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โดยการเชื่อถือข�อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของกรมธรรม�ประกันภัยนี้และเพ�่อเป�น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู�เอาประกันภัยต�องชำระภายใต�ข�อบังคับ เง�่อนไขทั่วไป ข�อตกลงคุ�มครอง 
ข�อยกเว�นและเอกสารแนบท�ายแห�งกรมธรรม�ประกันภัย บร�ษัทให�สัญญากับผู�เอาประกันภัยดังต�อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

ถ�อยคำและคำบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได�ให� ไว�ในส�วนใดก็ตามของกรมธรรม�ประกันภัยจะถือเป�น

ความหมายเดียวกันท้ังหมด ไม�ว�าจะปรากฎในส�วนใดก็ตามเว�นแต�จะได�กำหนดไว�เป�นอย�างอ่ืนในกรมธรรม�

ในกรมธรรม�ประกันภัย

1.1 กรมธรรม�ประกันภัย   หมายถึง ตารางกรมธรรม�ประกันภัย ตารางผลประโยชน� เง�่อนไขข�อตกลง
 คุ�มครอง ข�อยกเว�น ข�อกำหนด เอกสารแนบท�าย ข�อระบุพ�เศษ

ข�อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม�ประกันภัย ซึ่งถือเป�นส�วนหนึ่ง
    แห�งสัญญาประกันภัย

1.2 บร�ษัท    หมายถึง  บร�ษัทที่ออกกรมธรรม�ประกันภัยนี้

1.3 ผู�เอาประกันภัย หมายถึง  บุคคลท่ีระบุช่ือเป�นผู�เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม�ประกันภัยน้ี
 และ/หร�อเอกสารแนบซึ่งเป�นบุคคลที่ได�รับความคุ�มครองตาม

กรมธรรม�ประกันภัยนี้

1.4 อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณ�ที่เกิดข�้นอย�างฉับพลัน จากป�จจัยภายนอกร�างกาย  
 และทำให�เกิดผลที่ผู�เอาประกันภัยมิได�เจตนาหร�อมุ�งหวัง

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง  การบาดเจ็บทางร�างกาย อันเป�นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ ่ง
 เกิดข� ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื ่น

1.6 ความสูญเสีย หร�อ หมายถึง  การบาดเจ็บทางร�างกายของผู�เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให�
ความเสียหายใดๆ ผู �เอาประกันภัยเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ

หร�อได�รับบาดเจ็บ

1.7 ความรับผิดส�วนแรก  หมายถึง    ความเสียหายส�วนแรกที่ผู �เอาประกันภัยจะต�องรับผิดชอบเอง
ต�ออุบัติเหตุแต�ละครั้ง
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1.8 แพทย�  หมายถึง  ผู�ที ่สำเร็จการศึกษาได�รับปร�ญญาแพทย�ศาสตร�บัณฑิตได�ข�้น
 ทะเบียนอย�างถูกต�องจาก แพทยสภา และได�รับอนุญาตให�ประกอบ
 ว�ชาชีพสาขาเวชกรรมในท�องถิ�นที่ให�บร�การทางการแพทย�หร�อ
 ทางด�านศัลยกรรม

1.9 พยาบาล หมายถึง  ผู�ที่ได�รับใบอนุญาตประกอบว�ชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

1.10 โรงพยาบาล หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให�บร�การทางการแพทย�โดยสามารถ
 รับผู�ป�วยไว�ค�างคืนและมีองค�ประกอบทางด�านสถานที่ มีจำนวน
    บุคลากรทางการแพทย�ที่เพ�ยงพอตลอดจนการจัดการให�บร�การ
 ที่ครบถ�วน โดยเฉพาะอย�างยิ �งมีห�องสำหรับการผ�าตัดใหญ�
   และได�รับอนุญาตให�จดทะเบียนดำเนินการเป�นโรงพยาบาลตาม
 กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

1.11 สถานพยาบาล หมายถึง   สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให�บร�การทางการแพทย�โดยสามารถ
       เวชกรรมรับผู�ป�วยไว�ค�างคืนและได�รับอนุญาตให�จดทะเบียนดำเนิน
    การเป�นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

1.12 คลินิก หมายถึง  สถานพยาบาลแผนป�จจ�บันท่ีได�รับอนุญาตตามกฎหมายดำเนินการ
   โดยแพทย�ทำการรักษาพยาบาล ตรวจว�นิจฉัยโรค และไม�สามารถ

รับผู�ป�วยไว�ค�างคืนได�   

1.13 มาตรฐานทาง    หมายถึง  หลักเกณฑ�หร�อแนวทางปฏิบัติทางการแพทย�แผนป�จจ�บันท่ีเป�นสากล
 การแพทย� และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู�ป�วยตาม
 ความจำเป�นทางการแพทย�และสอดคล�องกับข�อสรุปจากประวัติ
 การบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หร�ออื่นๆ (ถ�ามี)

1.14 ค�าใช�จ�ายที่จำเป�น  หมายถึง  ค�ารักษาพยาบาล และ/หร�อค�าใช�จ�ายใดๆ ท่ีควรจะเป�นเม่ือเทียบกับ
  และสมควร การให�บร�การท่ีโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม
   หร�อคลินิก เร�ยกเก็บกับผู�ป�วยทั่วไปของโรงพยาบาล หร�อสถาน
   พยาบาลเวชกรรม หร�อคลินิกซ่ึงผู�เอาประกันภัยเข�ารับการรักษาน้ัน

1.15 ความจำเป�นทาง  หมายถึง  การบร�การทางการแพทย�ต�างๆ ที่มีเง�ื่อนไข ดังนี้
  การแพทย�          (1) ต�องสอดคล�องกับการว�นิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ

บาดเจ็บของผู�รับบร�การ
(2) ต�องมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�อย�างชัดเจนตามมาตรฐาน

เวชปฏิบัติป�จจ�บัน
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(3) ต�องมิใช�เพ�อ่ความสะดวกของผู�รับบร�การหร�อของครอบครัว
ผู�รับบร�การ หร�อของผู� ให�บร�การรักษาพยาบาลเพ�ยง
ฝ�ายเดียว และ

(4) ต�องเป�นการบร�การรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน การดูแล
ผู�ป�วยที่เหมาะสม ตามความจำเป�นของภาวะการบาดเจ็บ
ของผู�รับบร�การนั้นๆ

1.16 ป�กรมธรรม� หมายถึง  ระยะเวลาหนึ่งป�นับแต�วันที่กรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับ   
  ประกันภัย       หร�อนับแต�วันครบรอบป�กรมธรรม�ประกันภัยป�ต�อๆ ไป

1.17 การก�อการร�าย  หมายถึง  การกระทำซึ่งใช�กำลังหร�อความรุนแรง และ/หร�อมีการข�มข��โดย
    บุคคลหร�อกลุ�มบุคคลใดไม��ว�าจะเป�นการกระทำเพ�ยงลำพัง

  การกระทำการแทน หร�อท่ีเก่ียวเน่ืีองกับองค�กรใด หร�อรัฐบาลใด   
  ซ่ึงกระทำเพ�อ่ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหร�อจ�ดประสงค�
  ที่คล�ายคลีงกัน รวมทั้งเพ�่อต�องการส�งผลให�รัฐบาลและ/หร�อ
  สาธารณชน หร�อส�วนหน่ึงส�วนใดของสาธารณชนตกอยู�ในภาวะ

ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 เง�่อนไข และข�อกำหนดทั่วไป
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดข�้นจากการที่บร�ษัทเชื่อถือข�อแถลงของผู�เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย
และข�อแถลง เพ��มเติม (ถ�ามี) ที่ผู�เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให� ไว�เป�นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย
ตามสัญญาบร�ษัทจ�งได�ออกกรมธรรม�ประกันภัยนี้ไว�ให�

ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยรู�อยู�แล�ว แต�แถลงข�อความอันเป�นเท็จในข�อแถลงตามวรรคหนึ่ง หร�อรู�อยู�แล�ว
ในข�อความจร�งใดแต�ปกป�ดข�อความจร�งน้ันไว�โดยไม�แจ�งให�บร�ษัททราบซ่ึงถ�าบร�ษัททราบข�อความจร�งน้ันๆ
อาจจะได�จ�งใจให�บร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้นหร�อบอกป�ดไม�ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้
จะตกเป�นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและะพาณิชย� บร�ษัทมีสิทธิบอกล�างสัญญาได�

บร�ษัทจะไม�ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข�อแถลงนอกเหนือจากที่ผู�เอาประกันภัยได�แถลงไว� ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง

2.2 ความสมบูรณ�แห�งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข�อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม�ประกันภัยนี้ รวมทั้งข�อตกลงคุ�มครองและเอกสารแนบท�าย ประกอบกันเป�นสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงข�อความใดๆในสัญญาจะต�องได�รับความยินยอมจากบร�ษัทและได�บันทึกไว�ในกรมธรรม�
ประกันภัยนี้หร�อในเอกสารแนบท�ายแล�วจ�งจะสมบูรณ�

2.3 การแจ�งอุบัติเหตุ
ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� หร�อตัวแทนของบุคคลดังกล�าวแล�วแต�กรณีจะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไม�ชักช�าในกรณีที่มีการเสียชีว�ตต�องแจ�งให�บร�ษัททราบทันที เว�นแต�จะพ�สูจน� ได�ว�ามีเหตุ
จำเป�นอันสมควรจ�งไม�อาจแจ�งให�บร�ษัททราบดังที่ได�กล�าวมาแล�วข�างต�นได� แต�ได�แจ�งโดยเร็วที่สุด
เท�าที่สามารถจะกระทำได�แล�ว
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2.4 การเร�ยกร�องและการส�งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเร�ยกร�องค�าทดแทน ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� หร�อตัวแทนของบุคคลดังกล�าวแล�วแต�กรณี 
จะต�องส�งหลักฐานตามที่บร�ษัทต�องการตามความจำเป�นให�แก�บร�ษัทโดยค�าใช�จ�ายของตนเอง

ในกรณีเร�ยกร�องค�าทดแทนเน่ืองจากเสียชีว�ต หร�อทุพพลภาพ ให�ส�งหลักฐานดังกล�าวข�างต�นภายใน 30 วัน
นับแต�วันเสียชีว�ต หร�อวันท่ีเร��มเกิดทุพพลภาพ ส�วนในกรณีเร�ยกร�องค�าทดแทนอย�างอ่ืน ให�ส�งหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแต�วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ แต�การไม�เร�ยกร�องภายในกำหนดดังกล�าวไม�ทำให�สิทธิการเร�ยกร�อง
เสียไปหากแสดงให�เห็นว�ามีเหตุอันสมควรที่ไม�สามารถเร�ยกร�องได�ภายในกำหนดและได�ทำการเร�ยกร�อง
โดยเร็วที่สุดเท�าที่สามารถจะกระทำได�แล�ว

2.5 การตรวจทางการแพทย�
บร�ษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจว�นิจฉัยของผู�เอาประกันภัยเท�าที่จำเป�น
กับการประกันภัยน้ีและมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจำเป�นและไม�เป�นการขัดต�อกฎหมาย
 โดยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท

2.6 การจ�ายค�าทดแทน
บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต�วันที่บร�ษัทได�รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหร�อเสียหาย
ที่ครบถ�วนและถูกต�องแล�ว โดยค�าทดแทนสำหรับการเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายให�แก�ผู�รับประโยชน� ส�วนค�า
ทดแทนอย�างอื่นจะจ�ายให�แก�ผู�เอาประกันภัย

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการเร�ยกร�องเพ�่อให�บร�ษัทชดใช�ตามกรมธรรม�ประกันภัยดังกล�าวข�างต�น
ไม�เป�นไปตามข�อตกลงคุ�มครองในกรมธรรม�ประกันภัย ระยะเวลาท่ีกำหนดไว�อาจขยายออกไปอีกได�ตาม
ความจำเป�น แต�ทั้งนี้จะไม�เกิน 90 วัน นับแต�วันที่บร�ษัทได�รับเอกสารครบถ�วนแล�ว 

หากบร�ษัทไม�อาจจ�ายค�าทดแทนให�แล�วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข�างต�น บร�ษัทจะรับผิดชดใช�ดอกเบ้ีย
ให�อีกในอัตราร�อยละ 15 ต�อป�ของจำนวนเง�นที่ต�องจ�าย ทั้งนี้นับแต�วันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 ผู�รับประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัย
ผู�เอาประกันภัยสามารถระบุผู�รับประโยชน�ได� เม่ือผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายเง�นผลประโยชน�ใดๆ
ภายใต�ข�อกำหนดกรมธรรม�ประกันภัยให�แก�ผู�รับประโยชน�ตามที่ระบุนั้น หากมิได�ระบุชื่อผู�รับประโยชน� 
บร�ษัทจะจ�ายเง�นผลประโยชน�ให�แก�กองมรดกของผู�เอาประกันภัย

ในกรณีท่ีผู�เอาประกันภัยระบุช่ือผู�รับประโยชน�เพ�ยงคนเดียว และผู�รับประโยชน�ได�เสียชีว�ตก�อนผู�เอาประกันภัย
หร�อพร�อมกับผู�เอาประกันภัยผู�เอาประกันภัยต�องแจ�งให�บร�ษัททราบเป�นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัว
ผู�รับประโยชน�หากผู�เอาประกันภัยมิได�แจ�งหร�อไม�สามารถแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล�าว
ข�างต�น เมื่อผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายเง�นผลประโยชน�ให�แก�กองมรดกของผู�เอาประกันภัย

ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยระบุชื่อผู�รับประโยชน�มากกว�าหนึ่งคนและผู�รับประโยชน�รายใดเสียชีว�ตก�อน
ผู�เอาประกันภัยหร�อพร�อมกับผู�เอาประกันภัยผู�เอาประกันภัยต�องแจ�งให�บร�ษัททราบเป�นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู�รับประโยชน�นั้น หร�อแจ�งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน�ของผู�รับประโยชน�ที่เหลืออยู� 
หากผู�เอาประกันภัยมิได�แจ�งหร�อไม�สามารถแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู�รับประโยชน�ดังกล�าว
ข�างต�น เมื่อผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายเง�นผลประโยชน�ส�วนของผู�รับประโยชน�รายที่เสียชีว�ต
ให�แก�ผู�รับประโยชน�ที่เหลืออย�ูคนละเท�าๆ กัน
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2.8 การเปลี่ยนอาชีพ
ถ�าผู�เอาประกันภัยได�รับบาดเจ็บในขณะที่กระทำการโดยมีค�าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตราย
มากกว�าอาชีพที่ได�แจ�งไว�แต�เดิมบร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�เป�นจำนวนเง�นเท�าที่เบี้ยประกันภัยที่ได�รับชำระ
แล�วสำหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ�มครองสำหรับอาชีพใหม�ได�

ถ�าผู�เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป�นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบร�ษัทกำหนดไว�ว�าเป�นอาชีพที่มีการเสี่ยงภัย
น�อยกว�าอาชีพประเภทที่แจ�งไว�กับบร�ษัท บร�ษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให�ตาม
ส�วน นับแต�วันที่บร�ษัทได�รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล�ว

2.9 การบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัย
2.9.1 บร�ษัทจะบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยฉบับน้ีได�ด�วยการส�งหนังสือบอกกล�าวล�วงหน�าไม�น�อยกว�า   
         15 วัน โดยทางไปรษณีย�ลงทะเบียนถึงผู�เอาประกันภัยตามท่ีอยู�คร้ังสุดท�ายท่ีแจ�งให�บร�ษัททราบ   

    ในกรณีน้ีบร�ษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให�แก�ผู�เอาประกันภัยโดยหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลา
   ที่กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได�ใช�บังคับมาแล�วออกตามส�วน

2.9.2 ผู�เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได�โดยแจ�งให�บร�ษัททราบเป�นหนังสือ   
          และมีสิทธิได�รับเบ้ียประกันภัยคืน หลังจากหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม�ประกันภัย

    ฉบับนี้ได� ใช�บังคับมาแล�วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว�ดังต�อไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

 ระยะเวลาประกันภัย (ไม�เกิน/เดือน)         ร�อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป�
 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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2.10 การสิ�นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้จะสิ�นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู�เอาประกันภัยถูกจองจำ
อยู�ในเร�อนจำหร�อทัณฑสถาน ซึ่งบร�ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให�แก�ผู�เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้ได� ใช�บังคับมาแล�วออกตามส�วน

2.11 การระงับข�อพ�พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข�อพ�พาท ข�อขัดแย�ง หร�อข�อเร�ยกร�องใดๆ ภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ระหว�างผู�มีสิทธิ
เร�ยกร�องตามกรมธรรม�ประกันภัยกับบร�ษัท และหากผู�มีสิทธิเร�ยกร�องประสงค� และเห็นควรยุติข�อพ�พาทน้ัน
โดยว�ธีการอนุญาโตตุลาการ บร�ษัทตกลงยินยอมและให�ทำการว�นิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว�าด�วยอนุญาโตตุลาการ

2.12 เง�่อนไขบังคับก�อน
บร�ษัทอาจจะไม�รับผิดชดใช�ค�าทดแทนตามกรมธรรม�ประกันภัยน้ี เว�นแต�ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� หร�อ
ตัวแทนของบุคคลดังกล�าวแล�วแต�กรณีได�ปฏิบัติถูกต�องครบถ�วนตามสัญญาประกันภัยและเง�่อนไขแห�ง
กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 3 ข�อยกเว�นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม�คุ�มครอง
3.1 ความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หร�อสืบเนื่องจากสาเหตุดังต�อไปนี้

3.1.1  การกระทำของผู�เอาประกันภัยขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจน
                   ไม�สามารถครองสติได�

    คำว�า “ขณะอยู�ภายใต�ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให�ถือเกณฑ�มีระดับ แอลกอฮอล�
                 ในเลือดตั้งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป

3.1.2 การฆ�าตัวตาย พยายามฆ�าตัวตาย หร�อการทำร�ายร�างกายตนเอง
3.1.3 การได�รับเช้ือโรค ปรสิต เว�นแต�การติดเช้ือโรค หร�อบาดทะยัก หร�อโรคกลัวน้ำ ซ่ึงเกิดจากบาดแผล

                    ท่ีได�รับมาจากอุบัติเหตุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหร�อศัลยกรรม เว�นแต�ท่ีจำเป�นจะต�องกระทำ เน่ืองจากได�รับบาดเจ็บซ่ึง

  ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้ และได�กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว�
                  ในกรมธรรม�ประกันภัย

3.1.5 การแท�งลูก
3.1.6 การรักษาฟ�นหร�อการรักษารากฟ�น เว�นแต�การรักษาท่ีได�เกิดข�น้ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
3.1.7 การเปลี่ยนหร�อใส�ฟ�นปลอม การครอบฟ�น ทันตกรรมประดิษฐ� 
3.1.8 อาหารเป�นพ�ษ
3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส�นประสาท (Disc herniation)

  กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative   
   disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หร�อพยาธิ

  สภาพที่กระดูกสันหลังส�วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว�นแต�มีการแตกหัก
  (Fracture) หร�อเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
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3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำท่ีมุ�งร�ายของศัตรูต�างชาติ หร�อการกระทำท่ีมุ�งร�ายคล�ายสงคราม
  ไม�ว�าจะได�มีการประกาศสงครามหร�อไม�ก็ตาม หร�อสงครามกลางเมือง การแข็งข�อ การกบฏ
  การจลาจล การนัดหยุดงาน การก�อความวุ�นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหารการประกาศ
กฎอัยการศึก หร�อเหตุการณ�ใดๆ ซ่ึงจะเป�นเหตุให�มีการประกาศหร�อคงไว�ซ่ึงกฎอัยการศึก

3.1.11 การก�อการร�าย
3.1.12 การแผ�รังสี หร�อการแพร�กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร� หร�อจากกากนิวเคลียร�ใดๆ

   อันเนื่องมาจากการเผาไหม�ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร� และจากกรรมว�ธีใดๆแห�งการแตกแยกตัว
ทางนิวเคลียร� ซ่ึงดำเนินติดต�อไปด�วยตัวเอง

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หร�อส�วนประกอบของนิวเคลียร� หร�อวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจ
 เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร�ได�

3.2 ความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข�้นในเวลาต�อไปนี้
       (เว�นแต�จะได�มีการขยายความคุ�มครอง และมีการออกเอกสารแนบท�ายเพ�่อขยายความคุ�มครองดังกล�าว)

3.2.1 ขณะที่ผู�เอาประกันภัยแข�งรถหร�อแข�งเร�อทุกชนิด แข�งม�า แข�งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด�วย  
  แข�งสเก็ต ชกมวย โดดร�ม (เว�นแต�การโดดร�มเพ�่อรักษาชีว�ต) ขณะกำลังข�้นหร�อกำลังลงหร�อ
  โดยสารอยู�ในบอลลูน หร�อเคร�่องร�อน เล�นบันจ�้จั๊มพ� ดำน้ำที่ต�องใช�ถังอากาศ และเคร�่องช�วย

หายใจใต�น้ำ 
3.2.2 ขณะท่ีผู�เอาประกันภัยขับข� ่หร�อโดยสารรถจักรยานยนต� 
3.2.3  ขณะท่ีผู�เอาประกันภัยกำลังข�น้หร�อกำลังลง หร�อโดยสารอยู�ในอากาศยานท่ีมิได�จดทะเบียนเพ�อ่

  บรรทุกผู�โดยสาร และมิได�ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย�
3.2.4 ขณะท่ีผู�เอาประกันภัยขับข�ห่ร�อปฏิบัติหน�าท่ีเป�นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
3.2.5 ขณะท่ีผู�เอาประกันภัยเข�าร�วมทะเลาะว�วาทหร�อมีส�วนย่ัวยุให�เกิดการทะเลาะว�วาท
3.2.6 ขณะท่ีผู�เอาประกันภัยก�ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หร�อขณะถูกจับกุม หร�อหลบหนี

  การจับกุม
3.2.7 ขณะท่ีผู�เอาประกันภัยปฏิบัติหน�าท่ีเป�น ทหาร ตำรวจ หร�ออาสาสมัคร และเข�าปฏิบัติการในสงคราม 

  หร�อปราบปราม แต�หากการเข�าปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน บร�ษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแต�ระยะ
       เวลาท่ีเข�าปฏิบัติการสงคราม หร�อปราบปรามน้ัน จนถึงวันสิ�นสุดการปฏิบัติการน้ัน ส�วนหลัง

                  จากนั้น ให�กรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับต�อไปจนสิ�นสุดระยะเวลาประกันภัย ที่กำหนดไว�
                  ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 4 ข�อตกลงคุ�มครอง
ภายใต�ข�อบังคับ ข�อตกลงคุ�มครอง ข�อยกเว�น ข�อกำหนด เง�่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบท�ายแห�ง
กรมธรรม�ประกันภัยและเพ�่อเป�นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู�เอาประกันภัย
ต�องชำระ บร�ษัทตกลงจะให�ความคุ�มครอง ดังต�อไปน้ี
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2.10 การสิ�นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้จะสิ�นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู�เอาประกันภัยถูกจองจำ
อยู�ในเร�อนจำหร�อทัณฑสถาน ซึ่งบร�ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให�แก�ผู�เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้ได� ใช�บังคับมาแล�วออกตามส�วน

2.11 การระงับข�อพ�พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข�อพ�พาท ข�อขัดแย�ง หร�อข�อเร�ยกร�องใดๆ ภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ระหว�างผู�มีสิทธิ
เร�ยกร�องตามกรมธรรม�ประกันภัยกับบร�ษัท และหากผู�มีสิทธิเร�ยกร�องประสงค� และเห็นควรยุติข�อพ�พาทน้ัน
โดยว�ธีการอนุญาโตตุลาการ บร�ษัทตกลงยินยอมและให�ทำการว�นิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว�าด�วยอนุญาโตตุลาการ

2.12 เง�่อนไขบังคับก�อน
บร�ษัทอาจจะไม�รับผิดชดใช�ค�าทดแทนตามกรมธรรม�ประกันภัยน้ี เว�นแต�ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� หร�อ
ตัวแทนของบุคคลดังกล�าวแล�วแต�กรณีได�ปฏิบัติถูกต�องครบถ�วนตามสัญญาประกันภัยและเง�่อนไขแห�ง
กรมธรรม�ประกันภัย

หมวดที่ 3 ข�อยกเว�นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม�คุ�มครอง
3.1 ความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หร�อสืบเนื่องจากสาเหตุดังต�อไปนี้

3.1.1  การกระทำของผู�เอาประกันภัยขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจน
                   ไม�สามารถครองสติได�

คำว�า “ขณะอยู�ภายใต�ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให�ถือเกณฑ�มีระดับ แอลกอฮอล�
ในเลือดตั้งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป

3.1.2 การฆ�าตัวตาย พยายามฆ�าตัวตาย หร�อการทำร�ายร�างกายตนเอง
3.1.3 การได�รับเช้ือโรค ปรสิต เว�นแต�การติดเช้ือโรค หร�อบาดทะยัก หร�อโรคกลัวน้ำ ซ่ึงเกิดจากบาดแผล

                    ท่ีได�รับมาจากอุบัติเหตุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหร�อศัลยกรรม เว�นแต�ท่ีจำเป�นจะต�องกระทำ เน่ืองจากได�รับบาดเจ็บซ่ึง

ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้ และได�กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว�
                  ในกรมธรรม�ประกันภัย

3.1.5 การแท�งลูก
3.1.6 การรักษาฟ�นหร�อการรักษารากฟ�น เว�นแต�การรักษาท่ีได�เกิดข�น้ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
3.1.7 การเปลี่ยนหร�อใส�ฟ�นปลอม การครอบฟ�น ทันตกรรมประดิษฐ� 
3.1.8 อาหารเป�นพ�ษ
3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส�นประสาท (Disc herniation)

กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative
disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หร�อพยาธิ
สภาพที่กระดูกสันหลังส�วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว�นแต�มีการแตกหัก
(Fracture) หร�อเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

ข�อตกลงคุ�มครอง (อ.บ.2)
ผลประโยชน�การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง 

การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวร

คำนิยาม
การสูญเสียอวัยวะ     หมายถึง  การถูกตัดออกจากร�างกายต้ังแต�ข�อมือ หร�อข�อเท�า และให�หมายรวมถึง

 การสูญเสียสมรรถภาพในการใช�งานของอวัยวะดังกล�าวข�างต�น
 ดยสิ�นเชิงและมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�ชัดเจนว�าไม�สามารถกลับมา

ใช�งานได�อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา     หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม�มีทางรักษาให�หายได�ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง   หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม�สามารถประกอบหน�าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจำ และอาชีพอื่นๆ ได�โดยสิ�นเชิงตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรบางส�วน  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม�สามารถประกอบหน�าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจำตามปกติได�ตลอดไป แต�ทำงานอื่นเพ�่อสินจ�างได�

ความคุ�มครอง 
การประกันภัยนี้คุ�มครองความสูญเสียหร�อความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร�างกายของผู�เอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให�ผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ด
ออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงภายใน 180 วัน นับแต�วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หร�อการบาดเจ็บท่ีได�รับทำให�
ผู�เอาประกันภัย ต�องรักษาตัวติดต�อกันในฐานะผู�ป�วยในในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม 
และเสียชีว�ตเพราะการบาดเจ็บน้ัน เมื่อใดก็ดี บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให� ดังนี้

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีว�ต

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับการตกเป�นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง และการ
ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงนั้นได�เป�นไปติดต�อกันไม�น�อยกว�า
12 เดือน นับแต�วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หร�อมีข�อบ�งช้ีทางการแพทย�
ชัดเจนว�าผู�เอาประกันภัยตกเป�นบุคคลทุพพลภาพถาวร
ถาวรสิ�นเชิง

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับมือสองข�างตั้งแต�ข�อมือ หร�อเท�าสองข�างตั้งแต�
ข�อเท�า หร�อสายตาสองข�าง

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

สำหรับมือหน่ึงข�างต้ังแต�ข�อมือ และเท�าหน่ึงข�างต้ังแต�ข�อเท�า

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ 

สำหรับเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า และสายตาหนึ่งข�าง

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ และสายตาหนึ่งข�าง

60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

สำหรับเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า 

สำหรับสายตาหนึ่งข�าง 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนตามข�อนี้เพ�ยงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท�านั้น เว�นแต�กรณีที่มีการสูญเสีย
นิ�วมือ หร�อนิ�วเท�าโดยถาวรสิ�นเชิงตามรายการท่ี 12 ถึง 19 และไม�อาจเร�ยกร�องค�าทดแทนตามรายการใด
รายการหน่ึงในรายการท่ี 1 ถึง 9 ได� บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�ตามความสูญเสียท่ีแท�จร�งในแต�ละรายการ
รวมกันแต�ไม�เกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส�วนซ่ึงไม�สามารถเร�ยกร�องค�าทดแทนท่ีกำหนดไว�ตามรายการท่ี 2 ถึง 19 ได�
และไม�ใช�เป�นการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ�มรส หร�อดมกลิ�น บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�ตามความเห็น
ของแพทย�ของบร�ษัท แต�ไม�เกิน 50% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนสำหรับผลท่ีเกิดข�น้ตามข�อตกลงคุ�มครองน้ีรวมกันไม�เกิน
จำนวนเง�นดังระบุไว� ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย หากบร�ษัทจ�ายค�าทดแทนตามข�อตกลงคุ�มครองนี้
ยังไม�เต็มจำนวนเง�นเอาประกันภัย บร�ษัทจะยังคงให�ความคุ�มครองจนสิ�นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท�ากับจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่เหลืออยู�เท�านั้น

การเร�ยกร�องผลประโยชน�การเสียชีว�ต
ผู�รับประโยชน� จะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปนี้ให�แก�บร�ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู�เอาประกันเสียชีว�ต
โดยค�าใช�จ�ายของผู�รับประโยชน�

1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
2. ใบมรณบัตร
2. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร�อยเวรเจ�าของคดีหร�อหน�วยงานที่ออกรายงาน
4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร�อยเวรเจ�าของคดี
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ�านประทับ “ตาย” ของผู�เอาประกันภัย
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ�านของผู�รับประโยชน�

50% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข�างหร�อเป�นใบ� 10.

15% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหน่ึงข�าง

25% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วหัวแม�มือ (ทั้งสองข�อ)

11.

12.

10% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วหัวแม�มือ (หนึ่งข�อ) 13.

10% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วชี้ (ทั้งสามข�อ)14.

 8% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วชี้ (ทั้งสองข�อ) 15.

 4% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วชี้ (หนึ่งข�อ)16.

 5% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วอื่นๆ แต�ละนิ�ว (ไม�น�อยกว�าสองข�อ) นอกจาก
นิ�วหัวแม�มือและนิ�วชี้ 

17.

 5% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วหัวแม�เท�า18.

 1% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย สำหรับนิ�วเท�าอ่ืนๆ แต�ละนิ�ว (ไม�น�อยกว�าหน่ึงข�อ) นอกจาก
นิ�วหัวแม�เท�า 

19.
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การเร�ยกร�องผลประโยชน�ทุพพลภาพถาวร หร�อการสูญเสียอวัยวะ
ผู�เอาประกันภัย จะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปน้ีให�แก�บร�ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีแพทย�ลงความเห็นว�า
ทุพพลภาพถาวร หร�อสูญเสียอวัยวะโดยค�าใช�จ�ายของผู�เอาประกันภัย

1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
2. ใบรายงานแพทย�ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหร�อสูญเสียอวัยวะ

การไม�ส�งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล�าว ไม�ทำให�สิทธิในการเร�ยกร�องเสียไปหากแสดงให�เห็นได�ว�ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม�สามารถส�งหลักฐานดังกล�าวได�ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต�ได�ส�งโดยเร็วที่สุดเท�าที่
จะกระทำได�แล�ว

กรมธรรม�ประกนัภัย สบายใจ มาย พ�เอ 13



ข�อตกลงคุ�มครอง
ผลประโยชน�การรักษาพยาบาล

คำนิยาม
ค�าห�องสำหรับผู�ป�วยใน   หมายถึง   ค�าห�องพักผู�ป�วย ค�าอาหารผู�ป�วย ค�าบร�การพยาบาลและค�าบร�การใน

 โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให�
 ในแต�ละวัน

ผู�ป�วยใน  หมายถึง   ผู�ท่ีจำเป�นต�องเข�ารับการรักษาในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาล
 เวชกรรมติดต�อกันไม�น�อยกว�า 6 ชั่วโมง ซึ่งต�องลงทะเบียนเป�น
 ผู�ป�วยในโดยได�รับการว�นิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย�ตามข�อบ�งชี้
 ซ่ึงเป�นมาตรฐานทางการแพทย� และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ
 การรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ และให�รวมถึงกรณีรับตัวไว�เป�นผู�ป�วยใน

แล�วต�อมาเสียชีว�ตก�อนครบ 6 ชั่วโมง

แพทย�ทางเลือก หมายถึง   การตรวจว�นิจฉัย การรักษาพยาบาลหร�อการป�องกันโรคด�วยว�ธี
   การแพทย�แผนไทย การแพทย�พ�้นบ�านไทย การแพทย�แผนจ�น หร�อ

ว�ธีการอื่นๆ ที่มิใช�การแพทย�แผนป�จจ�บัน

ความคุ�มครอง
ถ�าการบาดเจ็บท่ีได�รับทำให�ผู�เอาประกันภัยต�องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย� หร�อต�องได�รับการพยาบาล
โดยพยาบาล ซ่ึงเกิดข�น้ภายใน 52 สัปดาห� นับแต�วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนสำหรับ ค�าใช�จ�าย
ที่จำเป�นและสมควร ซึ่งเกิดข�้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป�นทางการแพทย�และมาตรฐานทาง
การแพทย� สำหรับค�าห�องสำหรับผู�ป�วยใน ค�าห�องสังเกตอาการ ค�ารักษาพยาบาลและค�าการพยาบาล
ให�ตามจำนวนเง�นท่ีจ�ายจร�งท้ังน้ีไม�เกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยท่ีระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย
หักด�วยความรับผิดส�วนแรก (ถ�ามี)

แต�หากผู�เอาประกันภัยได�รับการชดใช�จากสวัสดิการของรัฐ หร�อสวัสดิการอ่ืนใด หร�อจากการประกันภัย
อื่นมาแล�วบร�ษัทจะรับผิดชอบเพ�ยงจำนวนเง�นค�ารักษาพยาบาล และค�าการพยาบาลส�วนที่ขาดเท�านั้น

การเร�ยกร�องผลประโยชน�การรักษาพยาบาล
ผู�เอาประกันภัยจะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปนี้ให�แก�บร�ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม หร�อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค�าใช�จ�ายของผู�เอาประกันภัย

1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
2. ใบรายงานแพทย�ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการว�นิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเง�นต�นฉบับที่แสดงรายการค�าใช�จ�าย หร�อใบสรุปป�ดหน�างบกับใบเสร็จรับเง�น
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ใบเสร็จรับเง�นท่ีแสดงรายการค�าใช�จ�ายต�องเป�นใบเสร็จรับเง�นต�นฉบับ และบร�ษัทจะคืนต�นฉบับใบเสร็จท่ีรับรอง
ยอดเง�นท่ีจ�ายไป เพ�อ่ให�ผู�เอาประกันภัยไปเร�ยกร�องส�วนท่ีขาดจากผู�รับประกันภัยรายอ่ืน แต�หากผู�เอาประกันภัย
ได�รับการชดใช�จากสวัสดิการของรัฐ หร�อสวัสดิการอ่ืนใด หร�อจากการประกันภัยอ่ืนมาแล�ว ให�ผู�เอาประกันภัย
ส�งสำเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเง�นท่ีจ�ายจากสวัสดิการของรัฐ หร�อหน�วยงานอ่ืนเพ�อ่เร�ยกร�องส�วนท่ีขาด
จากบร�ษัท

การรักษานอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัยนี้ บร�ษัทจะจ�าย
ค�าทดแทนโดยใช�อัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศ ตามวันท่ีท่ีระบุไว�ในใบเสร็จรับเง�นค�ารักษาพยาบาล

ข�อจำกัด
1. ค�าห�องสำหรับผู�ป�วยใน จำกัดไม�เกิน วันละ…บาท

ทั้งนี้ข�อจำกัดนี้ไม�ใช�บังคับกรณีเข�ารับการรักษาในห�องผู�ป�วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐาน
                 ทางการแพทย�

2. ไม�คุ�มครอง ค�าจ�างพยาบาลพ�เศษ อุปกรณ�ค้ำยันต�างๆ (ยกเว�นไม�ค้ำยัน) รถเข็นผู�ป�วย อวัยวะเทียม
ภายนอกร�างกาย แพทย�ทางเลือก (Alternative medicine) การฝ�งเข็ม
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 ข�อตกลงคุ�มครอง
ผลประโยชน�การชดเชยรายได�ระหว�างการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล

คำนิยาม

ผู�ป�วยใน  หมายถึง  ผู�ที่จำเป�นต�องเข�ารับการรักษาในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม  
ติดต�อกันไม�น�อยกว�า 6 ชั่วโมง ซึ่งต�องลงทะเบียนเป�นผู�ป�วยใน โดยได�รับการ
ว�นิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย�ตามข�อบ�งชี้ซึ่งเป�นมาตรฐานทางการแพทย� 
และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให�รวมถึง
กรณีรับตัวไว�เป�นผู�ป�วยในแล�วต�อมาเสียชีว�ตก�อนครบ 6 ชั่วโมง    

ความคุ�มครอง

 ถ�าการบาดเจ็บท่ีได�รับทำให�ผู�เอาประกันภัยต�องเข�ารักษาตัวเป�นผู�ป�วยในในโรงพยาบาล บร�ษัทจะจ�าย
ผลประโยชน�การชดเชยรายได�ระหว�างการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให�ตามจำนวนเง�นที่ระบุไว� ใน
หน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย 

ในกรณีที่มีความจำเป�นทางการแพทย�ต�องเข�าพักรักษาตัวเป�นผู�ป�วยในห�องผู�ป�วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) 
บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�การชดเชยรายได�ระหว�างการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให�เป�น ……..… เท�า              
ของผลประโยชน�การชดเชยรายได�ระหว�างการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม�เกิน …………. วัน
อย�างไรก็ตามบร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�การชดเชยรายได�ระหว�างการเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกัน
สูงสุดไม�เกิน………………  วันต�อการบาดเจ็บแต�ละครั้ง 
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หมวดที่ 5 เอกสารแนบท�าย
ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายดังต�อไปนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความใน
เอกสารแนบท�ายดังต�อไปนี้แทน

ส�วนเง�่อนไขสัญญาประกันภัยและข�อยกเว�นอื่นๆ ในกรมธรรม�ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม
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เอกสารแนบท�ายกรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล มาย พ�เอ :
การขยายความคุ�มครอง

(ใช�เฉพาะเป�นเอกสารแนบท�ายกรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล มาย พ�เอ)

รหัสบร�ษัท  อ.บ. 3.1   
“ตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย”            

 เอกสารแนบท�ายเลขที่          เป�นส�วนหนึ่งของกรมธรรม�ประกันภัยเลขที่           วันทำเอกสาร

 ชื่อผู�เอาประกันภัย

 ระยะเวลามีผลบังคับ : เร��มต�นวันท่ี                เวลา               สิ�นสุดวันท่ี             เวลา 16.30 น.

 เบ้ียประกันภัย                บาท  ภาษี                   บาท  อากรแสตมป�                 บาท       รวม                      บาท

การขยายความคุ�มครอง : เป�นที่ตกลงกันว�า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว� ในเอกสารแนบท�ายนี้
กรมธรรม� ประกันภัยดังกล�าวข�างต�น ได�ขยายไปคุ�มครองความสูญเสียหร�อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หร�อสืบเน่ือง หร�อเกิดข�น้ในเวลาดังต�อไปน้ี ท้ังน้ีเฉพาะในข�อตกลงคุ�มครองข�อท่ีมีจำนวนเง�นเอาประกันภัย
ระบุไว�เท�านั้น

                      จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)               เบ้ียประกันภัย (บาท)

 ตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย    ตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย   ตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

ความรับผิดของบร�ษัทมีไม�เกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายนี้

ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสาร
แนบท�ายน้ีแทน

ส�วนเง�อ่นไขสัญญาประกันภัยและข�อยกเว�นอ่ืนๆ ในกรมธรรม�ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม

การขยายความคุ�มครอง
การขับข�่หร�อโดยสารรถจักรยานยนต�    ข�อตกลงคุ�มครอง



เอกสารแนบท�ายกรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล มายพ�เอ :
การจำกัดความรับผิด

(ใช�เฉพาะเป�นเอกสารแนบท�ายกรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล มาย พ�เอ)

รหัสบร�ษัท  อ.บ. 5   
“ตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย”

 เอกสารแนบท�ายเลขที่          เป�นส�วนหนึ่งของกรมธรรม�ประกันภัยเลขที่           วันทำเอกสาร

 ชื่อผู�เอาประกันภัย

 ระยะเวลามีผลบังคับ : เร��มต�นวันท่ี                เวลา               สิ�นสุดวันท่ี             เวลา 16.30 น.

 เบ้ียประกันภัย                บาท  ภาษี                   บาท  อากรแสตมป�               บาท       รวม                      บาท

การจำกัดความรับผิด : เป�นที่ตกลงกันว�า หากการบาดเจ็บที่ผู�เอาประกันภัยได�รับ เป�นผลเนื่องมาจาก
การถูกฆาตกรรม หร�อถูกทำร�ายร�างกาย จำนวนเง�นเอาประกันภัยตามข�อตกลงคุ�มครอง อ.บ.2 
จะลดเหลือเพ�ยง ตามที่ระบุไว� ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย บาท

ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสาร
แนบท�ายน้ีแทน

ส�วนเง�อ่นไขสัญญาประกันภัยและข�อยกเว�นอ่ืนๆ ในกรมธรรม�ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม
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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

0-3931-3102-104
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
0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

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
666/50 หมู� 7 ต.สมอแข อ.เมือง 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�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 3931 3102-104 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต
0 7621 9251




