเงินเอาประกันภัย                    บาท 

เบีย้ประกันภัย                           บาท  ภาษี                        บาท  อากรแสตมป์                       บาท  รวม                      
บาท   

 

  ความคุ้มครอง - 
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับจากอบุัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลสำหรับ 
1. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ  
2. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
 บริษัทจะชดเชยค่าใช้ จ่ายสำหรับการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ตามจำนวนเงินที่ผู้ เอาประกันภัย                 

ได้จ่ายไปจริง แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ แต่หาก ผู้เอาประกันภัย
ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะ
รับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองเงนิชว่ยเหลอืพเิศษ 
 (ใชเ้ฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคล มาย พีเอ) 

 
 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่                     วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย 

ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มวันที่                            เวลา        น.            สิ้นสุดวันที่                       เวลา 16.30 น. 

จำนวนเงินเอาประกันภัย                       บาท 

เบีย้ประกันภัย                      บาท  อากรแสตมป์                        บาท  ภาษี                   บาท  รวม                      บาท   

 
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองเพื่อคุ้มครองความเสียหาย

ดังต่อไปนี้ 
 

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงโดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้  
บริษัทจะชดเชยเงินช่วยเหลือตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยซ่ึง            
เงินจำนวนนี้จะเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การ
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) หรือ ผลประโยชน์การเสียชีวิต                               
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) ภายใน             
ระยะเวลาสิบวัน (10 วัน) ทำการหลังจากที่บริษัทได้รับใบมรณบัตรซ่ึงออกโดยหน่วยงานของรัฐจาก                     
ผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 

 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้ 

 

 ส่วนเง่ือนไข สัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองคา่ปลงศพหรอืค่าใชจ้า่ยในการจดัการงานศพ  
กรณเีสียชวีติจากการเจบ็ปว่ย 

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ) 
                           

เอกสารแนบท้ายเลขที่ : เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ :                  วันทำเอกสาร : 

ชื่อผู้เอาประกันภัย : 

ชื่อผู้รับประโยชน์ :                                                                             ความสัมพันธ์กับผูเ้อาประกันภัย :   

ระยะเวลามีผลบงัคับ : เริ่มต้นวันที่               เวลา                    สิ้นสุดวันที ่                         เวลา 16.30 น. 

จำนวนเงินเอาประกันภัย :                    บาท (ระบุได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) 

เบี้ยประกันภัย :                       บาท  อากรแสตมป์:                         บาท ภาษี :                  บาท  รวม :                      
บาท 

 
  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

ค่าปลงศพหรอืคา่ใชจ้า่ยในการ
จัดการงานศพ   

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซ่ึงหมายรวมถึง  
ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
เพื่อการนั้น  ซ่ึงบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์กรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง  

 
  การขยายความคุ้มครอง -   

เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้างต้นได้ขยายความคุ้มครองค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับ  โดยบริษัทตกลงจะจ่ายค่าปลงศพ
หรือค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ ให้แก่ผู้ รับประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ ไว้ใน
เอกสารแนบท้ายนี้ แต่สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  ทั้งนี้โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามสมควรในการ
จัดการศพ ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 
  เงื่อนไขและข้อกำหนด -   

1. เอกสารแนบท้ายนี้มีระยะเวลารอคอย    วัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้เริ่มมี
ผลบังคับครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา    วัน (สูงสุดไม่เกิน 180 
วัน) นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้  แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของ
เอกสารแนบท้ายนี้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 



36 

 

2. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง จะได้รับ
ความคุ้มครองการชดใช้ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้เอา
ประกันภัยต่ออายุเอกสารแนบท้ายนี้ หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะต้องเริ่มนับ
ระยะเวลารอคอยใหม่ สําหรับการขยายความคุ้มครองค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ 
กรณีเสียชวิีตจากการเจ็บป่วย 
 

  การเรยีกร้องค่าปลงศพหรอืค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ -  
     ผู้รับประโยชน์ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์  
     1.  ใบมรณะบัตร  
     2.  ใบรายงานแพทย์ 
     3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย  
     4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์  
 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้ 

ส่วนเง่ือนไข สัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
 
 

 
 



อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th

0-4234-1994
ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

0-4336-5091-3
axa.khonkaen@axa.co.th

0-4332-4505

อุบลราชธานี
145/10 หมู� 20 ต.ขามใหญ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4531 5874
นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

0-4427-8664

ชลบุร�
96/5-6 หมู� 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ�านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

0-3828-3698 
พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

0-3848-8907-9
axa.pattaya@axa.co.th

0-3848-8906

ระยอง
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

0-3880-9226
จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

0-3931-3102-4
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3931-3100

หัวหิน
4/104 ซ.หมู�บ�านหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

0-3253-6101

0-5375-0179

สุราษฎร�ธานี
201/30-31 หมู� 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ� ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร�ธานี 84000

0-7720-5300-2
axa.suratthani@axa.co.th

0-7720-5488

หาดใหญ�
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

ภูเก็ต
2/18-19 ถ.ว�รัชหงส�หยก 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

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

0-3430-5687

เชียงราย

0-5375 0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th

เชียงใหม�

0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th

0-5326-2098

พ�ษณุโลก
258 /44 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมืองพ�ษณุโลก จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

0-5598-6303

นครสวรรค�
605/380-1 หมู�10 ถ.นครสวรรค�-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรค�ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

0-5622-3151
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5622-3154

สำนักงานใหญ�
1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2118-8000 0-2285-6383 axathai@axa.co.th www.axa.co.th

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

35/82 หมู� 22 ต.รอบเว�ยง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 114/14 หมู� 4 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.หนองป�าครั่ง  อ.เชียงใหม� 
จ.เชียงใหม� 50000
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ติดต�อเรา

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
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 / ชลบุร� 0 3828 3244 /
พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 /
ภูเก็ต 0 7621 9251


	หมวดที่ 1 คำจำกัดความ -
	โรงพยาบาล
	หมายถึง

	สถานพยาบาลเวชกรรม
	คลินิก
	หมายถึง

	มาตรฐานทางการแพทย์
	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
	หมายถึง

	ความจำเป็นทางการแพทย์
	หมายถึง

	ปีกรมธรรม์ประกันภัย
	การก่อการร้าย
	หมายถึง

	ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
	ร้อยละของ
	ระยะเวลาประกันภัย
	เบี้ยประกันภัยเต็มปี
	หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป -
	ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
	ความคุ้มครอง  -
	ข้อตกลงคุ้มครอง
	ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
	ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน

	ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ใน    ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูก...
	เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ -


	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ:
	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ:
	รหัสบริษัท             อ.บ. 3.2
	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ:
	รหัสบริษัท                     อ.บ. 3.3
	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ:
	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ:
	รหัสบริษัท                      อ.บ. 3.5
	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ:
	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ:
	รหัสบริษัท                          อ.บ. 6
	ความคุ้มครอง -

	เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองเงินช่วยเหลือพิเศษ
	เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ  กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย



