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สรุปสาระสําคญั 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัตเิหตุสําหรับรายย่อย แบบพเิศษพลสั (ไมโครอนิชัวรันส์) 

คาํจาํกดัความ 
1. บริษัท หมายถึง บริษทัทีออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี 
2. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลตามทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรอง                     
   การประกนัภยันี 
3. ผู้รับประโยชน์        หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ยูกิ่นฉนัทส์ามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีนอ้งร่วมบิดา   
   มารดา 
4. อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและทาํใหเ้กิดผลทีผูเ้อา 
   ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
5. การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหต ุซึงเกิดขึนโดยเอกเทศ และ 
   โดยอิสระจากเหตุอืน 
6. การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตงัแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตงัแต่ 1 ขา้งขึนไป และใหห้มายความ 
   รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสินเชิง และมี 
    ขอ้บ่งชีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
7. การสูญเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท ตงัแต่ 1 ขา้งขึนไป และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
8. ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ทีการงานใดๆ ในอาชีพประจาํ และอาชีพอืนๆได ้
   โดยสินเชิงตลอดไป 
9. การเจบ็ป่วย  หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 
10. ผู้ป่วยใน  หมายถึง ผูที้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ 6 ชวัโมง ซึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและคาํแนะนาํ
จากแพทย ์ตามขอ้บ่งชีซึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาทีเหมาะสม
สาํหรับการรักษาการบาดเจ็บนนัๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมา
เสียชีวติก่อนครบ 6 ชวัโมง 

11. อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึงเปิดหรือยนิยอมใหป้ระชาชนทวัไปสามารถเขา้ไปใช ้ 
    บริการตามทีกาํหนดเวลาเปิดใหบ้ริการ ทงันี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน 
    หรือไม่ก็ตาม 
12. ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึงระบุไวใ้นความคุม้ครอง (ไม่รวมกรณีทีเป็นการใชบ้รรทุกผูโ้ดยสาร 
   แบบใหเ้ช่าเหมาลาํ (Chartered))  
 
ความคุ้มครอง  
ขอ้ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เนืองจากอุบติัเหตุ ไม่รวมการถูก

ฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

ขอ้ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เนืองจากอุบติัเหตุสาธารณะ        
(จ่ายเพิมใหอี้กจากขอ้ 1) ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขีหรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต ์

ขอ้ 3. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทาํ
ร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตขุณะขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
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ข้อยกเว้นทวัไป ทกีรมธรรม์ประกนัภัยนีไม่คุ้มครอง 
1. การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยั ขณะทีอยูภ่ายใตฤ้ทธิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษ จนไม่สามารถครองสติได ้คาํวา่ "        

ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิสุรา" นนั หมายถึง  กรณีทีมีการตรวจเลือด ใหถื้อเกณฑร์ะดบัแอลกอฮอลต์งัแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขึนไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือทาํร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเชือโรค เวน้แต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันาํ ซึงเกิดจากบาดแผลทีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ               

(ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1. ขอ้ 2. และขอ้ 3. เท่านนั)            
4. การแทง้ลูก เวน้แต่การแทง้ลูกนนัเป็นผลมาจากอุบติัเหตุโดยตรง (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1. ขอ้ 2.  

และขอ้ 3 เท่านนั)  
5. สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทาํของศตัรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวติั                 

การกบฏ การทีประชาชนก่อความวุน่วายถึงขนาดลุกฮือขึนต่อตา้นรัฐบาล การจลาจล การนดัหยดุงาน  
6. อาวธุนิวเคลียร์ การแผรั่งสี หรือกมัมนัตภาพรังสี จากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ 
7. ขณะทีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุในคดีอาญา ทีกระทาํโดยเจตนา                  

เป็นองคป์ระกอบความผิด  
8. ขณะทีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ทีเป็น ทหาร ตาํรวจ หรือ อาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือ ปราบปราม 
9. การก่อการร้าย 
 

 
กรุณาตรวจสอบเงือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนี              

ขัดหรือแย้งกบัข้อความทปีรากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยให้ใช้ข้อความทปีรากฏในกรมธรรม์ประกนัภัยบังคบัแทน 
 

 

*** ความคุ้มครองและเงือนไขอืนๆทลีะเอยีดครบถ้วนให้เป็นไปตาม กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัตเิหตสํุาหรับรายย่อย แบบ
พเิศษพลสั (ไมโครอนิชัวรันส์) ทไีด้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ

ประกนัภัย (คปภ.) *** 

 
หมายเหตุ:   เอกสารนีเป็นเพียงเอกสารสรุปเงือนไขทวัไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันนั ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัทีไดรั้บอยา่งถีถว้น  
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กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุสําหรับรายย่อย แบบพเิศษพลสั (ไมโครอนิชัวรันส์) 

(สุขราคาจิว 1) 
             

เพือเป็นการตอบแทนทีผูเ้อาประกนัภยัได้ชาํระเบียประกนัภยัสําหรับกรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุ
สําหรับรายย่อย แบบพิเศษพลสั (ไมโครอินชัวรันส์) และบริษทัได้ออกใบรับรองการประกนัภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี 
คําจํากดัความ 
 ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือ
เป็นความหมายเดียวกันทังหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้กําหนดไวเ้ป็นอย่างอืนใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด 
  ขอ้ตกลงคุม้ครอง ใบรับรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงักรมธรรม ์
  ประกนัภยั ซึงถือเป็นส่วนหนึงแห่งสัญญาประกนัภยั 
2.บริษัท หมายถึง บริษทัทีออกกรมธรรมป์ระกนัภยันี และทีระบุชือเป็นผูรั้บประกนัภยัใน 
  ใบรับรองการประกนัภยั 
3.ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลตามทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ 
  ใบรับรองการประกนัภยันี 
4.ผู้รับประโยชน์ หมายถึง กรณีเสียชีวติ ผูรั้บประโยชน์ ไดแ้ก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ยูกิ่นฉนัท ์
  สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีนอ้งร่วมบิดามารดา 
5.อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและทาํให ้
  เกิดผลทีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซึงเกิดขึนโดย 
  เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน 
7. แพทย์ หมายถึง ผูที้สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซึงไดขึ้นทะเบียนอยา่ง 
  ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมใน 
  ทอ้งถินทีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 
8.โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว ้
  คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานทีมีจาํนวนบุคลากรทางการแพทย ์
  ทีเพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการทีครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยงิมี 
  หอ้งสาํหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็น 
  โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนนั ๆ 
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9. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ  ซึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว ้
  คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม 
  ตามกฎหมายของอาณาเขตนนั ๆ  
10.การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตงัแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตงัแต่ 1 ขา้งขึนไป และให ้
  หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าว 
  ขา้งตน้โดยสินเชิง และมีขอ้บ่งชีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมา 
  ใชง้านไดอี้กตลอดไป 
11. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตงัแต่ 1 ขา้งขึนไป และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
12. ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ทีการงานใด ๆ ในอาชีพ 
  ประจาํ และอาชีพอืน ๆ ไดโ้ดยสินเชิงตลอดไป 
13.การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคทีเกิดขึนกบัผูเ้อาประกนัภยั 
14.ค่าใช้จ่ายในการจัด หมายถึง ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซึงหมายความรวมถึงค่าโลงศพ  
 การงานศพ  การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีจาํเป็นเพือการนนั ซึงบริษทัจ่าย 
  ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติจากการเจบ็ป่วย 
15.การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาํซึงใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ 
  กลุ่มบุคคลใดไม่วา่จะเป็นการกระทาํเพียงลาํพงั การกระทาํการแทน หรือที 
  เกียวเนืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซึงกระทาํเพือผลทางการเมือง 
  ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคที์คลา้ยคลึงกนั รวมทงัเพือตอ้งการส่งผล 
  ใหรั้ฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึงส่วนใดของสาธารณชนตก 
  อยูใ่นภาวะตืนตระหนกหวาดกลวั 
16. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม 
  ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชวัโมง ซึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ 
  การวนิิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชีซึงเป็นมาตรฐานทาง 
  การแพทย ์และในระยะเวลาทีเหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจ็บนนั ๆ  
  และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชวัโมง 
17. อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึงเปิดหรือยนิยอมใหป้ระชาชนทวัไปสามารถ 
  เขา้ไปใชบ้ริการตามทีกาํหนดเวลาเปิดใหบ้ริการ ทงันี ไม่วา่จะมีการเรียก 
  เก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
18. ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึงระบุไวใ้นความคุม้ครอง (ไม่รวมกรณีทีเป็นการใชบ้รรทุก 
  ผูโ้ดยสารแบบใหเ้ช่าเหมาลาํ (Chartered)) 
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เงือนไขทวัไปและข้อกาํหนด  
1. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
ถึงการบาดเจบ็โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีทีมีการเสียชีวติตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุ
จาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าที
สามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่
กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนใหส่้งหลกัฐานภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสีย
สายตา หรือวนัทีเริมเกิดทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือนบัจากวนัทีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือวนัทีรับการรักษาจากคลินิก แต่การไม่เรียกร้องภายในกาํหนดดงักล่าวไม่ทาํใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป 
หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควรทีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในกาํหนด และไดท้าํการเรียกร้องโดยเร็ว
ทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปนี 
1.1 กรณีเสียชีวติ 

1.1.1  สาํเนาใบมรณบตัร  
1.1.2  สาํเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือสาํเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
1.1.3  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัตาํรวจ  
1.1.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 

1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรสินเชิง  
1.2.1  ตน้ฉบบัใบความเห็นแพทย ์
1.2.2 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัตาํรวจ (ถา้มี) 
1.2.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

1.3 กรณีเสียชีวติจากการเจบ็ป่วย  
1.3.1  สาํเนาใบมรณบตัร 
1.3.2  สาํเนาใบรายงานแพทย ์ 
1.3.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 

2. การชันสูตรพลกิศพหรือการตรวจทางการแพทย์  
 กรณีทีมีความจาํเป็นในการพิจารณาชดใชค้่าทดแทน บริษทัมีสิทธิทีจะขอใหมี้การชนัสูตรพลิกศพหรือ
การตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทงันี โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทงัสิน  
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3. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความ

เสียหายทีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวติ หรือผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการงานศพ บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้
ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความ
จาํเป็น แต่ทงันีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใช้
ดอกเบียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย ทงันีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวติ หรือค่าใชจ่้ายใน
การจดัการงานศพ ภายใตข้อ้กาํหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามทีระบุนนั ซึงไดแ้ก่คู่สมรส
ตามกฎหมาย/ผูอ้ยูกิ่นฉนัทส์ามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พีนอ้งร่วมบิดามารดา หากมิไดร้ะบุชือผูรั้บประโยชน์ 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัระบุชือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวติก่อนผูเ้อา
ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปลียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อา
ประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือเป็นกรณีทีผูรั้บประโยชน์เสียชีวติพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัระบุชือผูรั้บประโยชน์มากกวา่หนึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวติก่อนผู ้
เอาประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปลียนตวัผูรั้บประโยชน์นนั หรือแจง้
เปลียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ทีเหลืออยู ่หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้
บริษทัทราบถึงการเปลียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ หรือเมือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายทีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ทีเหลืออยูค่นละเท่า ๆ กนั 
5. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีทีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ระหวา่งผูมี้
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยุติขอ้พิพาท
นนัโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ทาํการวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม
ระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
6. การบอกเลกิความคุ้มครอง  

การทาํประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีมีกาํหนดระยะเวลาหนึงปี นบัตงัแต่วนัทีตกลงใหเ้ริมมี
ผลคุม้ครอง ตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทั
ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ครอง 
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7. ข้อจํากดัในการรับประกนัภัย  
ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิทาํกรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุสําหรับรายย่อย แบบพิเศษพลสั (ไมโครอินชัว

รันส์) นี กบับริษทัไดไ้ม่เกิน 2 ฉบบั และเมือรวมกบัของบริษทัอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุสําหรับราย
ยอ่ย แบบพิเศษพลสั (ไมโครอินชวัรันส์) แบบเดียวกนันีแลว้ ตอ้งไม่เกิน ...4... ฉบบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดท้าํ
ประกนัภยักบับริษทัมากกวา่ 2 ฉบบัและ/หรือเมือรวมกบับริษทัอืนๆแลว้เกินกวา่...4...  ฉบบั แมว้า่บริษทัจะได้
ออกใบรับรองการประกนัภยัมอบใหไ้วก้็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนตามทีระบุไวใ้น
ใบรับรองการประกนัภยักบับริษทัและ/หรือบริษทัอืน ๆ ไดไ้ม่เกิน ...4... ฉบบัแรกเท่านนั โดยให้ถือวา่การทาํ
ประกนัภยัทีเกิดขึนในภายหลงัในฉบบัทีเกินกวา่ทีกาํหนดดงักล่าวไม่มีผลบงัคบั  

บริษทัจะคืนเบียประกนัภยัเต็มจาํนวนสําหรับการทาํประกนัภยั ตามใบรับรองการประกนัภยัทีไม่มีผล
บงัคบัดงักล่าว 
8. ข้อกาํหนดอายุของผู้เอาประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีอายุตงัแต่ ...20..... ปีบริบูรณ์ ถึง ....65...ปีบริบูรณ์ ณ วนัทีทาํประกนัภยั จึงจะมี
สิทธิทาํประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี  
 
ข้อยกเว้นทวัไป 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีไม่คุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสินเชิงอนัเนืองมาจาก 

1. การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได ้คาํวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิสุรา” นนั หมายถึง ในกรณีทีมีการตรวจเลือดใหถื้อเกณฑมี์ระดบั
แอลกอฮอลใ์นเลือดตงัแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตขึ์นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเชือโรค เวน้แต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันาํ ซึงเกิดจากบาดแผลทีไดรั้บ

มาจากอุบติัเหตุ (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1 , ขอ้ 2 และขอ้ 3. เท่านนั) 
4. การแทง้ลูก เวน้แต่การแทง้ลูกนนัเป็นผลมาจากอุบติัเหตุโดยตรง (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ 1. ขอ้ 2. และขอ้ 3. เท่านนั) 
5. สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทาํทีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการ

กระทาํทีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม   หรือสงครามกลางเมือง ซึง
หมายถึงสงครามระหวา่งชนทีอาศยัอยูใ่นประเทศเดียวกนั การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การ
ก่อความวุน่วาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็นเหตุใหมี้การ
ประกาศหรือคงไวซึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวธุนิวเคลียร์ การแผรั่งสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ 
อนัเนืองมาจากการเผาไหมข้องเชือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึง
ดาํเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 
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7. ขณะทีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุมในคดีอาญาที
กระทาํขึนโดยเจตนา เป็นองคป์ระกอบความผดิ  

8. ขณะทีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ทีเป็นทหาร ตาํรวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม 
หรือปราบปราม ตงัแต่ระยะเวลาทีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัสินสุดการปฏิบติัการนนั 

9. การก่อการร้าย  
 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง
เนืองจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขีหรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ 

กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ 
สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บทีไดรั้บทาํ
ให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีวิตสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเพราะการบาดเจ็บนนัเมือใดก็ดี บริษทัจะ
จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี เป็นจาํนวนเงินตามทีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ทงันี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกายและ/
หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 3. 

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง
เนืองจากอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพมิให้อีกจากข้อ 1) ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกาย และ/หรือ 
อุบัติเหตุขณะขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั และไดรั้บความคุม้ครอง ตามข้อ 1 
อนัเนืองมาจากเหตุดงัต่อไปนี  

1.  ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารยานพาหนะสาธารณะ และเกิดอุบติัเหตุขึนขณะโดยสารยานพาหนะ
สาธารณะดงัต่อไปนีไดแ้ก่ รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใตดิ้นขณะขบัเคลือนดว้ยเครืองยนตห์รือไฟฟ้า รถ
โดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษทัขนส่ง รถโดยสารบริษทัร่วมขนส่งทีจด
ทะเบียนเพือการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางทีกาํหนด รถตูร่้วมขนส่งมวลชนทีวงิประจาํ
ตามเส้นทางเดินรถทีไดรั้บอนุญาต รวมทงั เรือโดยสารหรือสายการบินพาณิชยที์จดทะเบียนเพือบรรทุก
ผูโ้ดยสาร   

ทงันี ไม่รวมถึง 
-  เรือโดยสารหรือเครืองบินทีไม่ไดจ้ดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ดยสาร   
-   ยานพาหนะทีใหเ้ช่า ไดแ้ก่ รถโดยสาร เรือโดยสาร เครืองบิน หรือเฮลิคอปเตอร์  
-   รถจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะ รถรับจา้งส่วนบุคคล รถแทก็ซี และรถบริการรับ-ส่ง  
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-   รถโดยสารประจาํทางและรถตู ้สาํหรับนกัเรียน 
2.  ขณะผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นผูโ้ดยสารลิฟทแ์ละเกิดอุบติัเหตุขึนกบัลิฟทส์าธารณะสาํหรับบรรทุกบุคคล

หรือของระหวา่งชนัในอาคารสาธารณะ ทงันี ไม่รวมถึงลิฟทที์ใชใ้นเหมืองแร่ หรือสถานทีก่อสร้าง  
3.  ขณะผูไ้ดรั้บความคุม้ครองอยูใ่นอาคารสาธารณะในเวลาทีเปิดใหบ้ริการแก่บุคคลทวัไป และเกิดไฟไหม ้

อาคารถล่ม หรือระเบิด ขึนในอาคารสาธารณะนนั รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพือรักษาชีวติดว้ย 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเพิมเติมใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี เป็นจาํนวนเงินตามที

ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั เมือบริษทัไดรั้บหลกัฐานทียนืยนัไดถึ้ง
ความสูญเสียทีเกิดขึนในอุบติัเหตุสาธารณะของผูเ้อาประกนัภยัแลว้ ทงันี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาํร้าย
ร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามข้อ 3 

ข้อ 3. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจาก
การถูกฆาตกรรมลอบทาํร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

กรณีทีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากการถูก
ฆาตกรรม ลอบทาํร้ายร่างกาย และ/หรือ เสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง 
ขณะขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ทีไดรั้บทาํใหผู้ ้
เอาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ 
สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เพราะการบาดเจบ็นนัเมือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี เป็นจาํนวนเงินตามทีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั ทงันี ไม่รวมกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ 
สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง ตามขอ้ 1.และขอ้ 2. 


