




 

 

ทายคําสั่งนายทะเบียน เร่ือง  หลักเกณฑการใหความเห็นชอบแบบ ขอความและ 
อัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายป   

และกรณีชําระเบี้ยประกนัภัย  รายเดือน โดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต 
 
 

ประกอบดวย 
 
สวนที่  1   ใบคําขอเอาประกันภัย แบบและขอความกรมธรรมประกนัภัยอุบัติเหตสุวนบคุคล 

กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายป และกรณชีําระเบีย้ประกันภัยรายเดือน โดยหัก
บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดติ  

สวนที ่ 2  สมุดอัตราเบี้ยประกันภัย  สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล    
กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายป และกรณชีําระเบีย้ประกันภัยรายเดือน โดยหัก
บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดติ  

สวนที ่ 3  การยื่นขอรับความเห็นชอบใบคําขอเอาประกันภัย  แบบและขอความและอัตรา
เบี้ยประกันภัย  สําหรับกรมธรรมประกนัภัยอุบัติเหตสุวนบคุคล กรณีชําระเบีย้
ประกันภัยรายป และกรณชีําระเบีย้ประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดติ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 1 
ใบคําขอเอาประกันภัย  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระ            

เบี้ยประกันภัยรายป และกรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายเดือน โดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดติ 
  
ขอ 1  ใบคําขอเอาประกันภัยกรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล กรณีเสนอขายกรมธรรม

ประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวติ หรือนายหนาประกันชีวติ 

          ขอ 2  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบคุคล   

  2.1  กรณีเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวติ หรือนายหนาประกันชีวติ 
                           1)  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป)   
         2)  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน โดยหักบัญชธีนาคารหรือบัตรเครดิต) 

    2.2  กรณีเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศพัท 
                           1)  แบบและขอความกรมธรรมประกนัภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป)   
         2)  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน โดยหักบัญชธีนาคารหรือบัตรเครดิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ขอ 1 ใบคําขอเอาประกันภัยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีเสนอขาย

กรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวติ 
 

ใบคําขอเอาประกันภัย 

กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล    กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป        กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน 

1. 
 
ผูขอเอาประกันภัย: ชื่อ   __________________________________________________อายุ  ______ โทร  ________________โทรมือถือ  ______________   
 

ที่อยู  ________________________________________________________________________ รหัสไปรษณีย  __________________________________ 
  
    บัตรประชาชน           บัตรขาราชการ              ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว                 หนังสือเดินทาง 

เลขที่ _________________________ออกให ณ เขต หรือ อําเภอ _______________________ จังหวัด ____________________ประเทศ _______________ 
 

อายุ (ป)  
 

วัน เดือน ปเกิด 
 

ความสูง (ซม) 
 

นํ้าหนัก (กก) 
 

สัญชาติ  

     
 

อาชีพปจจุบัน  ____________________________________________________________   ตําแหนง __________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ลักษณะงานที่ทําโดยสังเขป  ____________________________________________________________   ชั้นอาชีพ _______________________________ 
 

เงินเดือน/คาจาง ปละ  _______________________  บาท            แหลงที่มา/หนวยงาน ______________________________________________________ 

 

2. 
 

ผูรับประโยชน :  ชื่อ ________________________________________________________  อายุ _______ ป   ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย _________ 
ที่อยู  ______________________________________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                      

รหัสไปรษณีย _____________________________________________   โทร. _____________________________  โทรมือถือ ______________________ 
 

 

3.   กรณีชําระเบ้ียประกันภัยรายป 

ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเร่ิมตนวันที่______________________ เวลา __________น. ส้ินสุดวันที่_____________________ เวลา _________น. 
 

  กรณีชําระเบ้ียประกันภัยรายเดือน 

ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเร่ิมตนวันที่______________________ เวลา __________น.
กรมธรรมประกันภัยน้ีเปนกรมธรรมประกันภัยรายเดือนตออายุ
อัตโนมัติ วันส้ินสุดการเอาประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไขของ
กรมธรรมประกันภัย 

4. ขอตกลงคุมครองและจํานวนเงินขอเอาประกันภัยที่ตองการ      แผน_________________________________     แผน___________________________ 
 

ขอตกลงคุมครอง 
 

จํานวนเงินเอา 
ประกันภัย (บาท) 

 
ความรับผิดสวนแรก 

(บาท) 

 
(บริษัทกรอก) 
เบ้ียประกันภัย 

(บาท) 
 สําหรับความคุมครองตามขอ 1 ใหทานระบุความคุมครองที่ตองการ 

ตาม อ.บ. 1 หรือ อ.บ. 2 ขอใดขอหน่ึง 
   

 ขอ 1.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ. 1)    

 ขอ 1.  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟง การพูดออกเสียงหรือทพุพลภาพถาวร (อ.บ. 2)    

 ขอ 2.  ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง          ไมเกิน    ____________ สัปดาห    

 ขอ 3.  ทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน        ไมเกิน   ____________ สัปดาห    

 ขอ 4.  คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตแุตละครั้ง     

ขอ 5.  กระดูกแตกหัก ไฟไหม นํ้ารอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน    

ขอ 6.  ชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล (ตอวัน) สูงสุดไมเกิน_________วัน    

ขอ 7.  อุบัติเหตุสาธารณะ    

5. 
 
 
 
 
 
 
 

ตองการใหมีความคุมครองเพิ่มเติมดังน้ี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย (บาท) 
สําหรับขอ 1       
(อ.บ.1/2) 

จํานวนเงินเอา
ประกันภัย (บาท) 
สําหรับขอ 4  

(คารักษาพยาบาล) 

(บริษัทกรอก) 
เบ้ียประกันภัย 

(บาท) 

5.1 การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต (อ.บ.3.1)    

5.2 การแขงกีฬาอันตราย (อ.บ.3.2)    

5.3 การโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย (อ.บ.3.3)    



 
 

5.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล (อ.บ.3.4)    

5.5 การกอการราย (อ.บ.3.5)    

5.6 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย (อ.บ.5)    
 
 
 

5.7 คาใชจายทันตกรรม (อ.บ.6)     

                                                                                                                     เบ้ียประกันภัยรวมอากรแสตมปและภาษีรวมทั้งส้ิน  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทานมีหรือไดขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือประกันชีวิตไวกับบริษัทหรือกับบริษัทอื่นหรือไม?          ไมมี                              มีหรือไดขอ 
ถามีหรือไดขอโปรดแจง จํานวนกรมธรรมประกันภัยรวมทั้งหมด _____________ กรมธรรม   จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมด ____________________บาท  
โปรดแถลงรายละเอียดในกรณีที่มีหรือไดขอเอาประกันภัยไวกับบริษัทหรือกับบริษัทอื่น  
6.1 บริษัท  ______________________________ จํานวนเงินเอาประกนัภัย  __________________________________  บาท 
6.2 บริษัท  ______________________________ จํานวนเงินเอาประกนัภัย  __________________________________  บาท 
6.3 บริษัท  ______________________________ จํานวนเงินเอาประกนัภัย  __________________________________  บาท 
6.4 บริษัท  ______________________________ จํานวนเงินเอาประกนัภัย  __________________________________  บาท 
6.5 บริษัท ______________________________  จํานวนเงินเอาประกนัภัย  __________________________________  บาท 

7. 
 
 
 
 
 
 

 
ทานเคยถูกปฏเิสธการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือการขอเอาประกันชีวิตหรือถูกปฏิเสธการตออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเกบ็เบ้ียประกันภัย
เพิ่มสําหรับการประกันภัยดังกลาวหรือไม?             ไมเคย                 เคย 

ถาเคยโปรดแจง    บริษัท   _________________________________     จํานวนเงินเอาประกันภัย _________________________________  บาท 

                       บริษัท  __________________________________     จํานวนเงินเอาประกันภัย _________________________________  บาท 
8. 

 
ทานขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนตหรือไม?   ไมเปน               เปนครั้งคราว                เปนประจํา 

 
9. 

 
ทานดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีผสมแอลกอฮอลเจือปนหรือไม?   ไมเปน               เปนครั้งคราว                เปนประจํา 

10. 
 
 
 
 

 
ในระหวาง 2 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถึงข้ันเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือไม?      ไมเคย     เคย        
 ถาเคยโปรดแจง  ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมจํานวน ___________ วัน  ลักษณะการบาดเจ็บ _________________________    
 ผลการรักษา  _______________________________________________________  แพทย/ร.พ. หรือสถานรักษา _________________________________ 
 

11. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทานเปนหรือเคยไดรับการรักษาโรคตอไปน้ีหรือไม? 
11.1 โรคลมชัก 
11.2 โรคหัวใจ  
11.3 ความดันโลหิตสูง 
11.4 โรคเบาหวาน  
11.5 โรคกระดูกและ/หรือกลามเน้ือ  
11.6 โรคมะเร็ง  
11.7 โรคเอดส  

 
 
    ไมเคย 
    ไมเคย  
    ไมเคย 
    ไมเคย 
    ไมเคย  
    ไมเคย  
    ไมเคย 

 
     เคย  
     เคย  
     เคย  
     เคย  
     เคย  
     เคย  
     เคย  

 
12. 
 

 
ทานมีความผิดปกติของสายตาหรือประสาทหูบางหรือไม? 
  

 
    ไมมี                                     มี 
  ถามี โปรดระบุ ______________________________________ 

 
13. 
 

 
ทานมีอวัยวะสวนใดผิดปกติหรือพิการบางหรือไม?   ไมมี                                     มี 

  ถามี โปรดระบุ ______________________________________ 
 
14. 
 

 
ทานเคยเสพสารเสพติดที่ใหโทษรายแรงหรือไม? 
 

  ไมเคย                                  เคย 
  ถาเคย โปรดระบุ ___________________________________ 

 
15. 

 
ทานเคยตองโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม? 
  

  ไมเคย                                  เคย 
  ถาเคย โปรดระบุ ____________________________________ 

ขาพเจาขอรับรองวา คําแถลงตามรายการขางบนเปนความจริง และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจากับบริษัท 
 

___________________________________ 
(                                                  ) 

ลงลายมือชื่อผูเขียนหรือพิมพ 
 

 

___________________________________ 
(                                                  ) 

ลงลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย 
วันที่_________เดือน__________พ.ศ. _________ 

 

___________________________________ 
(                                                  ) 

ลงลายมือชื่อผูแทนโดยชอบธรรม 
 

 ตัวแทน    นายหนาประกันภัยรายนี้   _______________ ใบอนุญาตเลขที_่______________________ 

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
ใหตอบคําถามขางตนตามความจริงทุกขอ มิฉะนัน้บริษัทอาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 865 



           
               ขอ 2  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตสุวนบุคคล   

  2.1  กรณีเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวติ หรือนายหนาประกันชีวติ 
                           1)  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป)   
         2)  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน โดยหักบัญชธีนาคารหรือบัตรเครดิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.2  กรณีเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท 
                           1)  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป)   
         2)  แบบและขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน โดยหักบัญชธีนาคารหรือบัตรเครดิต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 2 
สมุดอัตราเบีย้ประกันภัยกรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคลกรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป 

และกรณีชําระเบี้ยประกนัภัยรายเดือน โดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต  
 

 ขอ 3  สมุดอัตราเบีย้ประกนัภัย ประกอบดวย 

  3.1  หนาปกสมุดอัตราเบี้ยประกันภัย 
  3.2  ใบรับรองการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยของนักคณิตศาสตรประกันภัย 
  3.3  รายละเอียดสมุดอัตราเบี้ยประกันภัย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
3.1  หนาปกสมุดอัตราเบีย้ประกันภัย 

 

บริษัท………………………………………………………………………………… 
กรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล 

(กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป 
และ/หรือกรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน โดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับรองรายงานการคํานวณอัตราเบีย้ประกันภัย และอัตรามูลคาตามกรมธรรมประกันภัย 

ชื่อและนามสกุล…………………………………………………………………………………… 

นักคณิตศาสตรประกันภัย 

แบบอัตโนมตัิ / แบบปกติ 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
3.2  ใบรับรองการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตรามลูคากรมธรรมประกันภัย 

ของนักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

  ขาพเจา……………………………………………………………….นักคณิตศาสตร 
ประกันภัยของบริษัท…………………………………………………………และเปนผูมีสิทธิรับรองรายงาน 
การคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวติ     
ตามใบอนุญาตเลขที ่……………………………………………….ตั้งแตวันที…่…………………………… 
ถึงวันที…่……………………………ขอรับรองวาอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ    
สวนบคุคล  

       กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายป                                                         
จํานวน…………….หนา 

       กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายเดือน โดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต       
จํานวน…………….หนา 

ไดใชตามแบบและอตัราทีน่ายทะเบียนกําหนดไวในคําสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑการใหความ 
เห็นชอบแบบ ขอความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชาํระ       
เบี้ยประกันภัยรายป และกรณีชําระเบีย้ประกนัภัยรายเดือน โดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต   

 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………… 

(    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3  รายละเอียดสมุดอัตราเบี้ยประกนัภัย  กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายป และกรณชีําระเบีย้ประกันภัยรายเดือน โดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตร
เครดิต ใหเปนไปตามแบบ และอัตรา  ดังน้ี 

 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

 สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กรณชีําระเบี้ยประกันภัยรายป 
และกรณีชําระเบี้ยประกนัภัยรายเดือน โดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต) 

 
1.  อัตราเบี้ยประกันภัยพืน้ฐาน  (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย) : ชั้นอาชีพ 1 
 

ขอตกลงคุมครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัยรายป 

ขั้นต่ํา ขั้นสูง 

1.1 ผลประโยชนการเสียชวีติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ            
     ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)                         
     1) การเสียชีวติ                                                                
     2) การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
     3) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

0.10%  
 

0.07% 
0.01% 
0.02% 

0.25% 
 

0.17% 
0.03% 
0.05% 

1.2 ผลประโยชนการเสียชวีติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟง  
     การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)                         
     1) การเสียชีวติ                                                                
     2) การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟง การพูดออกเสียง 
     3) ทุพพลภาพถาวร 

0.15%  
 

0.07% 
0.04% 
0.04% 

0.35% 
 

0.17% 
0.09% 
0.09% 

1.3 ผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 15% 50% 

1.4 ผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน 25% 75% 

1.5 ผลประโยชนการรักษาพยาบาล 
      1) จํานวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาทแรก 
      2)  จํานวนเงินเอาประกันภัยสวนเพิ่มตอ 1,000 บาท 

 
180 บาท 
 10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

1.6 ผลประโยชนกระดูกแตกหัก ไฟไหม นํ้ารอนลวก และการบาดเจบ็ 
      อวัยวะภายใน 

0.80% 1.50% 

1.7 ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวใน 
     โรงพยาบาล 

25% 75% 

1.8 ผลประโยชนอุบัตเิหตุสาธารณะ 0.01% 0.04% 

 

 
 



 
2.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิม่สําหรับเอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง 
 

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง (ภัยเพ่ิมเตมิ) 

% ของอัตราเบี้ยประกันภัย  
พ้ืนฐานรายปขั้นต่ํา 

ขั้นต่ํา ขั้นสูง 

2.1 การขับขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต    10 50 

2.2 การแขงกีฬาอันตราย                                                        10 40 

2.3 การโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 10 40 

2.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนกอความวุนวาย 
     ถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล 

10 30 

2.5 การกอการราย    10 100 

2.6 คาใชจายทันตกรรม 1 10 
 

3.  สวนลดสาํหรับการลดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง ขอ 1 (อ.บ.1) หรือ ขอ 2  
     (อ.บ.2) อันเน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย  
 

10% - 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่บริษทักาํหนดใชสําหรับขอตกลงคุมครอง ขอ 1 (อ.บ.1)    
หรือ ขอ 2 (อ.บ.2)  

 

4.  สวนลดสาํหรับการงดจายผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวสิน้เชิงหรือทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน 
 

จํานวนวัน  
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง        

หรือทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน 

7 วันแรก 
14 วันแรก 
21 วันแรก 
28 วันแรก  

10 
15 
20 
25 

 

5.  สวนลดสาํหรับการงดจายสวนแรกของผลประโยชนการรักษาพยาบาล 
 

จํานวนเงินสวนแรก  
% ของเบี้ยประกันภัยการรกัษาพยาบาล 

5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 
2,000 บาท 

30 
40 

  
 
 



 
6.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิม่ตามประเภทชั้นอาชีพ 
 

ประเภทชั้นอาชีพ 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย             

พ้ืนฐานรายปขั้นต่ํา 

ชั้น 1 
ชั้น 2 
ชั้น 3  
ชั้น 4 

-  
50 
100  
150 

 

7.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิม่ตามชวงอายุ 
 

ชวงอายุ  
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานรายปขั้นต่ํา 

ไมเกิน 60 ป 
เกิน 60-65 ป 
เกิน 65-70 ป 
เกิน 70-75 ป  

-  
20 
60 
140 

 

8.  อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน 
        อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน = อัตราเบีย้ประกนัภัยรายป x สัมประสิทธิ์อัตราเบีย้ประกนัภัยรายเดือน 
 

อัตราเบี้ยประกันภัย 
สัมประสิทธ์ิอัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน 

ข้ันต่ํา ข้ันสูง 
รายเดือน 0.08 0.09 

 
หมายเหต ุ 
1. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกลาวนี้ยังไมรวมอากรแสตมปและภาษ ี
2.  คํานิยามของประเภทชั้นอาชีพ 
      ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง  เจาของ ผูปฏิบตังิานดานบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียน 

                                  หรืองานขาย ในธุรกิจหรือการคา ซ่ึงสวนใหญทํางานประจําใน 
                                  สํานักงาน และรวมถึงการทาํงานฝมือที่ไมใชเครื่องจักร  

ลักษณะงานเสี่ยงตอการเกดิอุบัติเหตใุนระดับต่ํา 
 

 
 
 
 
 
 



 
ประเภทอาชพี ชั้น 2 หมายถึง  เจาของผูปฏิบตัิงานดานการจัดการหรือพนักงานในธุรกิจหรือการคา 
                                       ซ่ึงทํางานนอกสํานักงานเปนครั้งคราว หรือเปนผูปฏิบัติงานทางดาน 
                                       อุตสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญเปนอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะและ 
                                       บางครั้งอาจจะมีการใชเครื่องจักร หรือเปนผูปฏิบตังิานที่ใชวิชาชพีที่     
                                       ตองทํางานกลางแจงเกือบตลอดเวลา        
ลักษณะงานเสี่ยงตอการเกดิอุบัติเหตใุนระดับปานกลาง 
 

    ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง  ผูปฏิบัติงานในดานชาง หรือกระบวนการผลติ หรือการบรกิาร  
  ซ่ึงสวนใหญมีการใชเครื่องจักรกลหนัก หรือเปนผูใชแรงงาน ตลอดจน 

                                 ผูปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการขนสงที่มีการเดินทางหรือทํางานนอก 
                                 สํานักงานเปนประจํา  

ลักษณะงานเสี่ยงตอการเกดิ อุบัติเหตใุนระดับสูง 
 

ประเภทอาชพี ชั้น 4 หมายถึง  ผูปฏิบตังิานที่มีอาชีพพิเศษ ซ่ึงไมสามารถจัดเขาประเภทอาชพีชั้น 1  
                                       ชั้น 2 หรือ ชั้น 3  
ลักษณะงานเสี่ยงตอการเกดิอุบัติเหตุมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
สวนที ่3  

การยื่นขอรับความเห็นชอบใบคําขอเอาประกันภัย   แบบ ขอความและอัตราเบี้ยประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล 

(กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป และกรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายเดือน 
โดยหักบัญชธีนาคาร หรือบัตรเครดติ) 

 

ขอ 4 การยื่นขอรับความเห็นชอบใบคําขอเอาประกันภัย แบบ ขอความ และอัตราเบี้ยประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป และกรณีชําระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน โดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต) ใหมีเอกสารตามรายการ ดังน้ี 

  4.1 ใบคําขอเอาประกันภัย จํานวน 3 ชุด แบบและขอความกรมธรรมประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป และ/หรือกรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน โดยหัก
บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต จํานวน  3  ชุด  ตามที่กําหนดในสวนที่ 1 พรอมทั้งแนบแบบและขอความ
เอกสารสรุปขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
ผานทางโทรศัพท จํานวน  3  ชุด   

  4.2  สมุดอัตราเบี้ยประกันภัย  จํานวน  2  ชุด  ตามที่กําหนดในสวนที่ 2 

  4.3 สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมใบคําขอเอาประกันภัย จํานวน  1  ชุด    สําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมแบบและขอความ จํานวน  1  ชุด  และสาํเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
อัตราเบี้ยประกันภัย จํานวน 1  ชุด   

  เอกสารตามรายการขอ  4.1  และขอ  4.2  ใหลงนามรับรองโดยผูรับรองรายงานการ
คํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย 
 

 
 
 
 
 
 

 



ชื่อและที่อยูบริษัท 
ตารางกรมธรรมประกันภัย THE SCHEDULE 

รหัสบริษัท                                                                     การประกันภัยอุบัติเหตุ                         กรมธรรมประกันภัยเลขที ่
Company Code                                                        (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป)                    Policy No. 

คุมครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 24 Hours Worldwide Coverage 
1. ผูเอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู  The Insured : Name and Address เลขประจําตัวประชาชน: ID No.               

อาชีพ : Occupation 
ชั้นอาชีพ : Occupation class 
อายุ : Age 

2. ผูรับประโยชน : ชื่อและที่อยู The Beneficiary : Name and Address 
 
 
 

ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย:  
Relationship to the Insured 
 

3. ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมตนวันที่                       เวลา                น.                             ส้ินสุดวันที่                                เวลา 16.30 น. 
    Period of Insurance : From                             at                    hours                        To                                         at  16.30 hours 
4. จํานวนจํากัดความรับผิด : กรมธรรมประกันภัยน้ีใหการคุมครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางรางกายในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น 
    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated. 

ขอตกลงคุมครอง / เอกสารแนบทาย 
Insuring Agreement/Endorsement 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 
Sum Insured (Baht) 

ความรับผิดสวนแรก (บาท หรือ วัน) 
Deductible (Baht or days ) 

เบ้ียประกันภัย (บาท) 
Premium (Baht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                               เบ้ียประกันภัยสําหรับภัยเพิ่มAdditional Premium 
                                                                                               สวนลดเบ้ียประกันภัย Premium Discount           
                                                                                               เบ้ียประกันภัยสุทธิ Net Premium 
                                                                                               อากร Stamps 
                                                                                               ภาษี Tax  
                                                                                               เบ้ียประกันภัยรวม Total Premium 

 
 
 
 
 
 

     ตัวแทน                                                          นายหนาประกันภัย                                             ใบอนุญาตเลขที่ 
     Agent                                                            Broker                                                            License No. 

วันทําสัญญาประกันภัย        วันออกกรมธรรมประกันภัย 
Agreement made on        Policy issued on 
เพื่อเปนหลักฐาน บริษัท โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ไดลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไวเปนสําคัญ ณ สํานักงานของบริษัท 
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office. 
(                                 )   (                                 )            (                                 )      
      กรรมการ-Director         กรรมการ-Director               ผูรับมอบอํานาจ-Authorized Signature 
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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  
(กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 

             
โดยการเชื่อถอืขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยน้ี 

และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เง่ือนไขทั่วไป ขอตกลง
คุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี 

หมวดที่ 1 คําจํากัดความ 
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดกต็ามของกรมธรรม
ประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดกต็าม เวนแตจะไดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกนัภัย 

1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง่ือนไข 
ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เอกสารแนบทาย 
ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัที่ออกกรมธรรมประกนัภัยน้ี 
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชือ่เปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม

ประกันภัยน้ี และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี 

1.4 อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอก
รางกายและทาํใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา 
หรือมุงหวัง  

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหต ุ
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.6 ความสูญเสยี หรือ 
ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทําใหผูเอาประกันภัยเสียชวีิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ 

1.7 
 

ความรับผิดสวนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตอง 
รับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  
ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับ
อนุญาตใหประกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่
ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม 

1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 
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1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบ
ทางดานสถานที่มีจํานวนบคุลากรทางการแพทยที่
เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการทีค่รบถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตดัใหญและไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบยีนดําเนนิการเปนโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตให 
จดทะเบียนดาํเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดําเนินการโดยแพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได 

1.13 
 
 
 
 

มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏบิัติทางการแพทยแผนปจจุบนั
ที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกบั
ผูปวยตามความจําเปนทางการแพทยและสอดคลองกับ
ขอสรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรืออ่ืนๆ (ถามี) 

1.14 
 
 
 
 
1.15  

คาใชจายที่จาํเปนและสมควร 
 
 
 
 
ความจําเปนทางการแพทย 

หมายถึง 

 

 

 

 

หมายถึง 

คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน  
เม่ือเทียบกบัการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวย
ทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก ซ่ึงผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น   
การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเง่ือนไข ดังน้ี 
(1) ตองสอดคลองกับการวนิิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ 
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชดัเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบตัิปจจุบนั 
(3) ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการ หรือของ
ครอบครวัผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาล
เพียงฝายเดียว และ 
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   (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 
การดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของ
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 

1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ปนับแตวันทีก่รมธรรมประกันภัยมี 
ผลบังคบั หรือนับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย 
ปตอๆ ไป 

1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทาํ
เพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทําเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
เพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และขอกําหนด 

2.1 สัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจากการที่บรษิทัเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอ 

เอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลง 
รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บรษิทัจึงไดออกกรมธรรมประกนัภัย เอกสารสรุปขอตกลงคุมครองและ
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไวให 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเทจ็ในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง 
หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงน้ันไวโดยไมแจงใหบริษทัทราบ ซ่ึงถาบรษิทัทราบ
ขอความจริงน้ันๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษทัเรียกเบีย้ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธ ิ
บอกลางสัญญาประกันภัยได  

บริษทัจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไว
ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบูรณแหงสญัญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยน้ี รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกนัเปนสัญญา

ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยนิยอมจากบริษัทและได
บันทึกไวในกรมธรรมประกนัภัยน้ี หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ 

2.3 การแจงอุบัติเหต ุ
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตวัแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงให

บริษทัทราบถงึการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชวีิตตองแจงใหบริษทัทราบทันท ีเวนแตจะพิสูจน 
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ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษทัทราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สดุ
เทาที่สามารถจะกระทําไดแลว 

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว

แลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามทีบ่รษิัทตองการตามความจําเปนใหแกบรษิัทโดยคาใชจายของตนเอง 
ในกรณีเรยีกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตน

ภายใน 30 วันนับแตวันเสยีชีวติ หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอ่ืน ใหสง
หลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันทีเ่กิดอุบัติเหต ุแตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการ
เรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตอัุนสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการ
เรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาทีส่ามารถจะกระทําไดแลว 

2.5 การตรวจทางการแพทย 
  บริษทัมีสิทธติรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเอาประกันภัย
เทาที่จําเปนกบัการประกันภัยน้ี และมีสทิธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตจํุาเปนและไมเปนการขัดตอ
กฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท 

2.6 การจายคาทดแทน 
บริษทัจะจายคาทดแทน ภายใน 20 วันนับแตวันทีบ่รษิัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย

หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจายใหแกผูรับประโยชน  
สวนคาทดแทนอยางอ่ืนจะจายใหแกผูเอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตอัุนควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษทัชดใชตามกรมธรรมประกนัภัยดังกลาว
ขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกได  
ตามความจําเปน  แตทั้งน้ีจะไมเกิน  90 วัน นับแตวนัที่บรษิัทไดรับเอกสารครบถวนแลว  

หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บรษิัทจะรบัผิด
ชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 12 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งน้ีนับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 

2.7 ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
 ผูเอาประกันภัยสามารถระบผุูรับประโยชนได เม่ือผูเอาประกันภัยเสยีชีวติ บริษัทจะจายเงิน

ผลประโยชนใดๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุน้ัน หากมิไดระบุชื่อ
ผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวติ
กอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกนัภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสือถึง 
การเปลี่ยนตวัผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวติ บริษทัจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดก
ของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใด
เสียชวีิตกอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสอื
ถึงการเปลีย่นตัวผูรับประโยชนน้ัน หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู  
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หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบรษิทัทราบถึงการเปลี่ยนตวัผูรับประโยชนดังกลาวขางตน  
เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชวีติ บรษิัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวติใหแก 
ผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน 

2.8 การเปลีย่นอาชีพ 
ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บในขณะที่กระทําการโดยมีคาตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยง

อันตรายมากกวาอาชีพที่ไดแจงไวแตเดิม บริษัทจะจายคาทดแทนใหเปนจํานวนเงินเทาที่เบี้ยประกันภัยที่ไดรับ
ชําระแลวสําหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุมครองสําหรับอาชีพใหมได 

ถาผูเอาประกนัภัยเปลี่ยนอาชีพเปนอาชพีประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทักําหนดไววาเปนอาชีพที่มีการ
เสี่ยงภัยนอยกวาอาชีพประเภทที่แจงไวกับบรษิัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให 
ตามสวน นับแตวันที่บรษิทัไดรับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว 

2.9  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
2.9.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา 

ไมนอยกวา 15 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ 
ในกรณีน้ีบรษิทัจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาํหรับระยะเวลาที่กรมธรรม
ประกันภัยฉบบัน้ีไดใชบงัคบัมาแลวออกตามสวน 

2.9.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดโดยแจงใหบริษทัทราบเปน
หนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัย
ฉบับน้ีไดใชบงัคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปน้ี 

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

ระยะเวลาประกันภัย 
(ไมเกิน/เดือน) 

รอยละของ 
เบี้ยประกันภัยเต็มป 

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 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเม่ือผูเอาประกันภัย 

ถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคนืเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยน้ีไดใชบังคบัมาแลวออกตามสวน 

2.11 การระงบัขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี 

ระหวางผูมีสทิธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษทั และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุต ิ
ขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนญุาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตลุาการ 
ตามระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตลุาการ 

2.12 เงื่อนไขบังคับกอน 
บริษทัอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี เวนแตผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบตัิถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
และเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป 
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง 

3.1 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
3.1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพ

ติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 
         คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณทีี่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ

แอลกอฮอลในเลือดตัง้แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป 
 3.1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 3.1.3 การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา  

ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหต ุ
 3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตทีจ่ําเปนจะตองกระทํา เน่ืองจาก

ไดรับบาดเจบ็ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี และไดกระทําภายในระยะเวลา   
ที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

3.1.5 การแทงลูก 
 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดข้ึนภายใน 7 วัน

นับจากวันเกิดอุบัติเหต ุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 3.1.8 อาหารเปนพิษ 
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทับ

เสนประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลือ่น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงั
เสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก 
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(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสนัหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาํที่มุงรายของศัตรตูางชาติ หรือการกระทําที่          
มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ 
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ        
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่จะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 

3.1.11 การกอการราย 
 3.1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมนัตภาพรังสจีากเชื้อเพลงินิวเคลียร หรือจาก 

กากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลงินิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ          
แหงการแตกแยกตวัทางนิวเคลียรซึง่ดําเนินติดตอไปดวยตวัเอง 

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรอืสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 

3.2 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว) 

3.2.1 ขณะทีผู่เอาประกันภัยแขงรถหรอืแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึง   
เจ็ตสกีดวย แขงสเกต็ ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลงัข้ึนหรือกําลังลงหรือ
โดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จัม๊พ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า  

3.2.2 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต  
3.2.3 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกําลังข้ึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิได 

จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
3.2.4 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหนาทีเ่ปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
3.2.5 ขณะทีผู่เอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะววิาท 
3.2.6 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกมุ 

หรือหลบหนีการจับกุม 
3.2.7 ขณะทีผู่เอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขา

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยตัง้แตระยะเวลาที่เขาปฏบิตัิการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสดุการปฏิบัติ      
การน้ัน สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคบัตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนด
ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง 
 ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เง่ือนไขทั่วไป และเอกสารแนบทาย

แหงกรมธรรมประกันภัย และเพ่ือเปนการตอบแทนเบีย้ประกันภัยทีผู่เอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะ  
ใหความคุมครอง ดังตอไปน้ี 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

คํานิยาม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชีพอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 
ความคุมครอง 

 การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหต ุหรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกนัภัยตองรักษา 
ตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจ็บน้ัน
เม่ือใดก็ดี บรษิัทจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 

บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น  
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง

น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเทากับจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
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การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   
ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่ 

ผูเอาประกันภัยเสียชวีติโดยคาใชจายของผูรับประโยชน  
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
 2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน   

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา 
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่แพทย

ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธใินการเรียกรองเสียไป หากแสดง   

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว  
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  

การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
คํานิยาม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชพีอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรบางสวน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจําตามปกติไดตลอดไป แตทํางานอื่นเพ่ือสินจางได 
ความคุมครอง 

 การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือการบาดเจ็บ 
ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตวัติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรม และเสียชวีิตเพราะการบาดเจ็บน้ันเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 
10 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกสองขางหรือเปนใบ 
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11 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกหนึ่งขาง 
12 25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (ทั้งสองขอ) 
13 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (หน่ึงขอ) 
14 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสามขอ) 
15  8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสองขอ) 
16  4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(หน่ึงขอ) 
17  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาสองขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ 
18  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมเทา 
19  1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวเทาอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาหนึ่งขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมเทา 
 บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น เวนแตกรณีที่มี  

การสูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเทาโดยถาวรสิน้เชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไมอาจเรียกรองคาทดแทนตาม
รายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามความสูญเสียที่แทจริงในแตละ
รายการรวมกนัแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางสวนซึ่งไมสามารถเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดไวตามรายการ
ที่ 2 ถึง 19 ไดและไมใชเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจายคาทดแทนใหตาม
ความเห็นของแพทยของบรษิัท แตไมเกิน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
ประกันภัย 

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง  
น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกนัภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   

 ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนั 
ที่ผูเอาประกันเสียชวีิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน  

 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน 
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การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง โดยคาใชจาย
ของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง 

การพูดออกเสียง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ 

คํานิยาม 
ทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ หมายถึง ทพุพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน

ในอาชีพประจําตามปกติไดโดยสิ้นเชิงในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว 
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน 
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี)  

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวสิ้นเชิง โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราวสิน้เชิง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน 

คํานิยาม 
 ทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน หมายถึง  ทุพพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาที่ 

การงานในอาชีพประจําตามปกติบางสวนในชัว่ระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรือเปนผลตอเน่ืองจากทุพพลภาพชั่วคราว
สิ้นเชิง ซ่ึงไดทุเลาเบาบางลงแลวก็ดี แตยังไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติไดครบ
ทุกสวนในชัว่ระยะเวลาหนึง่ 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางสวนภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี) 

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวบางสวน โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราว 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล 

คํานิยาม  
 คาหองสําหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล 

และคาบริการในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน   
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ   
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง 

แพทยทางเลอืก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธ ี
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ทีมิ่ใชการแพทยแผนปจจุบัน   

ความคุมครอง 
 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตอง

ไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทน
สําหรับ คาใชจายที่จําเปนและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและ
มาตรฐานทางการแพทย สําหรับคาหองสําหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการ
พยาบาลใหตามจํานวนเงนิที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบไุวในหนาตารางกรมธรรม
ประกันภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี) 

 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาล  

 ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบบั และบรษิัทจะคืน

ตนฉบบัใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพ่ือใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัย 
รายอ่ืน แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวสัดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอ่ืนมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดกิารของรัฐ 
หรือหนวยงานอื่นเพ่ือเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท  
การรักษานอกประเทศไทย  

 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ี 
บริษทัจะจายคาทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ตามวันที่ทีร่ะบุไวในใบเสรจ็รับเงิน 
คารักษาพยาบาล 
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ขอจํากัด   
 1. คาหองสําหรับผูปวยใน จํากัดไมเกิน วันละ ........บาท  
    ทั้งน้ีขอจํากัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารบัการรักษาในหองผูปวยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตาม

มาตรฐานทางการแพทย 
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ํายันตางๆ (ยกเวนไมค้ํายัน) รถเขน็ผูปวย 

อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม  
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก ไฟไหม นํ้ารอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 

คํานิยาม 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชนที่ระบุไวในตารางผลประโยชนการ

ชดเชยกระดูกแตกหักที่แนบทายขอตกลงคุมครองนี้ 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไมรวม

เน้ือเยื่ออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก ไดแก กระดูกออน (Cartilaginous 
bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 

การราว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง 
การแตกเพียงเปนรอย ไมขาดจากกันอยางสมบูรณ 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือ
หักออกจากกันอยางสมบูรณและเห็นรอยหักชัดเจน 

การทิ่มทะล ุ(Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผวิหนัง 
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยบุตวัของปลองกระดูก

สันหลัง (Vertebrae) ที่เกิดจากการตกจากที่สูง 
การแตกหักมากกวา 1 แหง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูก

ทอนเดียวกัน มากกวา 1 ตาํแหนง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง สวนของกระดูกที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไมรวม

กระดูกขากรรไกรบน (Maxillar) ขากรรไกรลาง (Mandible) กระดูกแกม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก 
(Nasal Bone) 

กฎเกาเปอรเซ็นต (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทยใชประเมินพ้ืนผิวหนังของ
รางกายจากการถูกไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก โดยศีรษะและแขนแตละขางถือเปนสวนละ 9% ของพื้นผิวรางกาย 
ดานหนาและดานหลังของลําตวัแตละดานถือเปนสวนละ 18% ของพื้นผิวรางกาย ขาแตละขางถือเปนสวนละ 
18% ของพื้นผิวรางกาย และบรเิวณระหวางทวารหนักกับโคนอวยัวะสืบพันธุรวมถึงอวัยวะสืบพันธุถือเปน 
1% ที่เหลือ 

บาดแผลการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที่สาม หมายถึง การไหมที่ทําลายชัน้ผิวหนัง
ทั้งหมด (หนังกําพราและหนังแท) 

การผาตัดเปดทรวงอก หมายถึง การผาตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่งโดยปกติจะไมรวมถึงหัวใจ 
แตเพ่ือประโยชนของกรมธรรมประกันภัยน้ีใหรวมถึงหัวใจดวย 

สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยทีเ่ปนมากอนการเอาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ 
หรืออาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย ที่ปรากฏขึ้นกอนวันทีก่รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 

โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักงายเนื่องจากการ
ลดลงของจํานวนเนื้อกระดูก 

กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตําแหนงกระดูก
ซ่ึงเปนโรคอยูกอนทําใหกระดูกขาดความแข็งแรง 
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ความคุมครอง 
 ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตามที่ระบุไว

ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายจํานวน
เงินผลประโยชนในอัตรารอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหัก เม่ือไดรับหลักฐาน
พิสูจนการแตกหักโดยการเอกซเรยแลว 
เงื่อนไขการจายผลประโยชน 

ภายหลังที่บรษิัทไดรับหลักฐานพิสูจนการแตกหักตามเงื่อนไขที่ระบไุวในหัวขอการเรียกรอง
และการสงหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหายแลว บรษิัทจะจายผลประโยชนใหภายใตเง่ือนไขดังกลาว
ตอไปน้ี 

1) ผลประโยชนขางตนจะจายใหสูงสุดไมเกิน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชนกระดูกแตกหกั และจํากัดการจายเพียง 1 ครั้งเทานั้นสาํหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือ 
ทอนนั้นในรอบปกรมธรรมประกันภัย 

2) ในกรณีที่มีการจายผลประโยชนไมถึง 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน
กระดูกแตกหกั ความคุมครองตามผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะยงัคงมีอยูสําหรับชวงเวลาที่เหลืออยูใน
รอบปกรมธรรมประกันภัยน้ัน โดยมีความคุมครองเทากบัยอดคงเหลอืจากการจายผลประโยชนตามตาราง
ผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

3) ความคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเม่ือมีการจายผลประโยชน
กระดูกแตกหกัเปนจํานวน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดกูแตกหักแลว 

4) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ี หากบริษัทตองจายผลประโยชนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 
สําหรับการเสยีชีวติหรือสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

5) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ีสําหรับการแตกหักของกระดูกเม่ือบริษทัจะตองจาย
ผลประโยชน สําหรับการสญูเสียอวัยวะนั้นๆ ตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งน้ีการแตกหักขางตนไมรวมถึงการราว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิไดระบุไวใน
ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 
ขอยกเวน 

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักน้ีไมคุมครองความสูญเสียหรอื               
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

1. โรคกระดกูพรุนบาง (Osteoporosis)หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic 
fracture) 

2. สภาพการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย 
3. การแตกหักซึ่งเปนผลมาจากกระดกูที่มีพยาธิสภาพหรือเปนผลมาจากโรคที่เปนมา  

โดยกําเนิด 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.   การแตกหักของกระดกู 

1.1 สะโพกหรือเชิงกราน (ยกเวนกระดูกตนขา หรือกระดูกกนกบ) 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

60% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 30% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.2 ตนขา  หรือสนเทา 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

30% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 24% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.3 ขาทอนลาง กะโหลกศรีษะ กระดูกไหปลารา ขอเทา ขอศอก แขนทอนบนและทอนลาง 

แตไมรวมถงึการแตกหักของกระดูกขอมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture) 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  

และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  
24% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 15% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกันอยาง

สมบูรณอยางนอย 1 แหง 
12% 

กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed  fracture) ซ่ึงจําเปนตอง
แกไขโดยการศัลยกรรม 

7.2% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
1.4 การแตกหักของกระดกูปลายแขน (Colles fracture) ของแขนทอนลาง และการแตกหัก

ของกระดูกขอมือ (Radius and Ulna) 
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบา กระดูกสันอก มือ (ยกเวนน้ิวมอืและขอมือ) เทา (ยกเวนน้ิวเทา
และสนเทา) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12 % 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.6 กระดูกสนัหลัง  (ยกเวนกระดูกกนกบ) 
กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12% 
การแตกหักของกระดูก ซ่ึงตองทําการรักษาโดยศลัยกรรม 12% 
กระดูกหักซึ่งเปนสาเหตขุองการสูญเสียการทํางานของ

ระบบประสาทโดยถาวร 
8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 
1.7 ขากรรไกรลาง 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

15% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ  12% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
9.6% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   4.8% 
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรือมากกวา กระดูกโหนกแกม กระดูกกนกบ ขากรรไกรบน จมูก น้ิวเทา 1 น้ิว 

หรือมากกวา น้ิวมือ 1 น้ิว หรือมากกวา 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง   
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

9.5% 

    การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 7.2% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
4.8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   2.4% 
2. บาดแผลจากการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที ่3 ตามกฎเกาเปอรเซ็นต 

ไมต่ํากวา  27%  ของผิวหนังรางกาย 60% 
ไมต่ํากวา  18%  ของผิวหนังรางกาย   35% 
ไมต่ํากวา    9%  ของผิวหนังรางกาย 20% 
ไมต่ํากวา  4.5% ของผิวหนังรางกาย 10% 

3. ขอกระดูกเคลื่อนทีจ่ําเปนตองรักษาโดยการทําใหกระดูกเขาที่ดวยการผาตัดโดยการวาง
ยาสลบ 

กระดูกสันหลงัหรือสวนหลงั โดยวินิจฉัยจากการถายภาพ
ทางรังสี (ยกเวนหมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทบั
เสนประสาท) 

48% 

ขอสะโพก   30% 
ขอหัวเขา      15% 



 -22- 
 

ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 
กระดูกขอมือ หรือขอศอก  12% 
กระดูกขอเทา กระดูกขอไหล หรือกระดูกไหปลารา 6% 
กระดูกนิ้วมือ น้ิวเทา หรือขากรรไกร   2.4% 

4. การบาดเจ็บตออวัยวะภายในที่เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก 
การบาดเจ็บตออวัยวะภายในซึ่งตองรักษาดวยการผาตดั

เปดทรวงอกหรือการผาตัดเปดหนาทอง (ยกเวนไสเลื่อน) 
15% 

    สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนทําใหหมดสติ  ตรวจ
รางกายพบมีความผิดปกตทิางระบบประสาทและมบีาดแผล
ฟกช้ําที่สมองจากภาพถายทางรังสี  

25% 

บริษทัจะชดเชยการผาตัดรายการตางๆ ในขอ 3 และ ขอ 4 เพียงรายการละหนึ่งครั้งในรอบ
ปกรมธรรมประกันภัยในแตละป 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

คํานิยาม 
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ  
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง     
ความคุมครอง 

ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตวัเปนผูปวยในในโรงพยาบาล 
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล ใหตามจํานวนเงินที่ระบุ
ไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย  

ในกรณีที่มีความจําเปนทางการแพทยตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหองผูปวยหนัก 
(ไอ.ซี.ยู.) บรษิัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ใหเปน.......เทา
ของผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งน้ีไมเกิน......วัน อยางไรก็ตาม
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไมเกิน 
..................  วันตอการบาดเจ็บแตละครัง้  
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

คํานิยาม 
 อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนทัว่ไป

สามารถเขาไปใชบรกิารตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปน้ี  

 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตขุึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา 
รถไฟฟาใตดิน ขณะขบัเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสงมวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน 
รถโดยสารบรษิัทขนสง รถโดยสารบริษทัรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพ่ือการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดิน
รถในเสนทางที่กําหนด รวมทั้งรถตูรวมขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต  

 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลฟิทและเกิดอุบัติเหตุขึน้กับลิฟทสาธารณะสําหรับ
บรรทุกบคุคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไมรวมถงึลิฟททีใ่ชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง  

 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทัว่ไป และเกิด 
ไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถงึการกระโดดหนีไฟเพ่ือรักษาชวีิตดวย 

 บริษทัจะจายผลประโยชนเปนจํานวน 100% ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตาม
ขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
การเรียกรองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนัที่         
เกิดอุบัติเหตุ โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงการจายผลประโยชนความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลกัฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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หมวดที่ 5 เอกสารแนบทาย 

ถาขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช
ขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปน้ีแทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.1    
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                        อากร                            ภาษี                                รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ 
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปน้ี ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.2 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่                เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                ภาษ ี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ 
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก       
หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย      
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การแขงกีฬาอันตราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กีฬาอันตราย หมายถึง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถงึเจ็ตสกีดวย 
แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า 

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั                     อ.บ. 3.3 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                 ภาษ ี                       รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ 
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปน้ี ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.4 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                 ภาษ ี                       รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก       
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย     
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การนัดหยุดงาน การจลาจล  

การที่ประชาชนกอความวุนวายถงึขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั                      อ.บ. 3.5 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                  ภาษี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก       
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย     
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การกอการราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การจํากัดความรับผิด 

(ใชเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกนัภัยอุบัติเหตสุวนบคุคล กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 5 

เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 

ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที่                เวลา                     สิ้นสุดวันที่                              เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัยคืน                                    อากร                           ภาษี                         รวม 

   การจํากัดความรับผิด : เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผล
เน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย จํานวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 
หรือ อ.บ.2 จะลดเหลือเพียง………………………………บาท     

  ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

  สวนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบงัคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครองคาใชจายทันตกรรม 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษัท                          อ.บ. 6  

เอกสารแนบทายเลขที่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกันภัย 
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่               เวลา                    สิ้นสุดวันที่                          เวลา 16.30 
น. 
จํานวนเงินเอาประกันภัย                    บาท 
เบี้ยประกันภัย                              อากร                            ภาษ ี                          รวม 

ความคุมครอง 
 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับจากอุบัติเหตุทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลสําหรับ 
 1. การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน ที่ไดเกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหตุ  
 2. การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ  
 บริษทัจะชดเชยคาใชจายสาํหรับการบาดเจ็บแตละครัง้ ตามจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยได

จายไปจริง แตสูงสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกนัภัยทีร่ะบุไวในเอกสารแนบทายนี้ แตหากผูเอาประกันภัยไดรับ
การชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดกิารอื่นใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษทัจะรบัผิดชอบเพียง
จํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนทีข่าดเทานั้น 

 ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
 



ชื่อและที่อยูบริษัท 
ตารางกรมธรรมประกันภัย THE SCHEDULE 

รหัสบริษัท                                                              การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล                            กรมธรรมประกันภัยเลขที่ 
Company Code                              (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)   Policy No. 

คุมครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 24 Hours Worldwide Coverage 
1. ผูเอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู  The Insured : Name and Address เลขประจําตัวประชาชน: ID No.               

อาชีพ : Occupation 
ชั้นอาชีพ : Occupation class 
อายุ : Age 

2. ผูรับประโยชน : ชื่อและที่อยู The Beneficiary : Name and Address 
 
 
 

ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย:  
Relationship to the Insured 
 

3. ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมตนวันที่                       เวลา                น.                              
    Period of Insurance : From                               at                   hours  
   กรมธรรมประกันภัยน้ีเปนกรมธรรมประกันภัยรายเดอืนตออายุอัตโนมัติ  วันส้ินสุดการเอาประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย           
4. จํานวนจํากัดความรับผิด : กรมธรรมประกันภัยน้ีใหการคุมครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางรางกายในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น 
    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated. 

ขอตกลงคุมครอง / เอกสารแนบทาย 
Insuring Agreement/Endorsement 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 
Sum Insured (Baht) 

ความรับผิดสวนแรก (บาท หรือ วัน) 
Deductible (Baht or days ) 

เบ้ียประกันภัย (บาท) 
Premium (Baht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                               เบ้ียประกันภัยสําหรับภัยเพิ่ม Additional Premium 
                                                                                               สวนลดเบ้ียประกันภัย Premium Discount           
                                                                                               เบ้ียประกันภัยสุทธิ Net Premium 
                                                                                               อากร Stamps        
                                                                                               ภาษี Tax 
                                                                                               เบ้ียประกันภัยรวม Total Premium 

 
 
 
 
 
 

     ตัวแทน                                                          นายหนาประกันภัย                                             ใบอนุญาตเลขที่ 
     Agent                                                            Broker                                                            License No. 

วันทําสัญญาประกันภัย        วันออกกรมธรรมประกันภัย 
Agreement made on        Policy issued on 
เพื่อเปนหลักฐาน บริษัท โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ไดลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไวเปนสําคัญ ณ สํานักงานของบริษัท 
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office. 
   (                                 )                    (                                 )         (                                 )       
         กรรมการ-Director                                 กรรมการ-Director                            ผูรับมอบอํานาจ-Authorized Signature 
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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  
(กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 
โดยการเชื่อถอืขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยน้ี 

และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เง่ือนไขทั่วไป ขอตกลง
คุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี 

หมวดที่ 1 คําจํากัดความ 
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดกต็ามของกรมธรรม
ประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดกต็าม เวนแตจะไดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกนัภัย 

1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง่ือนไข 
ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด 
เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลัก
หลังกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญา
ประกันภัย 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัที่ออกกรมธรรมประกนัภัยน้ี 
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชือ่เปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม

ประกันภัยน้ี และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี 

1.4 อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอก
รางกายและทาํใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา 
หรือมุงหวัง  

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหต ุ
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.6 ความสูญเสยี หรือ 
ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
และทําใหผูเอาประกันภัยเสยีชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา 
ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ 

1.7 
 

ความรับผิดสวนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตอง 
รับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  
ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับ
อนุญาตใหประกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่
ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม 

1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 
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1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบ
ทางดานสถานที่มีจํานวนบคุลากรทางการแพทยที่
เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการทีค่รบถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตดัใหญและไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบยีนดําเนนิการเปนโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตให 
จดทะเบียนดาํเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดําเนินการโดยแพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได 

1.13 
 
 
 
 

มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏบิัติทางการแพทยแผน
ปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับผูปวยตามความจําเปนทางการแพทยและ
สอดคลองกับขอสรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ การตรวจ
พบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถามี) 

1.14 คาใชจายที่จาํเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน  
เม่ือเทียบกบัการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวย
ทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น   

1.15 ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเง่ือนไข ดังน้ี 
(1) ตองสอดคลองกับการวนิิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ 
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบตัิปจจุบนั 
(3) ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการ หรือของ
ครอบครวัผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาล
เพียงฝายเดียว และ 

    (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 
การดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของ
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
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1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ปนับแตวันทีก่รมธรรมประกันภัยมี 
ผลบังคบั หรือนับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย 
ปตอๆ ไป 

1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทาํ
เพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทําเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
เพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และขอกําหนด 

2.1 สัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจากการที่บรษิทัเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอ 

เอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลง 
รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บรษิทัจึงไดออกกรมธรรมประกนัภัย เอกสารสรุปขอตกลงคุมครองและ
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไวให 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเทจ็ในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง 
หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงน้ันไวโดยไมแจงใหบริษทัทราบ ซ่ึงถาบรษิทัทราบ
ขอความจริงน้ันๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษทัเรียกเบีย้ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิ 
บอกลางสัญญาประกันภัยได  

บริษทัจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไว
ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบูรณแหงสญัญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยน้ี รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกนัเปนสัญญา

ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยนิยอมจากบริษัทและได
บันทึกไวในกรมธรรมประกนัภัยน้ี หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ 

2.3 การแจงอุบัติเหต ุ
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบคุคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงให

บริษทัทราบถงึการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชวีิตตองแจงใหบริษทัทราบทันท ีเวนแตจะพิสูจน 
ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษทัทราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สดุ
เทาที่สามารถจะกระทําไดแลว 

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย 
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ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว
แลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามทีบ่รษิัทตองการตามความจําเปนใหแกบรษิัทโดยคาใชจายของตนเอง 

ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตน
ภายใน 30 วันนับแตวันเสยีชีวติ หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอ่ืน ใหสง
หลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันทีเ่กิดอุบัติเหต ุแตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการ
เรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตอัุนสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการ
เรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาทีส่ามารถจะกระทําไดแลว 

2.5 การตรวจทางการแพทย 
  บริษทัมีสิทธติรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเอาประกันภัย
เทาที่จําเปนกบัการประกันภัยน้ี และมีสทิธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตจํุาเปนและไมเปนการขัดตอ
กฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท 

2.6 การจายคาทดแทน 
บริษทัจะจายคาทดแทน ภายใน 20 วันนับแตวันทีบ่รษิัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย

หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจายใหแกผูรับประโยชน  
สวนคาทดแทนอยางอ่ืนจะจายใหแกผูเอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตอัุนควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษทัชดใชตามกรมธรรมประกนัภัย
ดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาทีก่ําหนดไวอาจขยาย
ออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งน้ีจะไมเกิน 90 วัน นับแตวันทีบ่ริษทัไดรับเอกสารครบถวนแลว  

หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บรษิัทจะรบั
ผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอตัรารอยละ 12 ตอปของจํานวนเงินทีต่องจาย ทั้งน้ีนับแตวันที่ครบกาํหนดชําระ 

2.7 ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
 ผูเอาประกันภัยสามารถระบผุูรับประโยชนได เม่ือผูเอาประกันภัยเสยีชีวติ บริษัทจะจายเงิน

ผลประโยชนใดๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบน้ัุน หากมิไดระบุชื่อ
ผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวติ
กอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสือถึง 
การเปลี่ยนตวัผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึง             
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวติ บริษทัจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดก
ของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใด
เสียชวีิตกอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสอื
ถึงการเปลีย่นตัวผูรับประโยชนน้ัน หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู  
หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบรษิทัทราบถึงการเปลี่ยนตวัผูรับประโยชนดังกลาวขางตน  
เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชวีติ บรษิัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวติใหแก 
ผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน 
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2.8 การเปลีย่นอาชีพ 
ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บในขณะที่กระทําการโดยมีคาตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการ

เสี่ยงอันตรายมากกวาอาชีพที่ไดแจงไวแตเดิม บรษิัทจะจายคาทดแทนใหเปนจํานวนเงินเทาทีเ่บี้ยประกันภัย
ที่ไดรับชําระแลวสําหรบัอาชีพเดิมและจะซื้อความคุมครองสําหรับอาชีพใหมได 

ถาผูเอาประกนัภัยเปลี่ยนอาชีพเปนอาชพีประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทักําหนดไววาเปนอาชีพที่มี
การเสี่ยงภัยนอยกวาอาชพีประเภทที่แจงไวกับบรษิัท บริษทัจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัย
ใหตามสวน นับแตวันทีบ่ริษทัไดรับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว 

2.9 การชําระเบี้ยประกันภัย  
   การชําระเบีย้ประกันภัยแบบรายเดือน (โดยการหักคาเบี้ยประกันภัยผานบัญชธีนาคารหรือ
บัตรเครดิต) 

2.9.1 เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกจะถึงกําหนดชําระทันท ีและความคุมครองจะเริ่มมีผล
บังคับตามวันที่ที่ระบใุนตารางกรมธรรมประกันภัย 

2.9.2 เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงกําหนดชําระในวันครบรอบเดือนของกําหนดชําระ 
เบี้ยประกันภัยของเดือนกอนหนา โดยบริษัทจะทําการหักคาเบี้ยประกันภัยผานบญัชีธนาคารหรือบัตรเครดิต 
ตามที่ผูเอาประกันภัยตกลงไวโดยอัตโนมตั ิ 

2.9.3 ในกรณีที่บรษิัทไมสามารถหักคาเบีย้ประกันภัยผานบัญชธีนาคารหรือบัตรเครดิต      
ในเดือนใดได บริษทัจะผอนผัน โดยนํายอดคางชําระไปเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกนัภัยในเดือนถัดไป        
หากหลังจากนั้น บริษทัยังคงไมสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกลาวได ความคุมครองจะเปนอันสิ้นสุด    
ณ วันครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยเปนครั้งสุดทาย  

2.10 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
2.10.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมประกนัภัยฉบับน้ีไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา

ไมนอยกวา 15 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ 
และกรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันสุดทายทีเ่บี้ยประกันภัยซ่ึงไดรับชําระแลวสามารถซื้อ 
ความคุมครองได โดยบริษทัไมตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  

2.10.2 ผูเอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไดโดยแจงใหบริษทัทราบเปน
หนังสือ  และกรมธรรมประกันภัยจะสิ้นสดุโดยอัตโนมัติในวันสุดทายที่เบี้ยประกนัภัยซ่ึงไดรับชําระมาแลว
สามารถซื้อความคุมครองได โดยบริษัทจะไมคืนเบี้ยประกันภัยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 

2.11 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ
2.11.1 ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี จะสิ้นสุดเม่ือมีเหตุการณใดเหตุการณ

หน่ึงเกิดขึ้นดังตอไปน้ี แลวแตเหตกุารณใดจะเกิดขึ้นกอน 
2.11.1.1 ณ วันครบรอบเดอืนของกรมธรรมประกันภัยถัดจากผูเอาประกันภัยมีอายุ

ครบ....ป (ใหระบุอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป) 
2.11.1.2 เม่ือผูเอาประกันภัยถกูจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซ่ึงบริษัทจะคืน

เบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใช
บังคับมาแลวออกตามสวน 
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 2.11.2 กรมธรรมประกันภัยน้ี และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรมประกันภัยน้ีจะ
สิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันทีส่ิ้นสุดของกรมธรรมประกนัภัย 

2.12 การระงบัขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี 

ระหวางผูมีสทิธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษทั และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุต ิ
ขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนญุาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตลุาการ 
ตามระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตลุาการ 

2.13 เงื่อนไขบังคับกอน 
บริษทัอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี เวนแตผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบตัิถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
และเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป 
การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 

3.1 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 3.1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพ

ติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 
         คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณทีี่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑ      

มีระดับแอลกอฮอลในเลอืดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป 
 3.1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 3.1.3 การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา  

ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหต ุ
 3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตทีจ่ําเปนจะตองกระทํา เน่ืองจาก

ไดรับบาดเจบ็ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี และไดกระทําภายในระยะเวลา   
ที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

3.1.5 การแทงลูก 
 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดข้ึนภายใน 7 วัน

นับจากวันเกิดอุบัติเหต ุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 3.1.8 อาหารเปนพิษ 
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทับ

เสนประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลือ่น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงั
เสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก 
(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสนัหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 
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 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาํที่มุงรายของศัตรตูางชาติ หรือการกระทํา          
ที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การ
แข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่จะเปนเหตุใหมกีารประกาศหรือคงไวซึง่กฎอัยการศึก 

3.1.11 การกอการราย 
3.1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมนัตภาพรังสจีากเชื้อเพลงินิวเคลียร หรือจาก 

กากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลงินิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหง
การแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึง่ดําเนินติดตอไปดวยตวัเอง 

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุ
อันตราย อ่ืนใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 

3.2 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว) 

3.2.1 ขณะทีผู่เอาประกันภัยแขงรถหรอืแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชวีิต) ขณะกําลังข้ึนหรือ
กําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จัม๊พ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและ
เครื่องชวยหายใจใตนํ้า  

3.2.2 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต  
3.2.3 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกําลังข้ึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยาน        

ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบนิพาณิชย 
3.2.4 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหนาทีเ่ปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
3.2.5 ขณะทีผู่เอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะววิาท 
3.2.6 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก

จับกุม หรือหลบหนีการจบักุม 
3.2.7 ขณะทีผู่เอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขา

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยตัง้แตระยะเวลาที่เขาปฏบิตัิการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสดุการปฏิบัติ 
การน้ัน สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคบัตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย        
ที่กําหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง 
ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เง่ือนไขทั่วไป และเอกสารแนบทาย

แหงกรมธรรมประกันภัย และเพ่ือเปนการตอบแทนเบีย้ประกันภัยทีผู่เอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะให
ความคุมครอง ดังตอไปน้ี 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

คํานิยาม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชีพอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 
ความคุมครอง 

การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ  
ถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหต ุหรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกนัภัยตองรักษา   
ตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจ็บน้ัน
เม่ือใดก็ดี บรษิัทจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 

บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น  
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง

น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเทากับจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
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การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   
ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่ 

ผูเอาประกันภัยเสียชวีติโดยคาใชจายของผูรับประโยชน  
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
 2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอา

ประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน   

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา 
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่แพทย

ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธใินการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  

การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
คํานิยาม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชพีอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรบางสวน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน

ใดๆ ในอาชีพประจําตามปกติไดตลอดไป แตทํางานอืน่เพ่ือสินจางได 
ความคุมครอง 

 การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือการบาดเจ็บ 
ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตวัติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรม และเสียชวีิตเพราะการบาดเจ็บน้ันเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 
10 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกสองขางหรือเปนใบ 
11 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกหนึ่งขาง 
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12 25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (ทั้งสองขอ) 
13 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (หน่ึงขอ) 
14 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสามขอ) 
15  8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสองขอ) 
16  4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(หน่ึงขอ) 
17  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาสองขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ 
18  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมเทา 
19  1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวเทาอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาหนึ่งขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมเทา 
 บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น เวนแตกรณีที่มี

การสูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเทาโดยถาวรสิน้เชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไมอาจเรียกรองคาทดแทนตาม
รายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามความสูญเสียที่แทจริงในแตละ
รายการรวมกนัแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางสวนซึ่งไมสามารถเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดไวตามรายการ
ที่  2 ถึง 19 ไดและไมใชเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจายคาทดแทนให
ตามความเหน็ของแพทยของบริษัท แตไมเกิน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัย 

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง
น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเทากับจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   

 ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนั 
ที่ผูเอาประกันเสียชวีิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 

 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน 
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การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง 

โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง 

การพูดออกเสียง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ 

คํานิยาม 
ทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ หมายถึง ทพุพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน

ในอาชีพประจําตามปกติไดโดยสิ้นเชิงในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว 
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน 
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี)  

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวสิ้นเชิง โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราวสิน้เชิง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 



 -15- 
 

ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน 

คํานิยาม 
 ทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน หมายถึง  ทุพพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาที่  

การงานในอาชีพประจําตามปกติบางสวนในชัว่ระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรือเปนผลตอเน่ืองจากทุพพลภาพชั่วคราว
สิ้นเชิง ซ่ึงไดทุเลาเบาบางลงแลวก็ดี แตยังไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติไดครบ
ทุกสวนในชัว่ระยะเวลาหนึง่ 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางสวนภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว 
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน  
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี) 

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวบางสวน โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราว 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล 

คํานิยาม  
 คาหองสําหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล 

และคาบริการในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน   
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ  
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง  

แพทยทางเลอืก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธ ี
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ทีมิ่ใชการแพทยแผนปจจุบัน   
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตอง
ไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทน
สําหรับ คาใชจายที่จําเปนและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและ
มาตรฐานทางการแพทย สําหรับคาหองสําหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการ
พยาบาลใหตามจํานวนเงนิที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบไุวในหนาตารางกรมธรรม
ประกันภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี) 

 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจาก
การประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษัทจะรบัผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวน     
ที่ขาดเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาล  

 ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบบั และบรษิัทจะคืน

ตนฉบบัใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพ่ือใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัย 
รายอ่ืน แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวสัดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอ่ืนมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดกิารของรัฐ 
หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอ่ืน เพ่ือเรียกรองสวนทีข่าดจากบริษทั  
การรักษานอกประเทศไทย  

 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ี 
บริษทัจะจายคาทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ตามวันที่ทีร่ะบุไวในใบเสรจ็รับเงิน 
คารักษาพยาบาล 
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ขอจํากัด   
 1. คาหองสําหรับผูปวยใน จํากัดไมเกิน วันละ ........บาท  
    ทั้งน้ีขอจํากัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารบัการรักษาในหองผูปวยหนกั (ไอ.ซี.ยู.) ตาม

มาตรฐานทางการแพทย 
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ํายันตางๆ (ยกเวนไมค้ํายัน) รถเขน็ผูปวย 

อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม  
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก ไฟไหม นํ้ารอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 

คํานิยาม 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชนที่ระบุไวในตารางผลประโยชนการ

ชดเชยกระดูกแตกหักที่แนบทายขอตกลงคุมครองนี้ 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไมรวม

เน้ือเยื่ออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก ไดแก กระดูกออน (Cartilaginous 
bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 

การราว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง 
การแตกเพียงเปนรอย ไมขาดจากกันอยางสมบูรณ 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือ
หักออกจากกันอยางสมบูรณและเห็นรอยหักชัดเจน 

การทิ่มทะล ุ(Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผวิหนัง 
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยบุตวัของปลองกระดูก

สันหลัง (Vertebrae) ที่เกิดจากการตกจากที่สูง 
การแตกหักมากกวา 1 แหง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูก

ทอนเดียวกัน มากกวา 1 ตาํแหนง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง สวนของกระดูกที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไมรวม

กระดูกขากรรไกรบน (Maxillar) ขากรรไกรลาง (Mandible) กระดูกแกม (Zygomatic Bone) และกระดูก  
สันจมูก (Nasal Bone) 

กฎเกาเปอรเซ็นต (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทยใชประเมินพ้ืนผิวหนังของ
รางกายจากการถูกไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก โดยศีรษะและแขนแตละขางถือเปนสวนละ 9% ของพื้นผิวรางกาย 
ดานหนาและดานหลังของลําตวัแตละดานถือเปนสวนละ 18% ของพื้นผิวรางกาย ขาแตละขางถือเปนสวนละ 
18% ของพื้นผิวรางกาย และบรเิวณระหวางทวารหนักกบัโคนอวัยวะสืบพันธุรวมถึงอวัยวะสืบพันธุถือเปน 
1% ที่เหลือ 

บาดแผลการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที่สาม หมายถึง การไหมที่ทําลายชัน้ผิวหนัง
ทั้งหมด (หนังกําพราและหนังแท) 

การผาตัดเปดทรวงอก หมายถึง การผาตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่งโดยปกติจะไมรวมถึงหัวใจ 
แตเพ่ือประโยชนของกรมธรรมประกันภัยน้ีใหรวมถึงหัวใจดวย 

สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยทีเ่ปนมากอนเอาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ 
หรืออาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย ที่ปรากฏขึ้นกอนวันทีก่รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 

โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักงายเนื่องจากการ
ลดลงของจํานวนเนื้อกระดูก 

กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตําแหนงกระดูก
ซ่ึงเปนโรคอยูกอนทําใหกระดูกขาดความแข็งแรง 
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ความคุมครอง 
 ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตามที่ระบุไว

ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายจํานวน
เงินผลประโยชนในอัตรารอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหัก เม่ือไดรับหลักฐาน
พิสูจนการแตกหักโดยการเอกซเรยแลว 
เงื่อนไขการจายผลประโยชน 

ภายหลังที่บรษิัทไดรับหลักฐานพิสูจนการแตกหักตามเงื่อนไขที่ระบไุวในหัวขอการเรียกรอง
และการสงหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหายแลว บรษิัทจะจายผลประโยชนใหภายใตเง่ือนไขดังกลาว
ตอไปน้ี 

1) ผลประโยชนขางตนจะจายใหสูงสุดไมเกิน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชนกระดูกแตกหกั และจํากัดการจายเพียง 1 ครั้งเทานั้นสาํหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือ 
ทอนนั้นในรอบปกรมธรรมประกันภัย 

2) ในกรณีที่มีการจายผลประโยชนไมถึง 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน
กระดูกแตกหกั ความคุมครองตามผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะยงัคงมีอยูสําหรับชวงเวลาที่เหลืออยูใน
รอบปกรมธรรมประกันภัยน้ัน โดยมีความคุมครองเทากบัยอดคงเหลอืจากการจายผลประโยชนตามตาราง
ผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

3) ความคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเม่ือมีการจายผลประโยชน
กระดูกแตกหกัเปนจํานวน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดกูแตกหักแลว 

4) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ี หากบริษัทตองจายผลประโยชนเต็มจํานวนเงิน 
เอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวติหรือสญูเสียอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

5) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ีสําหรับการแตกหักของกระดูกเม่ือบริษทัจะตองจาย
ผลประโยชนสําหรับการสญูเสียอวัยวะนั้นๆ ตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งน้ีการแตกหักขางตนไมรวมถึงการราว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิไดระบุไว     
ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 
ขอยกเวน 

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักน้ีไมคุมครองความสูญเสียหรอืความ
เสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

1. โรคกระดกูพรุนบาง (Osteoporosis)หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic 
fracture)  

2. สภาพการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย 
3. การแตกหักซึ่งเปนผลมาจากกระดกูที่มีพยาธิสภาพหรือเปนผลมาจากโรคที่เปนมา  

โดยกําเนิด 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.   การแตกหักของกระดกู 

1.1 สะโพกหรือเชิงกราน (ยกเวนกระดูกตนขา หรือกระดูกกนกบ) 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

60% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 30% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.2 ตนขา  หรือสนเทา 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

30% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 24% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.3 ขาทอนลาง กะโหลกศรีษะ กระดูกไหปลารา ขอเทา ขอศอก แขนทอนบนและทอนลาง 

แตไมรวมถงึการแตกหักของกระดูกขอมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture) 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  

และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  
24% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 15% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกันอยาง

สมบูรณอยางนอย 1 แหง 
12% 

กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed  fracture) ซ่ึงจําเปนตอง
แกไขโดยการศัลยกรรม 

7.2% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
1.4 การแตกหักของกระดกูปลายแขน (Colles fracture) ของแขนทอนลาง และการแตกหัก

ของกระดูกขอมือ (Radius and Ulna) 
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบา กระดูกสันอก มือ (ยกเวนน้ิวมอืและขอมือ) เทา (ยกเวนน้ิวเทา
และสนเทา) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12 % 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.6 กระดูกสนัหลัง  (ยกเวนกระดูกกนกบ) 

กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12% 
การแตกหักของกระดูก ซ่ึงตองทําการรักษาโดยศลัยกรรม 12% 
กระดูกหักซึ่งเปนสาเหตขุองการสูญเสียการทํางานของ

ระบบประสาทโดยถาวร 
8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 
1.7 ขากรรไกรลาง 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

15% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ  12% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
9.6% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   4.8% 
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรือมากกวา กระดูกโหนกแกม กระดูกกนกบ ขากรรไกรบน จมูก น้ิวเทา 1 น้ิว 

หรือมากกวา น้ิวมือ 1 น้ิว หรือมากกวา 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง   
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

9.5% 

    การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 7.2% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
4.8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   2.4% 
2. บาดแผลจากการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที ่3 ตามกฎเกาเปอรเซ็นต 

ไมต่ํากวา  27%  ของผิวหนังรางกาย 60% 
ไมต่ํากวา  18%  ของผิวหนังรางกาย   35% 
ไมต่ํากวา    9%  ของผิวหนังรางกาย 20% 
ไมต่ํากวา  4.5% ของผิวหนังรางกาย 10% 

3. ขอกระดูกเคลื่อนทีจ่ําเปนตองรักษาโดยการทําใหกระดูกเขาที่ดวยการผาตัดโดยการวาง
ยาสลบ 

กระดูกสันหลงัหรือสวนหลงั โดยวินิจฉัยจากการถายภาพ
ทางรังสี (ยกเวนหมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทบั
เสนประสาท) 

48% 

ขอสะโพก   30% 
ขอหัวเขา      15% 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 
กระดูกขอมือ หรือขอศอก  12% 
กระดูกขอเทา กระดูกขอไหล หรือกระดูกไหปลารา 6% 
กระดูกนิ้วมือ น้ิวเทา หรือขากรรไกร   2.4% 

4. การบาดเจ็บตออวัยวะภายในที่เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก 
การบาดเจ็บตออวัยวะภายในซึ่งตองรักษาดวยการผาตดั

เปดทรวงอกหรือการผาตัดเปดหนาทอง (ยกเวนไสเลื่อน) 
15% 

    สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนทําใหหมดสติ  ตรวจ
รางกายพบมีความผิดปกตทิางระบบประสาทและมบีาดแผล
ฟกช้ําที่สมองจากภาพถายทางรังสี  

25% 

บริษทัจะชดเชยการผาตัดรายการตางๆ ในขอ 3 และ ขอ 4 เพียงรายการละหนึ่งครั้งในรอบป
กรมธรรมประกันภัยในแตละป 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

คํานิยาม 
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ  
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง 

ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตวัเปนผูปวยในในโรงพยาบาล 
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล ใหตามจํานวนเงินที่ระบุ
ไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย  

ในกรณีที่มีความจําเปนทางการแพทยตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหองผูปวยหนัก 
(ไอ.ซี.ยู.) บรษิัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ใหเปน......เทา
ของผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งน้ีไมเกิน......วัน อยางไรก็ตาม
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไมเกิน 
........วันตอการบาดเจ็บแตละครั้ง 
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

คํานิยาม 
 อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนทัว่ไป

สามารถเขาไปใชบรกิารตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปน้ี  

 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตขุึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา 
รถไฟฟาใตดิน ขณะขบัเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสงมวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน 
รถโดยสารบรษิัทขนสง รถโดยสารบริษทัรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพ่ือการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดิน
รถในเสนทางที่กําหนด รวมทั้งรถตูรวมขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต  

 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลฟิทและเกิดอุบัติเหตุขึน้กับลิฟทสาธารณะสําหรับ
บรรทุกบคุคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไมรวมถงึลิฟททีใ่ชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง  

 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทัว่ไป และเกิด 
ไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถงึการกระโดดหนีไฟเพ่ือรักษาชวีิตดวย 

 บริษทัจะจายผลประโยชนเปนจํานวน 100% ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตาม
ขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
การเรียกรองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนัที่         
เกิดอุบัติเหตุ โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงการจายผลประโยชนความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลกัฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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หมวดที่ 5 เอกสารแนบทาย 

ถาขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยให
ใชขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้แทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

รหัสบริษทั             อ.บ. 3.1 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                          รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.2 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การแขงกีฬาอันตราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กีฬาอันตราย หมายถึง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถงึเจ็ตสกีดวย 
แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า 

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.3 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                           รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

ขอตกลงคุมครอง 
การขยายความคุมครอง 

การโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช

ขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.4 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                           รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
 

ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การนัดหยุดงาน การจลาจล  

การที่ประชาชนกอความวุนวายถงึขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช

ขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั                  อ.บ. 3.5 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 
เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การกอการราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช

ขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 

 

 

 

 

 

 

 



 -31- 
 

เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การจํากัดความรับผิด 

(ใชเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 5 

เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที่                     เวลา                          
เบี้ยประกันภัยคืน                                   อากร                         ภาษ ี                         รวม 

การจํากัดความรับผิด : เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผล
เน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย จํานวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 
หรือ อ.บ.2 จะลดเหลือเพียง………………………………บาท     

 ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

 สวนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบงัคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครองคาใชจายทันตกรรม 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษัท                           อ.บ. 6 

เอกสารแนบทายเลขที่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกันภัย 
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่                     เวลา                         
จํานวนเงินเอาประกันภัย                         บาท 
เบี้ยประกันภัย                           อากร                         ภาษี                           รวม 

ความคุมครอง 
 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับจากอุบัติเหตุทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลสําหรับ 
 1. การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน ที่ไดเกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหตุ  
 2. การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ  
 บริษทัจะชดเชยคาใชจายสาํหรับการบาดเจ็บแตละครัง้ ตามจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัย  

ไดจายไปจริง แตสูงสุดไมเกินจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ แตหากผูเอาประกันภัย
ไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษัทจะ
รับผิดชอบเพยีงจํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานัน้ 

ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 



ชื่อและที่อยูบริษัท 
ตารางกรมธรรมประกันภัย THE SCHEDULE 

รหัสบริษัท                                                                     การประกันภัยอุบัติเหตุ                         กรมธรรมประกันภัยเลขที ่
Company Code                                                        (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป)                    Policy No. 

คุมครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 24 Hours Worldwide Coverage 
1. ผูเอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู  The Insured : Name and Address เลขประจําตัวประชาชน: ID No.               

อาชีพ : Occupation 
ชั้นอาชีพ : Occupation class 
อายุ : Age 

2. ผูรับประโยชน : ชื่อและที่อยู The Beneficiary : Name and Address 
 
 
 

ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย:  
Relationship to the Insured 
 

3. ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมตนวันที่                       เวลา                น.                             ส้ินสุดวันที่                                เวลา 16.30 น. 
    Period of Insurance : From                             at                    hours                        To                                         at  16.30 hours 
4. จํานวนจํากัดความรับผิด : กรมธรรมประกันภัยน้ีใหการคุมครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางรางกายในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น 
    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated. 

ขอตกลงคุมครอง / เอกสารแนบทาย 
Insuring Agreement/Endorsement 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 
Sum Insured (Baht) 

ความรับผิดสวนแรก (บาท หรือ วัน) 
Deductible (Baht or days ) 

เบ้ียประกันภัย (บาท) 
Premium (Baht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                               เบ้ียประกันภัยสําหรับภัยเพิ่มAdditional Premium 
                                                                                               สวนลดเบ้ียประกันภัย Premium Discount           
                                                                                               เบ้ียประกันภัยสุทธิ Net Premium 
                                                                                               อากร Stamps 
                                                                                               ภาษี Tax  
                                                                                               เบ้ียประกันภัยรวม Total Premium 

 
 
 
 
 
 

     ตัวแทน                                                          นายหนาประกันภัย                                             ใบอนุญาตเลขที่ 
     Agent                                                            Broker                                                            License No. 

วันทําสัญญาประกันภัย        วันออกกรมธรรมประกันภัย 
Agreement made on        Policy issued on 
เพื่อเปนหลักฐาน บริษัท โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ไดลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไวเปนสําคัญ ณ สํานักงานของบริษัท 
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office. 
(                                 )   (                                 )            (                                 )      
      กรรมการ-Director         กรรมการ-Director               ผูรับมอบอํานาจ-Authorized Signature 
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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  
(กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 

             
โดยการเชื่อถอืขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยน้ี 

และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เง่ือนไขทั่วไป ขอตกลง
คุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี 

หมวดที่ 1 คําจํากัดความ 
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดกต็ามของกรมธรรม
ประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดกต็าม เวนแตจะไดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกนัภัย 

1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง่ือนไข 
ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เอกสารแนบทาย 
ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย 
และเอกสารสรุปขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตาม
กรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญา
ประกันภัย 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัที่ออกกรมธรรมประกนัภัยน้ี 
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชือ่เปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม

ประกันภัยน้ี และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี 

1.4 อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอก
รางกายและทาํใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา 
หรือมุงหวัง  

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหต ุ
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.6 ความสูญเสยี หรือ 
ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทําใหผูเอาประกันภัยเสียชวีิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ 

1.7 
 

ความรับผิดสวนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตอง 
รับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  
ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับ
อนุญาตใหประกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่
ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม 
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1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 

1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบ
ทางดานสถานที่มีจํานวนบคุลากรทางการแพทยที่
เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการทีค่รบถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตดัใหญและไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบยีนดําเนนิการเปนโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตให 
จดทะเบียนดาํเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดําเนินการโดยแพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได 

1.13 
 
 
 
 

มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏบิัติทางการแพทยแผนปจจุบนั
ที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกบั
ผูปวยตามความจําเปนทางการแพทยและสอดคลองกับ
ขอสรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรืออ่ืนๆ (ถามี) 

1.14 
 
 
 
 
1.15  

คาใชจายที่จาํเปนและสมควร 
 
 
 
 
ความจําเปนทางการแพทย 

หมายถึง 

 

 

 

 

หมายถึง 

คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน  
เม่ือเทียบกบัการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวย
ทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก ซ่ึงผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น   
การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเง่ือนไข ดังน้ี 
(1) ตองสอดคลองกับการวนิิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ 
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชดัเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบตัิปจจุบนั 
(3) ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการ หรือของ
ครอบครวัผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาล
เพียงฝายเดียว และ 
 



 -4- 
 

   (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 
การดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของ
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 

1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ปนับแตวันทีก่รมธรรมประกันภัยมี 
ผลบังคบั หรือนับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย 
ปตอๆ ไป 

1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทาํ
เพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทําเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
เพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และขอกําหนด 

2.1 สัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจากการที่บรษิทัเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอ 

เอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลง 
รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บรษิทัจึงไดออกกรมธรรมประกนัภัย เอกสารสรุปขอตกลงคุมครองและ
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไวให 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเทจ็ในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง 
หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงน้ันไวโดยไมแจงใหบริษทัทราบ ซ่ึงถาบรษิทัทราบ
ขอความจริงน้ันๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษทัเรียกเบีย้ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธ ิ
บอกลางสัญญาประกันภัยได  

บริษทัจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไว
ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบูรณแหงสญัญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยน้ี รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกนัเปนสัญญา

ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยนิยอมจากบริษัทและได
บันทึกไวในกรมธรรมประกนัภัยน้ี หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ 

2.3 การแจงอุบัติเหต ุ
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตวัแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงให

บริษทัทราบถงึการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชวีิตตองแจงใหบริษทัทราบทันท ีเวนแตจะพิสูจน 
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ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษทัทราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สดุ
เทาที่สามารถจะกระทําไดแลว 

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว

แลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามทีบ่รษิัทตองการตามความจําเปนใหแกบรษิัทโดยคาใชจายของตนเอง 
ในกรณีเรยีกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตน

ภายใน 30 วันนับแตวันเสยีชีวติ หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอ่ืน ใหสง
หลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันทีเ่กิดอุบัติเหต ุแตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการ
เรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตอัุนสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการ
เรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาทีส่ามารถจะกระทําไดแลว 

2.5 การตรวจทางการแพทย 
  บริษทัมีสิทธติรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเอาประกันภัย
เทาที่จําเปนกบัการประกันภัยน้ี และมีสทิธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตจํุาเปนและไมเปนการขัดตอ
กฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท 

2.6 การจายคาทดแทน 
บริษทัจะจายคาทดแทน ภายใน 20 วันนับแตวันทีบ่รษิัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย

หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจายใหแกผูรับประโยชน  
สวนคาทดแทนอยางอ่ืนจะจายใหแกผูเอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตอัุนควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษทัชดใชตามกรมธรรมประกนัภัยดังกลาว
ขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกได  
ตามความจําเปน  แตทั้งน้ีจะไมเกิน  90 วัน นับแตวนัที่บรษิัทไดรับเอกสารครบถวนแลว  

หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บรษิัทจะรบัผิด
ชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 12 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งน้ีนับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 

2.7 ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
 ผูเอาประกันภัยสามารถระบผุูรับประโยชนได เม่ือผูเอาประกันภัยเสยีชีวติ บริษัทจะจายเงิน

ผลประโยชนใดๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุน้ัน หากมิไดระบุชื่อ
ผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวติ
กอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกนัภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสือถึง 
การเปลี่ยนตวัผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวติ บริษทัจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดก
ของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใด
เสียชวีิตกอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสอื
ถึงการเปลีย่นตัวผูรับประโยชนน้ัน หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู  
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หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบรษิทัทราบถึงการเปลี่ยนตวัผูรับประโยชนดังกลาวขางตน  
เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชวีติ บรษิัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวติใหแก 
ผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน 

2.8 การเปลีย่นอาชีพ 
ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บในขณะที่กระทําการโดยมีคาตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยง

อันตรายมากกวาอาชีพที่ไดแจงไวแตเดิม บริษัทจะจายคาทดแทนใหเปนจํานวนเงินเทาที่เบี้ยประกันภัยที่ไดรับ
ชําระแลวสําหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุมครองสําหรับอาชีพใหมได 

ถาผูเอาประกนัภัยเปลี่ยนอาชีพเปนอาชพีประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทักําหนดไววาเปนอาชีพที่มีการ
เสี่ยงภัยนอยกวาอาชีพประเภทที่แจงไวกับบรษิัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให 
ตามสวน นับแตวันที่บรษิทัไดรับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว 

2.9  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
2.9.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา 

ไมนอยกวา 15 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ 
ในกรณีน้ีบรษิทัจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาํหรับระยะเวลาที่กรมธรรม
ประกันภัยฉบบัน้ีไดใชบงัคบัมาแลวออกตามสวน 

2.9.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดโดยแจงใหบริษทัทราบเปน
หนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัย
ฉบับน้ีไดใชบงัคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปน้ี 

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

ระยะเวลาประกันภัย 
(ไมเกิน/เดือน) 

รอยละของ 
เบี้ยประกันภัยเต็มป 

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 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเม่ือผูเอาประกันภัย 

ถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคนืเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยน้ีไดใชบังคบัมาแลวออกตามสวน 

2.11 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free look) 
หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม              

ผูเอาประกันภัยสามารถสงคืนกรมธรรมประกันภัยมายังบริษัทภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรม
ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเชนนี้ ใหถือวากรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไมมีผลใชบังคับตั้งแตวันเริ่มตนของ
ระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยโดยบริษัทไมตองรับผิดตอความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนใหตาม
วิธีที่บริษัทไดรับใหแกผูเอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็กลับไปที่บัญชีธนาคาร 
หรือบัตรเครดิต แลวแตกรณี) 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี 

2.12 การระงบัขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี 

ระหวางผูมีสทิธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษทั และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุต ิ
ขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนญุาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตลุาการ 
ตามระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตลุาการ 

2.13 เงื่อนไขบังคบักอน 
บริษทัอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี เวนแตผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบตัิถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
และเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
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หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป 
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง 

3.1 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
3.1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพ

ติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 
         คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณทีี่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ

แอลกอฮอลในเลือดตัง้แต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป 
 3.1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 3.1.3 การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา  

ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหต ุ
 3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตทีจ่ําเปนจะตองกระทํา เน่ืองจาก

ไดรับบาดเจบ็ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี และไดกระทําภายในระยะเวลา   
ที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

3.1.5 การแทงลูก 
 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดข้ึนภายใน 7 วัน

นับจากวันเกิดอุบัติเหต ุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 3.1.8 อาหารเปนพิษ 
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทับ

เสนประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลือ่น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงั
เสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก 
(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสนัหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาํที่มุงรายของศัตรตูางชาติ หรือการกระทําที่          
มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ 
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ        
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่จะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 

3.1.11 การกอการราย 
 3.1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมนัตภาพรังสจีากเชื้อเพลงินิวเคลียร หรือจาก 

กากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลงินิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ          
แหงการแตกแยกตวัทางนิวเคลียรซึง่ดําเนินติดตอไปดวยตวัเอง 

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
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3.2 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว) 

3.2.1 ขณะทีผู่เอาประกันภัยแขงรถหรอืแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึง   
เจ็ตสกีดวย แขงสเกต็ ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลงัข้ึนหรือกําลังลงหรือ
โดยสารอยูในบอลลูน หรอืเครื่องรอน เลนบันจี้จัม๊พ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า  

3.2.2 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต  
3.2.3 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกําลังข้ึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิได 

จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
3.2.4 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหนาทีเ่ปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
3.2.5 ขณะทีผู่เอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะววิาท 
3.2.6 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกมุ 

หรือหลบหนีการจับกุม 
3.2.7 ขณะทีผู่เอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขา

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยตัง้แตระยะเวลาที่เขาปฏบิตัิการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสดุการปฏิบัติ      
การน้ัน สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคบัตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนด
ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง 
 ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เง่ือนไขทั่วไป และเอกสารแนบทาย

แหงกรมธรรมประกันภัย และเพ่ือเปนการตอบแทนเบีย้ประกันภัยทีผู่เอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะ  
ใหความคุมครอง ดังตอไปน้ี 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

คํานิยาม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชีพอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 
ความคุมครอง 

 การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหต ุหรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกนัภัยตองรักษา 
ตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจ็บน้ัน
เม่ือใดก็ดี บรษิัทจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 

บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น  
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง

น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเทากับจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
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การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   
ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่ 

ผูเอาประกันภัยเสียชวีติโดยคาใชจายของผูรับประโยชน  
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
 2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน   

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา 
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่แพทย

ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธใินการเรียกรองเสียไป หากแสดง   

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว  
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  

การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
คํานิยาม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชพีอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรบางสวน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจําตามปกติไดตลอดไป แตทํางานอื่นเพ่ือสินจางได 
ความคุมครอง 

 การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือการบาดเจ็บ 
ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตวัติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรม และเสียชวีิตเพราะการบาดเจ็บน้ันเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 
10 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกสองขางหรือเปนใบ 
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11 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกหนึ่งขาง 
12 25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (ทั้งสองขอ) 
13 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (หน่ึงขอ) 
14 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสามขอ) 
15  8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสองขอ) 
16  4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(หน่ึงขอ) 
17  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาสองขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ 
18  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมเทา 
19  1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวเทาอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาหนึ่งขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมเทา 
 บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น เวนแตกรณีที่มี  

การสูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเทาโดยถาวรสิน้เชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไมอาจเรียกรองคาทดแทนตาม
รายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามความสูญเสียที่แทจริงในแตละ
รายการรวมกนัแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางสวนซึ่งไมสามารถเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดไวตามรายการ
ที่ 2 ถึง 19 ไดและไมใชเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจายคาทดแทนใหตาม
ความเห็นของแพทยของบรษิัท แตไมเกิน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
ประกันภัย 

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง  
น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกนัภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   

 ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนั 
ที่ผูเอาประกันเสียชวีิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน  

 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน 
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การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง โดยคาใชจาย
ของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง 

การพูดออกเสียง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ 

คํานิยาม 
ทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ หมายถึง ทพุพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน

ในอาชีพประจําตามปกติไดโดยสิ้นเชิงในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว 
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน 
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี)  

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวสิ้นเชิง โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราวสิน้เชิง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 



 -16- 
 

ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน 

คํานิยาม 
 ทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน หมายถึง  ทุพพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาที่ 

การงานในอาชีพประจําตามปกติบางสวนในชัว่ระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรือเปนผลตอเน่ืองจากทุพพลภาพชั่วคราว
สิ้นเชิง ซ่ึงไดทุเลาเบาบางลงแลวก็ดี แตยังไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติไดครบ
ทุกสวนในชัว่ระยะเวลาหนึง่ 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางสวนภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี) 

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวบางสวน โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราว 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล 

คํานิยาม  
 คาหองสําหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล 

และคาบริการในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน   
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ   
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง 

แพทยทางเลอืก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธ ี
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ทีมิ่ใชการแพทยแผนปจจุบัน   

ความคุมครอง 
 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตอง

ไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทน
สําหรับ คาใชจายที่จําเปนและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและ
มาตรฐานทางการแพทย สําหรับคาหองสําหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการ
พยาบาลใหตามจํานวนเงนิที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบไุวในหนาตารางกรมธรรม
ประกันภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี) 

 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาล  

 ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบบั และบรษิัทจะคืน

ตนฉบบัใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพ่ือใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัย 
รายอ่ืน แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวสัดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอ่ืนมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดกิารของรัฐ 
หรือหนวยงานอื่นเพ่ือเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท  
การรักษานอกประเทศไทย  

 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ี 
บริษทัจะจายคาทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ตามวันที่ทีร่ะบุไวในใบเสรจ็รับเงิน 
คารักษาพยาบาล 
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ขอจํากัด   
 1. คาหองสําหรับผูปวยใน จํากัดไมเกิน วันละ ........บาท  
    ทั้งน้ีขอจํากัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารบัการรักษาในหองผูปวยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตาม

มาตรฐานทางการแพทย 
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ํายันตางๆ (ยกเวนไมค้ํายัน) รถเขน็ผูปวย 

อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม  
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก ไฟไหม นํ้ารอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 

คํานิยาม 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชนที่ระบุไวในตารางผลประโยชนการ

ชดเชยกระดูกแตกหักที่แนบทายขอตกลงคุมครองนี้ 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไมรวม

เน้ือเยื่ออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก ไดแก กระดูกออน (Cartilaginous 
bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 

การราว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง 
การแตกเพียงเปนรอย ไมขาดจากกันอยางสมบูรณ 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือ
หักออกจากกันอยางสมบูรณและเห็นรอยหักชัดเจน 

การทิ่มทะล ุ(Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผวิหนัง 
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยบุตวัของปลองกระดูก

สันหลัง (Vertebrae) ที่เกิดจากการตกจากที่สูง 
การแตกหักมากกวา 1 แหง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูก

ทอนเดียวกัน มากกวา 1 ตาํแหนง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง สวนของกระดูกที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไมรวม

กระดูกขากรรไกรบน (Maxillar) ขากรรไกรลาง (Mandible) กระดูกแกม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก 
(Nasal Bone) 

กฎเกาเปอรเซ็นต (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทยใชประเมินพ้ืนผิวหนังของ
รางกายจากการถูกไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก โดยศีรษะและแขนแตละขางถือเปนสวนละ 9% ของพื้นผิวรางกาย 
ดานหนาและดานหลังของลําตวัแตละดานถือเปนสวนละ 18% ของพื้นผิวรางกาย ขาแตละขางถือเปนสวนละ 
18% ของพื้นผิวรางกาย และบรเิวณระหวางทวารหนักกับโคนอวยัวะสืบพันธุรวมถึงอวัยวะสืบพันธุถือเปน 
1% ที่เหลือ 

บาดแผลการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที่สาม หมายถึง การไหมที่ทําลายชัน้ผิวหนัง
ทั้งหมด (หนังกําพราและหนังแท) 

การผาตัดเปดทรวงอก หมายถึง การผาตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่งโดยปกติจะไมรวมถึงหัวใจ 
แตเพ่ือประโยชนของกรมธรรมประกันภัยน้ีใหรวมถึงหัวใจดวย 

สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยทีเ่ปนมากอนการเอาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ 
หรืออาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย ที่ปรากฏขึ้นกอนวันทีก่รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 

โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักงายเนื่องจากการ
ลดลงของจํานวนเนื้อกระดูก 

กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตําแหนงกระดูก
ซ่ึงเปนโรคอยูกอนทําใหกระดูกขาดความแข็งแรง 
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ความคุมครอง 
 ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตามที่ระบุไว

ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายจํานวน
เงินผลประโยชนในอัตรารอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหัก เม่ือไดรับหลักฐาน
พิสูจนการแตกหักโดยการเอกซเรยแลว 
เงื่อนไขการจายผลประโยชน 

ภายหลังที่บรษิัทไดรับหลักฐานพิสูจนการแตกหักตามเงื่อนไขที่ระบไุวในหัวขอการเรียกรอง
และการสงหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหายแลว บรษิัทจะจายผลประโยชนใหภายใตเง่ือนไขดังกลาว
ตอไปน้ี 

1) ผลประโยชนขางตนจะจายใหสูงสุดไมเกิน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชนกระดูกแตกหกั และจํากัดการจายเพียง 1 ครั้งเทานั้นสาํหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือ 
ทอนนั้นในรอบปกรมธรรมประกันภัย 

2) ในกรณีที่มีการจายผลประโยชนไมถึง 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน
กระดูกแตกหกั ความคุมครองตามผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะยงัคงมีอยูสําหรับชวงเวลาที่เหลืออยูใน
รอบปกรมธรรมประกันภัยน้ัน โดยมีความคุมครองเทากบัยอดคงเหลอืจากการจายผลประโยชนตามตาราง
ผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

3) ความคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเม่ือมีการจายผลประโยชน
กระดูกแตกหกัเปนจํานวน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดกูแตกหักแลว 

4) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ี หากบริษัทตองจายผลประโยชนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 
สําหรับการเสยีชีวติหรือสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

5) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ีสําหรับการแตกหักของกระดูกเม่ือบริษทัจะตองจาย
ผลประโยชน สําหรับการสญูเสียอวัยวะนั้นๆ ตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งน้ีการแตกหักขางตนไมรวมถึงการราว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิไดระบุไวใน
ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 
ขอยกเวน 

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักน้ีไมคุมครองความสูญเสียหรอื               
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

1. โรคกระดกูพรุนบาง (Osteoporosis)หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic 
fracture) 

2. สภาพการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย 
3. การแตกหักซึ่งเปนผลมาจากกระดกูที่มีพยาธิสภาพหรือเปนผลมาจากโรคที่เปนมา  

โดยกําเนิด 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.   การแตกหักของกระดกู 

1.1 สะโพกหรือเชิงกราน (ยกเวนกระดูกตนขา หรือกระดูกกนกบ) 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

60% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 30% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.2 ตนขา  หรือสนเทา 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

30% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 24% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.3 ขาทอนลาง กะโหลกศรีษะ กระดูกไหปลารา ขอเทา ขอศอก แขนทอนบนและทอนลาง 

แตไมรวมถงึการแตกหักของกระดูกขอมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture) 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  

และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  
24% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 15% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกันอยาง

สมบูรณอยางนอย 1 แหง 
12% 

กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed  fracture) ซ่ึงจําเปนตอง
แกไขโดยการศัลยกรรม 

7.2% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
1.4 การแตกหักของกระดกูปลายแขน (Colles fracture) ของแขนทอนลาง และการแตกหัก

ของกระดูกขอมือ (Radius and Ulna) 
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบา กระดูกสันอก มือ (ยกเวนน้ิวมอืและขอมือ) เทา (ยกเวนน้ิวเทา
และสนเทา) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12 % 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.6 กระดูกสนัหลัง  (ยกเวนกระดูกกนกบ) 
กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12% 
การแตกหักของกระดูก ซ่ึงตองทําการรักษาโดยศลัยกรรม 12% 
กระดูกหักซึ่งเปนสาเหตขุองการสูญเสียการทํางานของ

ระบบประสาทโดยถาวร 
8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 
1.7 ขากรรไกรลาง 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

15% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ  12% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
9.6% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   4.8% 
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรือมากกวา กระดูกโหนกแกม กระดูกกนกบ ขากรรไกรบน จมูก น้ิวเทา 1 น้ิว 

หรือมากกวา น้ิวมือ 1 น้ิว หรือมากกวา 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง   
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

9.5% 

    การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 7.2% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
4.8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   2.4% 
2. บาดแผลจากการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที ่3 ตามกฎเกาเปอรเซ็นต 

ไมต่ํากวา  27%  ของผิวหนังรางกาย 60% 
ไมต่ํากวา  18%  ของผิวหนังรางกาย   35% 
ไมต่ํากวา    9%  ของผิวหนังรางกาย 20% 
ไมต่ํากวา  4.5% ของผิวหนังรางกาย 10% 

3. ขอกระดูกเคลื่อนทีจ่ําเปนตองรักษาโดยการทําใหกระดูกเขาที่ดวยการผาตัดโดยการวาง
ยาสลบ 

กระดูกสันหลงัหรือสวนหลงั โดยวินิจฉัยจากการถายภาพ
ทางรังสี (ยกเวนหมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทบั
เสนประสาท) 

48% 

ขอสะโพก   30% 
ขอหัวเขา      15% 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 
กระดูกขอมือ หรือขอศอก  12% 
กระดูกขอเทา กระดูกขอไหล หรือกระดูกไหปลารา 6% 
กระดูกนิ้วมือ น้ิวเทา หรือขากรรไกร   2.4% 

4. การบาดเจ็บตออวัยวะภายในที่เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก 
การบาดเจ็บตออวัยวะภายในซึ่งตองรักษาดวยการผาตดั

เปดทรวงอกหรือการผาตัดเปดหนาทอง (ยกเวนไสเลื่อน) 
15% 

    สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนทําใหหมดสติ  ตรวจ
รางกายพบมีความผิดปกตทิางระบบประสาทและมบีาดแผล
ฟกช้ําที่สมองจากภาพถายทางรังสี  

25% 

บริษทัจะชดเชยการผาตัดรายการตางๆ ในขอ 3 และ ขอ 4 เพียงรายการละหนึ่งครั้งในรอบ
ปกรมธรรมประกันภัยในแตละป 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

คํานิยาม 
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ  
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง     
ความคุมครอง 

ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตวัเปนผูปวยในในโรงพยาบาล 
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล ใหตามจํานวนเงินที่ระบุ
ไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย  

ในกรณีที่มีความจําเปนทางการแพทยตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหองผูปวยหนัก 
(ไอ.ซี.ยู.) บรษิัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ใหเปน.......เทา
ของผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งน้ีไมเกิน......วัน อยางไรก็ตาม
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไมเกิน 
..................  วันตอการบาดเจ็บแตละครัง้  
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

คํานิยาม 
 อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนทัว่ไป

สามารถเขาไปใชบรกิารตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปน้ี  

 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตขุึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา 
รถไฟฟาใตดิน ขณะขบัเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสงมวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน 
รถโดยสารบรษิัทขนสง รถโดยสารบริษทัรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพ่ือการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดิน
รถในเสนทางที่กําหนด รวมทั้งรถตูรวมขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต  

 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลฟิทและเกิดอุบัติเหตุขึน้กับลิฟทสาธารณะสําหรับ
บรรทุกบคุคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไมรวมถงึลิฟททีใ่ชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง  

 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทัว่ไป และเกิด 
ไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถงึการกระโดดหนีไฟเพ่ือรักษาชวีิตดวย 

 บริษทัจะจายผลประโยชนเปนจํานวน 100% ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตาม
ขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
การเรียกรองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนัที่         
เกิดอุบัติเหตุ โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงการจายผลประโยชนความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลกัฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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หมวดที่ 5 เอกสารแนบทาย 

ถาขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช
ขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปน้ีแทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.1    
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                        อากร                            ภาษี                                รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ 
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปน้ี ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.2 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่                เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                ภาษ ี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ 
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก       
หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย      
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การแขงกีฬาอันตราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กีฬาอันตราย หมายถึง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถงึเจ็ตสกีดวย 
แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า 

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั                     อ.บ. 3.3 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                 ภาษ ี                       รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ 
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปน้ี ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.4 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                 ภาษ ี                       รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก       
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย     
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การนัดหยุดงาน การจลาจล  

การที่ประชาชนกอความวุนวายถงึขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั                      อ.บ. 3.5 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา                    สิ้นสุดวันที ่               เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                                  ภาษี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก       
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย     
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การกอการราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การจํากัดความรับผิด 

(ใชเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกนัภัยอุบัติเหตสุวนบคุคล กรณีชําระเบีย้ประกันภัยรายป) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 5 

เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 

ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที่                เวลา                     สิ้นสุดวันที่                              เวลา 16.30 น. 

เบี้ยประกันภัยคืน                                    อากร                           ภาษี                         รวม 

   การจํากัดความรับผิด : เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผล
เน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย จํานวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 
หรือ อ.บ.2 จะลดเหลือเพียง………………………………บาท     

  ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

  สวนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบงัคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครองคาใชจายทันตกรรม 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายป) 
รหัสบริษัท                          อ.บ. 6  

เอกสารแนบทายเลขที่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกันภัย 
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่               เวลา                    สิ้นสุดวันที่                          เวลา 16.30 
น. 
จํานวนเงินเอาประกันภัย                    บาท 
เบี้ยประกันภัย                              อากร                            ภาษ ี                          รวม 

ความคุมครอง 
 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับจากอุบัติเหตุทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลสําหรับ 
 1. การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน ที่ไดเกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหตุ  
 2. การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ  
 บริษทัจะชดเชยคาใชจายสาํหรับการบาดเจ็บแตละครัง้ ตามจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยได

จายไปจริง แตสูงสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกนัภัยทีร่ะบุไวในเอกสารแนบทายนี้ แตหากผูเอาประกันภัยไดรับ
การชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดกิารอื่นใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษทัจะรบัผิดชอบเพียง
จํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนทีข่าดเทานั้น 

 ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
 



ชื่อและที่อยูบริษัท 
ตารางกรมธรรมประกันภัย THE SCHEDULE 

รหัสบริษัท                                                              การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล                            กรมธรรมประกันภัยเลขที่ 
Company Code                              (กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)   Policy No. 

คุมครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 24 Hours Worldwide Coverage 
1. ผูเอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู  The Insured : Name and Address เลขประจําตัวประชาชน: ID No.               

อาชีพ : Occupation 
ชั้นอาชีพ : Occupation class 
อายุ : Age 

2. ผูรับประโยชน : ชื่อและที่อยู The Beneficiary : Name and Address 
 
 
 

ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย:  
Relationship to the Insured 
 

3. ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมตนวันที่                       เวลา                น.                              
    Period of Insurance : From                               at                   hours  
   กรมธรรมประกันภัยน้ีเปนกรมธรรมประกันภัยรายเดอืนตออายุอัตโนมัติ  วันส้ินสุดการเอาประกันภัยเปนไปตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย           
4. จํานวนจํากัดความรับผิด : กรมธรรมประกันภัยน้ีใหการคุมครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางรางกายในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น 
    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated. 

ขอตกลงคุมครอง / เอกสารแนบทาย 
Insuring Agreement/Endorsement 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 
Sum Insured (Baht) 

ความรับผิดสวนแรก (บาท หรือ วัน) 
Deductible (Baht or days ) 

เบ้ียประกันภัย (บาท) 
Premium (Baht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                               เบ้ียประกันภัยสําหรับภัยเพิ่ม Additional Premium 
                                                                                               สวนลดเบ้ียประกันภัย Premium Discount           
                                                                                               เบ้ียประกันภัยสุทธิ Net Premium 
                                                                                               อากร Stamps        
                                                                                               ภาษี Tax 
                                                                                               เบ้ียประกันภัยรวม Total Premium 

 
 
 
 
 
 

     ตัวแทน                                                          นายหนาประกันภัย                                             ใบอนุญาตเลขที่ 
     Agent                                                            Broker                                                            License No. 

วันทําสัญญาประกันภัย        วันออกกรมธรรมประกันภัย 
Agreement made on        Policy issued on 
เพื่อเปนหลักฐาน บริษัท โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ไดลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไวเปนสําคัญ ณ สํานักงานของบริษัท 
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office. 
   (                                 )                    (                                 )         (                                 )       
         กรรมการ-Director                                 กรรมการ-Director                            ผูรับมอบอํานาจ-Authorized Signature 
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กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  
(กรณีชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 
โดยการเชื่อถอืขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยน้ี 

และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เง่ือนไขทั่วไป ขอตกลง
คุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี 

หมวดที่ 1 คําจํากัดความ 
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดกต็ามของกรมธรรม
ประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดกต็าม เวนแตจะไดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกนัภัย 

1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เง่ือนไข 
ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด 
เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลัง
กรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปขอตกลงคุมครอง 
และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวน
หน่ึงแหงสัญญาประกันภัย 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัที่ออกกรมธรรมประกนัภัยน้ี 
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชือ่เปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม

ประกันภัยน้ี และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี 

1.4 อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอก
รางกายและทาํใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา 
หรือมุงหวัง  

1.5 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหต ุ
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.6 ความสูญเสยี หรือ 
ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
และทําใหผูเอาประกันภัยเสยีชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา 
ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ 

1.7 
 

ความรับผิดสวนแรก หมายถึง ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตอง 
รับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  
ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับ
อนุญาตใหประกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่
ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม 
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1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 

1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและมีองคประกอบ
ทางดานสถานที่มีจํานวนบคุลากรทางการแพทยที่
เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการทีค่รบถวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตดัใหญและไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบยีนดําเนนิการเปนโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดใหบริการทางการแพทย 
โดยสามารถรับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตให 
จดทะเบียนดาํเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดําเนินการโดยแพทยทําการรักษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได 

1.13 
 
 
 
 

มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏบิัติทางการแพทยแผน
ปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับผูปวยตามความจําเปนทางการแพทยและ
สอดคลองกับขอสรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ การตรวจ
พบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถามี) 

1.14 คาใชจายที่จาํเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน  
เม่ือเทียบกบัการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวย
ทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น   

1.15 ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเง่ือนไข ดังน้ี 
(1) ตองสอดคลองกับการวนิิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ 
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบตัิปจจุบนั 
(3) ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการ หรือของ
ครอบครวัผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาล
เพียงฝายเดียว และ 
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    (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 
การดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของ
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 

1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ปนับแตวันทีก่รมธรรมประกันภัยมี 
ผลบังคบั หรือนับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย 
ปตอๆ ไป 

1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทาํ
เพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องคกรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทําเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
เพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และขอกําหนด 

2.1 สัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจากการที่บรษิทัเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอ 

เอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลง 
รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บรษิทัจึงไดออกกรมธรรมประกนัภัย เอกสารสรุปขอตกลงคุมครองและ
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไวให 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเทจ็ในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง 
หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงน้ันไวโดยไมแจงใหบริษทัทราบ ซ่ึงถาบรษิทัทราบ
ขอความจริงน้ันๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษทัเรียกเบีย้ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิ 
บอกลางสัญญาประกันภัยได  

บริษทัจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไว
ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2 ความสมบูรณแหงสญัญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยน้ี รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกนัเปนสัญญา

ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยนิยอมจากบริษัทและได
บันทึกไวในกรมธรรมประกนัภัยน้ี หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ 

2.3 การแจงอุบัติเหต ุ
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบคุคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงให

บริษทัทราบถงึการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชวีิตตองแจงใหบริษทัทราบทันท ีเวนแตจะพิสูจน 
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ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษทัทราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สดุ
เทาที่สามารถจะกระทําไดแลว 

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว

แลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามทีบ่รษิัทตองการตามความจําเปนใหแกบรษิัทโดยคาใชจายของตนเอง 
ในกรณีเรยีกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตน

ภายใน 30 วันนับแตวันเสยีชีวติ หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอ่ืน ใหสง
หลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันทีเ่กิดอุบัติเหต ุแตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการ
เรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตอัุนสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการ
เรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาทีส่ามารถจะกระทําไดแลว 

2.5 การตรวจทางการแพทย 
  บริษทัมีสิทธติรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเอาประกันภัย
เทาที่จําเปนกบัการประกันภัยน้ี และมีสทิธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตจํุาเปนและไมเปนการขัดตอ
กฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท 

2.6 การจายคาทดแทน 
บริษทัจะจายคาทดแทน ภายใน 20 วันนับแตวันทีบ่รษิัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย

หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจายใหแกผูรับประโยชน  
สวนคาทดแทนอยางอ่ืนจะจายใหแกผูเอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตอัุนควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษทัชดใชตามกรมธรรมประกนัภัย
ดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาทีก่ําหนดไวอาจขยาย
ออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งน้ีจะไมเกิน 90 วัน นับแตวันทีบ่ริษทัไดรับเอกสารครบถวนแลว  

หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บรษิัทจะรบั
ผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอตัรารอยละ 12 ตอปของจํานวนเงินทีต่องจาย ทั้งน้ีนับแตวันที่ครบกาํหนดชําระ 

2.7 ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
 ผูเอาประกันภัยสามารถระบผุูรับประโยชนได เม่ือผูเอาประกันภัยเสยีชีวติ บริษัทจะจายเงิน

ผลประโยชนใดๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุน้ัน หากมิไดระบุชื่อ
ผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวติ
กอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสือถึง 
การเปลี่ยนตวัผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึง             
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวติ บริษทัจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดก
ของผูเอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใด
เสยีชวีิตกอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษทัทราบเปนหนังสอื
ถึงการเปลีย่นตัวผูรับประโยชนน้ัน หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู  
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หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบรษิทัทราบถึงการเปลี่ยนตวัผูรับประโยชนดังกลาวขางตน  
เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชวีติ บรษิัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวติใหแก 
ผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน 

2.8 การเปลีย่นอาชีพ 
ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บในขณะที่กระทําการโดยมีคาตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการ

เสี่ยงอันตรายมากกวาอาชีพที่ไดแจงไวแตเดิม บรษิัทจะจายคาทดแทนใหเปนจํานวนเงินเทาทีเ่บี้ยประกันภัย
ที่ไดรับชําระแลวสําหรบัอาชีพเดิมและจะซื้อความคุมครองสําหรับอาชีพใหมได 

ถาผูเอาประกนัภัยเปลี่ยนอาชีพเปนอาชพีประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทักําหนดไววาเปนอาชีพที่มี
การเสี่ยงภัยนอยกวาอาชีพประเภทที่แจงไวกับบรษิัท บริษทัจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัย
ใหตามสวน นับแตวันทีบ่ริษทัไดรับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว 

2.9 การชําระเบี้ยประกันภัย  
   การชําระเบีย้ประกันภัยแบบรายเดือน (โดยการหักคาเบี้ยประกันภัยผานบัญชธีนาคารหรือ
บัตรเครดิต) 

2.9.1 เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกจะถึงกําหนดชําระทันท ีและความคุมครองจะเริ่มมีผล
บังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย 

2.9.2 เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงกําหนดชําระในวันครบรอบเดือนของกําหนดชําระ 
เบี้ยประกันภัยของเดือนกอนหนา โดยบริษทัจะทําการหักคาเบี้ยประกันภัยผานบญัชีธนาคารหรือบัตรเครดิต 
ตามที่ผูเอาประกันภัยตกลงไวโดยอัตโนมตั ิ 

2.9.3 ในกรณีที่บรษิัทไมสามารถหักคาเบีย้ประกันภัยผานบัญชธีนาคารหรือบัตรเครดิต      
ในเดือนใดได บริษทัจะผอนผัน โดยนํายอดคางชําระไปเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกนัภัยในเดือนถัดไป        
หากหลังจากนั้น บริษทัยังคงไมสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกลาวได ความคุมครองจะเปนอันสิ้นสุด    
ณ วันครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยเปนครั้งสุดทาย  

2.10 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
2.10.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมประกนัภัยฉบับน้ีไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา

ไมนอยกวา 15 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ 
และกรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันสุดทายทีเ่บี้ยประกันภัยซ่ึงไดรับชําระแลวสามารถซื้อ 
ความคุมครองได โดยบริษทัไมตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  

2.10.2 ผูเอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไดโดยแจงใหบริษทัทราบเปน
หนังสือ  และกรมธรรมประกันภัยจะสิ้นสดุโดยอัตโนมัติในวันสุดทายที่เบี้ยประกนัภัยซ่ึงไดรับชําระมาแลว
สามารถซื้อความคุมครองได โดยบริษัทจะไมคืนเบี้ยประกันภัยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 

2.11 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ
2.11.1 ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี จะสิ้นสุดเม่ือมีเหตุการณใดเหตุการณ

หน่ึงเกิดขึ้นดังตอไปน้ี แลวแตเหตกุารณใดจะเกิดขึ้นกอน 
2.11.1.1 ณ วันครบรอบเดอืนของกรมธรรมประกันภัยถัดจากผูเอาประกันภัยมีอายุ

ครบ....ป (ใหระบุอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป) 
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2.11.1.2 เม่ือผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซ่ึงบริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใช
บังคับมาแลวออกตามสวน 

 2.11.2 กรมธรรมประกันภัยน้ี และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรมประกันภัยน้ีจะ
สิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันทีส่ิ้นสุดของกรมธรรมประกนัภัย 

2.12 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free look) 
หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามผูเอา

ประกันภัยสามารถสงคืนกรมธรรมประกันภัยมายังบริษัทภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรม
ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเชนนี้ ใหถือวากรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไมมีผลใชบังคับตั้งแตวันเริ่มตนของ
ระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยโดยบริษัทไมตองรับผิดตอความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนใหตาม
วิธีที่บริษัทไดรับใหแกผูเอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็กลับไปที่บัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิต แลวแตกรณี) 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี 

2.13 การระงบัขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี 

ระหวางผูมีสทิธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษทั และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุต ิ
ขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนญุาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตลุาการ 
ตามระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตลุาการ 

2.14 เงื่อนไขบังคับกอน 
บริษทัอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี เวนแตผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี ไดปฏิบตัิถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
และเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป 
การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 

3.1 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 3.1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพ

ติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 
         คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณทีี่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑ      

มีระดับแอลกอฮอลในเลอืดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป 
 3.1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
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 3.1.3 การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา  
ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหต ุ

 3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตทีจ่ําเปนจะตองกระทํา เน่ืองจาก
ไดรับบาดเจบ็ซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ี และไดกระทําภายในระยะเวลา   
ที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

3.1.5 การแทงลูก 
 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดข้ึนภายใน 7 วัน

นับจากวันเกิดอุบัติเหต ุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 3.1.8 อาหารเปนพิษ 
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทับ

เสนประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลือ่น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงั
เสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก 
(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสนัหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาํที่มุงรายของศัตรตูางชาติ หรือการกระทํา          
ที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การ
แข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึง่จะเปนเหตุใหมกีารประกาศหรือคงไวซึง่กฎอัยการศึก 

3.1.11 การกอการราย 
3.1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมนัตภาพรังสจีากเชื้อเพลงินิวเคลียร หรือจาก 

กากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลงินิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหง
การแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึง่ดําเนินติดตอไปดวยตวัเอง 

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุ
อันตราย อ่ืนใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนวิเคลียรได 

3.2 ความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว) 

3.2.1 ขณะทีผู่เอาประกันภัยแขงรถหรอืแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชวีิต) ขณะกําลังข้ึนหรือ
กําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จัม๊พ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและ
เครื่องชวยหายใจใตนํ้า  

3.2.2 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต  
3.2.3 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกําลังข้ึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยาน        

ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบนิพาณิชย 
3.2.4 ขณะทีผู่เอาประกันภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหนาทีเ่ปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
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3.2.5 ขณะทีผู่เอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะววิาท 
3.2.6 ขณะทีผู่เอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก

จับกุม หรือหลบหนีการจบักุม 
3.2.7 ขณะทีผู่เอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขา

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยตัง้แตระยะเวลาที่เขาปฏบิตัิการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสดุการปฏิบัติ 
การน้ัน สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคบัตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย        
ที่กําหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง 
ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เง่ือนไขทั่วไป และเอกสารแนบทาย

แหงกรมธรรมประกันภัย และเพ่ือเปนการตอบแทนเบีย้ประกันภัยทีผู่เอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะให
ความคุมครอง ดังตอไปน้ี 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

คํานิยาม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 

หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชีพอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 
ความคุมครอง 

การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ  
ถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหต ุหรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกนัภัยตองรักษา   
ตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจ็บน้ัน
เม่ือใดก็ดี บรษิัทจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9   60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 

บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น  
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง

น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเทากับจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 



 -11- 
 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   
ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่ 

ผูเอาประกันภัยเสียชวีติโดยคาใชจายของผูรับประโยชน  
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
 2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอา

ประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน   

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา 
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทั ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่แพทย

ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธใินการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2) 
ผลประโยชนการเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  

การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
คํานิยาม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให 
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ 

ในอาชีพประจํา และอาชพีอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรบางสวน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน

ใดๆ ในอาชีพประจําตามปกติไดตลอดไป แตทํางานอืน่เพ่ือสินจางได 
ความคุมครอง 

 การประกันภัยน้ีคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย
ของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทาํใหผูเอาประกันภัยเสียชวีติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือการบาดเจ็บ 
ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตวัติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรม และเสียชวีิตเพราะการบาดเจ็บน้ันเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจายคาทดแทนให ดังน้ี 

1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ันได เปนไป
ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา 
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง 

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทา 

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน่ึงขางตั้งแตขอมือ  
8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 
10 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกสองขางหรือเปนใบ 
11 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกหนึ่งขาง 
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12 25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (ทั้งสองขอ) 
13 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมมือ (หน่ึงขอ) 
14 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสามขอ) 
15  8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(ทั้งสองขอ) 
16  4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวชี ้(หน่ึงขอ) 
17  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาสองขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ 
18  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวหัวแมเทา 
19  1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน้ิวเทาอ่ืนๆ แตละน้ิว (ไมนอยกวาหนึ่งขอ) 

นอกจากนิ้วหัวแมเทา 
 บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น เวนแตกรณีที่มี

การสูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเทาโดยถาวรสิน้เชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไมอาจเรียกรองคาทดแทนตาม
รายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามความสูญเสียที่แทจริงในแตละ
รายการรวมกนัแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางสวนซึ่งไมสามารถเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดไวตามรายการ
ที่  2 ถึง 19 ไดและไมใชเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจายคาทดแทนให
ตามความเหน็ของแพทยของบริษัท แตไมเกิน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัย 

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครอง
น้ีรวมกันไมเกนิจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษทัจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเทากับจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   

 ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนั 
ที่ผูเอาประกันเสียชวีิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 

 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน 
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การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง  
การพูดออกเสียง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง 

โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง 

การพูดออกเสียง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ 

คํานิยาม 
ทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชงิ หมายถึง ทพุพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน

ในอาชีพประจําตามปกติไดโดยสิ้นเชิงในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว 
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน 
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี)  

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวสิ้นเชิง โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราวสิน้เชิง 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน 

คํานิยาม 
 ทุพพลภาพชัว่คราวบางสวน หมายถึง  ทุพพลภาพถงึขนาดไมสามารถประกอบหนาที่  

การงานในอาชีพประจําตามปกติบางสวนในชัว่ระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรือเปนผลตอเน่ืองจากทุพพลภาพชั่วคราว
สิ้นเชิง ซ่ึงไดทุเลาเบาบางลงแลวก็ดี แตยังไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติไดครบ
ทุกสวนในชัว่ระยะเวลาหนึง่ 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางสวนภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทนรายสัปดาหใหในจํานวนเงินตอสัปดาหตามที่ระบไุว 
ในตารางกรมธรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู (สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห) หักดวยจํานวน  
เงินหรือจํานวนวันสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย (ถามี) 

 บริษทัจะเลิกจายคาทดแทนทันท ีหลังจากบริษทัจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 
การเสียชวีิต การสูญเสียมือ เทา สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

 ทั้งน้ีการจายผลประโยชนทุพพลภาพชัว่คราวสิ้นเชิง จะจายรวมกันกับทุพพลภาพชั่วคราว
บางสวน (ถามี) ไมเกินกวา 52 สัปดาห 
การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน 

ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่แพทย 
ลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรชัว่คราวบางสวน โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยนัการทุพพลภาพชั่วคราว 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล 

คํานิยาม  
 คาหองสําหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล 

และคาบริการในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน   
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ  
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง  

แพทยทางเลอืก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธ ี
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ทีมิ่ใชการแพทยแผนปจจุบัน   
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตอง
ไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายคาทดแทน
สําหรับ คาใชจายที่จําเปนและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและ
มาตรฐานทางการแพทย สําหรับคาหองสําหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการ
พยาบาลใหตามจํานวนเงนิที่จายจริง ทั้งน้ีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบไุวในหนาตารางกรมธรรม
ประกันภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี) 

 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจาก
การประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษัทจะรบัผิดชอบเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวน     
ที่ขาดเทานั้น 
การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาล  

 ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบบั และบรษิัทจะคืน

ตนฉบบัใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพ่ือใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัย 
รายอ่ืน แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวสัดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอ่ืนมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดกิารของรัฐ 
หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอ่ืน เพ่ือเรียกรองสวนทีข่าดจากบริษทั  
การรักษานอกประเทศไทย  

 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ี 
บริษทัจะจายคาทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ตามวันที่ทีร่ะบุไวในใบเสรจ็รับเงิน 
คารักษาพยาบาล 
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ขอจํากัด   
 1. คาหองสําหรับผูปวยใน จํากัดไมเกิน วันละ ........บาท  
    ทั้งน้ีขอจํากัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารบัการรักษาในหองผูปวยหนกั (ไอ.ซี.ยู.) ตาม

มาตรฐานทางการแพทย 
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ํายันตางๆ (ยกเวนไมค้ํายัน) รถเขน็ผูปวย 

อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม  
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก ไฟไหม นํ้ารอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 

คํานิยาม 
ผลประโยชนกระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชนที่ระบุไวในตารางผลประโยชนการ

ชดเชยกระดูกแตกหักที่แนบทายขอตกลงคุมครองนี้ 
กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไมรวม

เน้ือเยื่ออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก ไดแก กระดูกออน (Cartilaginous 
bone) และหมอนรองกระดูก (Disc) 

การราว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง 
การแตกเพียงเปนรอย ไมขาดจากกันอยางสมบูรณ 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือ
หักออกจากกันอยางสมบูรณและเห็นรอยหักชัดเจน 

การทิ่มทะล ุ(Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผวิหนัง 
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยบุตวัของปลองกระดูก

สันหลัง (Vertebrae) ที่เกิดจากการตกจากที่สูง 
การแตกหักมากกวา 1 แหง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูก

ทอนเดียวกัน มากกวา 1 ตาํแหนง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง สวนของกระดูกที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไมรวม

กระดูกขากรรไกรบน (Maxillar) ขากรรไกรลาง (Mandible) กระดูกแกม (Zygomatic Bone) และกระดูก  
สันจมูก (Nasal Bone) 

กฎเกาเปอรเซ็นต (Rule of Nines) หมายถึง ระบบที่แพทยใชประเมินพ้ืนผิวหนังของ
รางกายจากการถูกไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก โดยศีรษะและแขนแตละขางถือเปนสวนละ 9% ของพื้นผิวรางกาย 
ดานหนาและดานหลังของลําตวัแตละดานถือเปนสวนละ 18% ของพื้นผิวรางกาย ขาแตละขางถือเปนสวนละ 
18% ของพื้นผิวรางกาย และบรเิวณระหวางทวารหนักกบัโคนอวัยวะสืบพันธุรวมถึงอวัยวะสืบพันธุถือเปน 
1% ที่เหลือ 

บาดแผลการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที่สาม หมายถึง การไหมที่ทําลายชัน้ผิวหนัง
ทั้งหมด (หนังกําพราและหนังแท) 

การผาตัดเปดทรวงอก หมายถึง การผาตัดอวัยวะในทรวงอกซึ่งโดยปกติจะไมรวมถึงหัวใจ 
แตเพ่ือประโยชนของกรมธรรมประกันภัยน้ีใหรวมถึงหัวใจดวย 

สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยทีเ่ปนมากอนเอาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ 
หรืออาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย ที่ปรากฏขึ้นกอนวันทีก่รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 

โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักงายเนื่องจากการ
ลดลงของจํานวนเนื้อกระดูก 

กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตําแหนงกระดูก
ซ่ึงเปนโรคอยูกอนทําใหกระดูกขาดความแข็งแรง 
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ความคุมครอง 
 ถาผูเอาประกนัภัยไดรับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตามที่ระบุไว

ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแตวันที่เกิดอุบตัิเหต ุบรษิัทจะจายจํานวน
เงินผลประโยชนในอัตรารอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหัก เม่ือไดรับหลักฐาน
พิสูจนการแตกหักโดยการเอกซเรยแลว 
เงื่อนไขการจายผลประโยชน 

ภายหลังที่บรษิัทไดรับหลักฐานพิสูจนการแตกหักตามเงื่อนไขที่ระบไุวในหัวขอการเรียกรอง
และการสงหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหายแลว บรษิัทจะจายผลประโยชนใหภายใตเง่ือนไขดังกลาว
ตอไปน้ี 

1) ผลประโยชนขางตนจะจายใหสูงสุดไมเกิน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชนกระดูกแตกหกั และจํากัดการจายเพียง 1 ครั้งเทานั้นสาํหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือ 
ทอนนั้นในรอบปกรมธรรมประกันภัย 

2) ในกรณีที่มีการจายผลประโยชนไมถึง 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน
กระดูกแตกหกั ความคุมครองตามผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะยงัคงมีอยูสําหรับชวงเวลาที่เหลืออยูใน
รอบปกรมธรรมประกันภัยน้ัน โดยมีความคุมครองเทากบัยอดคงเหลอืจากการจายผลประโยชนตามตาราง
ผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

3) ความคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเม่ือมีการจายผลประโยชน
กระดูกแตกหกัเปนจํานวน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดกูแตกหักแลว 

4) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ี หากบริษัทตองจายผลประโยชนเต็มจํานวนเงิน 
เอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวติหรือสญูเสียอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

5) บริษทัจะไมจายผลประโยชนน้ีสําหรับการแตกหักของกระดูกเม่ือบริษทัจะตองจาย
ผลประโยชนสําหรับการสญูเสียอวัยวะนั้นๆ ตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งน้ีการแตกหักขางตนไมรวมถึงการราว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิไดระบุไว     
ในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 
ขอยกเวน 

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักน้ีไมคุมครองความสูญเสียหรอืความ
เสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

1. โรคกระดกูพรุนบาง (Osteoporosis)หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic 
fracture)  

2. สภาพการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย 
3. การแตกหักซึ่งเปนผลมาจากกระดกูที่มีพยาธิสภาพหรือเปนผลมาจากโรคที่เปนมา  

โดยกําเนิด 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.   การแตกหักของกระดกู 

1.1 สะโพกหรือเชิงกราน (ยกเวนกระดูกตนขา หรือกระดูกกนกบ) 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

60% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 30% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.2 ตนขา  หรือสนเทา 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  

30% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 24% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
15% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   12% 
1.3 ขาทอนลาง กะโหลกศรีษะ กระดูกไหปลารา ขอเทา ขอศอก แขนทอนบนและทอนลาง 

แตไมรวมถงึการแตกหักของกระดูกขอมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture) 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  

และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง  
24% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ 15% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกันอยาง

สมบูรณอยางนอย 1 แหง 
12% 

กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed  fracture) ซ่ึงจําเปนตอง
แกไขโดยการศัลยกรรม 

7.2% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
1.4 การแตกหักของกระดกูปลายแขน (Colles fracture) ของแขนทอนลาง และการแตกหัก

ของกระดูกขอมือ (Radius and Ulna) 
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบา กระดูกสันอก มือ (ยกเวนน้ิวมอืและขอมือ) เทา (ยกเวนน้ิวเทา
และสนเทา) 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 12 % 
การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 6% 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 

1.6 กระดูกสนัหลัง  (ยกเวนกระดูกกนกบ) 

กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12% 
การแตกหักของกระดูก ซ่ึงตองทําการรักษาโดยศลัยกรรม 12% 
กระดูกหักซึ่งเปนสาเหตขุองการสูญเสียการทํางานของ

ระบบประสาทโดยถาวร 
8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   6% 
1.7 ขากรรไกรลาง 

การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

15% 

การแตกหักโดยมีการทิ่มทะล ุ  12% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
9.6% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   4.8% 
1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรือมากกวา กระดูกโหนกแกม กระดูกกนกบ ขากรรไกรบน จมูก น้ิวเทา 1 น้ิว 

หรือมากกวา น้ิวมือ 1 น้ิว หรือมากกวา 
    การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง   
และการแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง   

9.5% 

    การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ 7.2% 
การแตกหักมากกวา 1 แหง โดยมีการแตกหักจากกัน

อยางสมบูรณอยางนอย 1 แหง 
4.8% 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ   2.4% 
2. บาดแผลจากการไหม หรือนํ้ารอนลวกระดับที ่3 ตามกฎเกาเปอรเซ็นต 

ไมต่ํากวา  27%  ของผิวหนังรางกาย 60% 
ไมต่ํากวา  18%  ของผิวหนังรางกาย   35% 
ไมต่ํากวา    9%  ของผิวหนังรางกาย 20% 
ไมต่ํากวา  4.5% ของผิวหนังรางกาย 10% 

3. ขอกระดูกเคลื่อนทีจ่ําเปนตองรักษาโดยการทําใหกระดูกเขาที่ดวยการผาตัดโดยการวาง
ยาสลบ 

กระดูกสันหลงัหรือสวนหลงั โดยวินิจฉัยจากการถายภาพ
ทางรังสี (ยกเวนหมอนรองกระดูกสันหลงัเคลื่อนทบั
เสนประสาท) 

48% 

ขอสะโพก   30% 
ขอหัวเขา      15% 



 -23- 
 

ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

ผลประโยชน รอยละของจาํนวนเงินเอาประกันภัย 
กระดูกขอมือ หรือขอศอก  12% 
กระดูกขอเทา กระดูกขอไหล หรือกระดูกไหปลารา 6% 
กระดูกนิ้วมือ น้ิวเทา หรือขากรรไกร   2.4% 

4. การบาดเจ็บตออวัยวะภายในที่เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก 
การบาดเจ็บตออวัยวะภายในซึ่งตองรักษาดวยการผาตดั

เปดทรวงอกหรือการผาตัดเปดหนาทอง (ยกเวนไสเลื่อน) 
15% 

    สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนทําใหหมดสติ  ตรวจ
รางกายพบมีความผิดปกตทิางระบบประสาทและมบีาดแผล
ฟกช้ําที่สมองจากภาพถายทางรังสี  

25% 

บริษทัจะชดเชยการผาตัดรายการตางๆ ในขอ 3 และ ขอ 4 เพียงรายการละหนึ่งครั้งในรอบป
กรมธรรมประกันภัยในแตละป 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

คํานิยาม 
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบยีนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย
ตามขอบงชี้ซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ  
และใหรวมถึงกรณีรับตวัไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชวีิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง 

ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตวัเปนผูปวยในในโรงพยาบาล 
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล ใหตามจํานวนเงินที่ระบุ
ไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย  

ในกรณีที่มีความจําเปนทางการแพทยตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในหองผูปวยหนัก 
(ไอ.ซี.ยู.) บรษิัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ใหเปน......เทา
ของผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งน้ีไมเกิน......วัน อยางไรก็ตาม
บริษทัจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไมเกิน 
........วันตอการบาดเจ็บแตละครั้ง 
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 180 วัน นับจากวนัที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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ขอตกลงคุมครอง 
ผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

คํานิยาม 
 อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนทัว่ไป

สามารถเขาไปใชบรกิารตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปน้ี  

 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตขุึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา 
รถไฟฟาใตดิน ขณะขบัเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสงมวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน 
รถโดยสารบรษิัทขนสง รถโดยสารบริษทัรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพ่ือการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดิน
รถในเสนทางที่กําหนด รวมทั้งรถตูรวมขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต  

 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลฟิทและเกิดอุบัติเหตุขึน้กับลิฟทสาธารณะสําหรับ
บรรทุกบคุคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไมรวมถงึลิฟททีใ่ชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง  

 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทัว่ไป และเกิด 
ไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถงึการกระโดดหนีไฟเพ่ือรักษาชวีิตดวย 

 บริษทัจะจายผลประโยชนเปนจํานวน 100% ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตาม
ขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
การเรียกรองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ 

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลกัฐานดังตอไปน้ีใหแกบรษิทัภายใน 30 วัน นับจากวนัที่         
เกิดอุบัติเหตุ โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงการจายผลประโยชนความคุมครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2  
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 
การไมสงหลกัฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสทิธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดง

ใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดงักลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
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หมวดที่ 5 เอกสารแนบทาย 

ถาขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยให
ใชขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้แทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

รหัสบริษทั             อ.บ. 3.1 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                          รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.2 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การแขงกีฬาอันตราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กีฬาอันตราย หมายถึง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถงึเจ็ตสกีดวย 
แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า 

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ

ในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.3 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                           รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

ขอตกลงคุมครอง 
การขยายความคุมครอง 

การโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช

ขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 3.4 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 

เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                           รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
 

ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การนัดหยุดงาน การจลาจล  

การที่ประชาชนกอความวุนวายถงึขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช

ขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครอง 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั                  อ.บ. 3.5 
เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที ่                    วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที ่                 เวลา 
เบี้ยประกันภัย                             อากร                        ภาษี                        รวม 
การขยายความคุมครอง  :  เปนทีต่กลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคบัดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี ้
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก 
หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาดังตอไปนี้ ทั้งน้ีเฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย
ระบุไวเทานั้น 

 
ขอตกลงคุมครอง 

การขยายความคุมครอง 
การกอการราย 

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้   
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใช

ขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน 
สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การจํากัดความรับผิด 

(ใชเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษทั             อ.บ. 5 

เอกสารแนบทายเลขที ่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกนัภัย 
ระยะเวลามีผลบังคบั : เริ่มตนวันที่                     เวลา                          
เบี้ยประกันภัยคืน                                   อากร                         ภาษ ี                         รวม 

การจํากัดความรับผิด : เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผล
เน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย จํานวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 
หรือ อ.บ.2 จะลดเหลือเพียง………………………………บาท     

 ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

 สวนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบงัคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : 
การขยายความคุมครองคาใชจายทันตกรรม 

(ใชเฉพาะเปนเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีชําระเบ้ียประกนัภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 
รหัสบริษัท                           อ.บ. 6 

เอกสารแนบทายเลขที่ เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่                     วันทําเอกสาร 
ชื่อผูเอาประกันภัย 
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่                     เวลา                         
จํานวนเงินเอาประกันภัย                         บาท 
เบี้ยประกันภัย                           อากร                         ภาษี                           รวม 

ความคุมครอง 
 ถาการบาดเจบ็ที่ไดรับจากอุบัติเหตุทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลสําหรับ 
 1. การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน ที่ไดเกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหตุ  
 2. การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ  
 บริษทัจะชดเชยคาใชจายสาํหรับการบาดเจ็บแตละครัง้ ตามจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัย  

ไดจายไปจริง แตสูงสุดไมเกินจํานวนเงนิเอาประกันภัยที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ แตหากผูเอาประกันภัย
ไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแลว บริษัทจะ
รับผิดชอบเพยีงจํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานัน้ 

ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความ
ในเอกสารแนบทายนี้แทน 

สวนเง่ือนไขสญัญาประกันภัยและขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรมธรรมประกนัภัยคงใชบังคับตามเดิม 




