กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำาหรับรายยออย (ไมโครอินชัวรันส์)
เพื่อเป็นการตอบแทนที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำาระเบียยประกันภัยสำำาหรับกรมธรรมรประกันภัยอับัตหเหตัเพื่อคน
พหการสำำาหรับรายยยอย (ไมโครอหนชัวรันสำร) และบรหษัทได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แกยผู้เอาประกันภัยไว้เป็น
หลักฐาน บรหษัทให้สำัญญากับผู้เอาประกันภัยดังตยอไปนีย
คำาจำำากัดความ
ถ้อยคำแและคำแบรรยแยซึ่งมงมีควควแมีคหมีคแยเฉพแะที่วมได้ใ้ให้ไว้ในส่วนวนใด้ใก็ตาตแมีคของก็ตรมีคธรรมีครประก็ตภนภัยภยจะถเอเปคนควแมีคหมีคแย
เด้ใวยวก็ตภนที่ภ้งหมีคด้ใ ไมีคนวแน จะปรแก็ตฏในส่วนวนใด้ใก็ตาตแมีค เว้นแตนจะได้ใ้ก็ตำแหนด้ใไว้เปคนอยนแงอเมนในก็ตรมีคธรรมีครประก็ตภนภัยภย

1.

กรมธรรม์ประกันภัย

2.

บริษทั

3.

ผู้เอาประกันภัย

4.

คนพิการ

5.

ผู้รับประโยชน์

6.

อุบัตเิ หตุ

7.

การบาดเจำ็บ

8.

แพทย์

หมายถึง ตารางกรมธรรมรประกันภัย ตารางผลประโยชนร เงื่อนไขทัว่ ไป
และข้อกำาหนด ข้อตกลงคั้มครอง ใบรับรองการประกันภัยและ
ใบสำลักหลังกรมธรรมรประกันภัย ซึึ่งถือเป็นสำยวนหนึ่งแหยงสำัญญา
ประกันภัย
หมายถึง บรหษทั ที่ออกกรมธรรมรประกันภัยนีย และที่ระบัชื่อเป็นผู้รบั
ประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง คนพหการตามที่ระบัชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรมร
ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัยนีย
หมายถึง บุคคลที่มีสำัญชาตหไทยและมีบัตรประจำาตัวคนพหการที่ระบั
ประเภทความพหการดังต่อไปนี้
“ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรือ
“ประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย” หรือ
“ประเภท 3 พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว”
หมายถึง กรณีเสำียชีวหต ผูร้ ับประโยชนร ได้แกย คูสำย มรสำตามกฎหมาย/ผู้อยูยกหน
ฉัันทรสำามี-ภรรยา บหดา มารดา บัตร พี่น้องรยวมบหดามารดา
หมายถึง เหตัการณรที่เกหดขึยนอยยางฉัับพลัน จากปัจจัยภายนอกรยางกายและ
ทำาให้เกหดผลที่ผู้เอาประกันภัยมหได้เจตนาหรือมัยงหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางรยางกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอับัตหเหตั ซึึ่งเกหด
ขึนย โดยเอกเทศ และโดยอหสำระจากเหตัอื่น
หมายถึง ผูท้ ี่สำำาเร็จการศึกษาได้รับปรหญญาแพทยศาสำตรบัณฑิหต ซึึ่งได้ขึยน
ทะเบียนอยยางถูกต้องจากแพทยสำภา และได้รับอนัญาตให้
ประกอบวหชาชีพสำาขาเวชกรรมในท้องถห่นที่ให้บรหการทางการ
แพทยร หรือทางด้านศัลยกรรม

9.

โรงพยาบาล

10. สถานพยาบาลเวชกรรม

11. การเจำ็บป่วย
12. คอาใช้จำาอ ยในการจำัดการงาน
ศพ

13. ผู้ป่วยใน

14. การกออการร้าย

หมายถึง สำถานพยาบาลใดๆซึึ่งจัดให้บรหการทางการแพทยร โดยสำามารถรับ
ผูป้ ่วยไว้ค้างคืนและมีองครประกอบทางด้านสำถานที่มีจำานวน
บัคลากรทางการแพทยรที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บรหการที่
ครบถ้วน โดยเฉัพาะอยยางยห่งมีห้องสำำาหรับการผยาตัดใหญยและได้
รับอนัญาตให้จดทะเบียนดำาเนหนการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสำถานพยาบาลของอาณาเขตนัยนๆ
หมายถึง สำถานพยาบาลใดๆ ซึึ่งจัดให้บรหการทางการแพทยร โดยสำามารถ
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนัญาตให้จดทะเบียนดำาเนหนการ
เป็นสำถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัยนๆ
หมายถึง อาการ ความผหดปกตห การป่วยไข้หรือการเกหดโรคที่เกหดขึนย กับผู้
เอาประกันภัย
หมายถึง คยาใช้จาย ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึึ่งหมายความรวมถึง
คยาโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและคยาใช้จยายอืน่ ๆ ที่จำาเป็นเพื่อ
การนัยน ซึึ่งบรหษัทจยายให้แกยผู้รับประโยชนรกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสำียชีวหตจากการเจ็บป่วย
หมายถึง ผูท้ ี่จำาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสำถานพยาบาล
เวชกรรมตหดตยอกันไมยน้อยกวยา 6 ชัว่ โมง ซึึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้
ป่วยใน โดยได้รับการวหนจห ฉััยและคำาแนะนำาจากแพทยรตามข้อบยง
ชียซึึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทยร และในระยะเวลาที่เหมาะสำม
สำำาหรับการรักษาการบาดเจ็บนันย ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้
เป็นผู้ป่วยในแล้วตยอมาเสำียชีวหตกยอนครบ 6 ชั่วโมง
หมายถึง การกระทำาซึึ่งใช้กำาลังหรือความรันแรง และ/หรือมีการขยมขูโย ดย
บัคคลหรือกลัยมบัคคลใดไมยวาย จะเป็นการกระทำาเพียงลำาพัง การก
ระทำาการแทน หรือที่เกี่ยวเนือ่ งกับองครกรใด หรือรัฐบาลใด ซึึ่ง
กระทำาเพื่อผลทางการเมือง ศาสำนา ลัทธหนหยมหรือจัดประสำงครที่
คล้ายคลึงกัน รวมทัยงเพื่อต้องการสำยงผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สำาธารณชน หรือสำยวนหนึ่งสำยวนใดของสำาธารณชนตกอยูยในภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว
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เงือ่ นไขทัว่ ไปและข้อกำาหนด
1. การเรียกร้องและการสองหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผู้รับประโยชนร หรือตัวแทนของบัคคลดังกลยาวแล้วแตยกรณี จะต้องแจ้งให้บรหษัททราบถึง
การบาดเจ็บโดยไมยชักช้า ในกรณีที่มีการเสำียชีวหตต้องแจ้งให้บรหษัททราบทันที เว้นแตยจะพหสำูจนรได้วยามีเหตัจำาเป็นอัน
สำมควรจึงไมยอาจแจ้งให้บรหษัททราบดังที่ได้กลยาวมาแล้วข้างต้นได้ แตยได้แจ้งโดยเร็วที่สำัดเทยาที่สำามารถจะกระทำาได้
แล้ว
ในกรณีเรียกร้องคยาทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผู้รับประโยชนร หรือตัวแทนของบัคคลดังกลยาวแล้วแตยกรณี จะ
ต้องสำยงหลักฐานตามที่บรหษทั ต้องการตามความจำาเป็นให้แกยบรหษัทโดยคยาใช้จาย ยของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องคยาทดแทนให้สำยงหลักฐานภายใน 30 วันนับแตยวันที่เกหดอับัตหเหตัหรือเสำียชีวตห แล้วแตยกรณี
แตยการไมยเรียกร้องภายในกำาหนดดังกลยาวไมยทำาให้สำหทธหการเรียกร้องเสำียไป หากแสำดงให้เห็นวยามีเหตัอันสำมควรที่
ไมยสำามารถเรียกร้องได้ภายในกำาหนด และได้ทำาการเรียกร้องโดยเร็วที่สำัดเทยาที่สำามารถจะกระทำาได้แล้ว
หลักฐานในการเรียกร้องคยาทดแทน มีดังตยอไปนีย
1.1 กรณีเสำียชีวหต
1.1.1 สำำาเนาใบมรณบัตร
1.1.2 สำำาเนาใบชันสำูตรพลหกศพ หรือสำำาเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สำำาเนาบันทึกประจำาวันตำารวจ
1.1.4 สำำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับประโยชนร
1.2 กรณีเสำียชีวหตจากการเจ็บป่วย
1.3.1 สำำาเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สำำาเนาใบรายงานแพทยร
1.3.3 สำำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับประโยชนร
1.3 กรณีการเรียกร้องคยาชดเชยเงหนปลอบขวัญ หรือคยาชดเชยรายได้ระหวยางการเข้ารักษาตัวในโรง
พยาบาล เนือ่ งจากอับัตหเหตั
1.3.1 สำำาเนาใบรายงานแพทยร
1.3.2 สำำาเนาใบเสำร็จคยารักษาพยาบาล
2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจำทางการแพทย์
กรณีที่มีความจำาเป็นในการพหจารณาชดใช้คยาทดแทน บรหษัทมีสำหทธหที่จะขอให้มีการชันสำูตรพลหกศพหรือการ
ตรวจรยางกายของผู้เอาประกันภัยในทางการแพทยร ทัยงนีย โดยบรหษัทเป็นผู้ออกคยาใช้จยายทัยงสำหยน
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3. การจำอายคอาทดแทน
บรหษทั จะจยายคยาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตยวนั ที่บรหษัทได้รบั หลักฐานแสำดงความสำูญเสำียหรือความเสำีย
หายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยคยาทดแทนสำำาหรับการเสำียชีวหต หรือผลประโยชนรคาย ใช้จยายในการจัดการงานศพ
บรหษทั จะจยายให้แกยผู้รับประโยชนร สำยวนคยาทดแทนอยยางอื่นจะจยายให้แกยผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตัอันควรสำงสำัยวยาการเรียกร้องเพื่อให้บรหษัทชดใช้ตามกรมธรรมรประกันภัยดังกลยาวข้างต้นไมย
เป็นไปตามข้อตกลงคั้มครองในกรมธรรมรประกันภัย ระยะเวลาที่กำาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำาเป็น
แตยทัยงนียจะไมยเกหน 90 วัน นับแตยวนั ที่บรหษัทได้รบั เอกสำารครบถ้วนแล้ว
หากบรหษัทไมยอาจจยายคยาทดแทนให้แล้วเสำร็จ ภายในกำาหนดระยะเวลาข้างต้น บรหษทั จะรับผหดชดใช้
ดอกเบียยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ตยอปีของจำานวนเงหนที่ต้องจยาย ทัยงนียนบั แตยวันที่ครบกำาหนดชำาระ
4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสำามารถระบัผู้รับประโยชนรได้ บรหษัทจะจยายผลประโยชนรการเสำียชีวหต หรือคยาใช้จาย ยในการ
จัดการงานศพ ภายใต้ข้อกำาหนดกรมธรรมรประกันภัยให้แกยผู้รับประโยชนรตามที่ระบันัยน ซึึ่งได้แกยคูยสำมรสำตาม
กฎหมาย/ผู้อยูยกหนฉัันทรสำามี-ภรรยา บหดา มารดา บัตร พี่น้องรยวมบหดามารดา หากมหได้ระบัชื่อผู้รับประโยชนร บรหษัท
จะจยายเงหนผลประโยชนรให้แกยกองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบัชื่อผู้รบั ประโยชนรเพียงคนเดียว และผู้รับประโยชนรได้เสำียชีวหตกยอนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บรหษัททราบเป็นหนังสำือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชนร หากผู้เอาประกันภัย
มหได้แจ้งหรือเป็นกรณีที่ผู้รับประโยชนรเสำียชีวหตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บรหษัทจะจยายเงหนผลประโยชนรให้แกยกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบัชื่อผู้รบั ประโยชนรมากกวยาหนึง่ คนและผู้รับประโยชนรรายใดเสำียชีวหตกยอนผู้เอา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บรหษัททราบเป็นหนังสำือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รบั ประโยชนรนัยน หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชนรของผู้รับประโยชนรที่เหลืออยูย หากผู้เอาประกันภัยมหได้แจ้งหรือไมยสำามารถแจ้งให้
บรหษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รบั ประโยชนรดังกลยาวข้างต้น หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสำียชีวหต บรหษทั จะจยายเงหนผล
ประโยชนรสำยวนของผู้รับประโยชนรรายที่เสำียชีวหตให้แกยผู้รับประโยชนรที่เหลืออยูยคนละเทยาๆ กัน
5. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพหพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรมรประกันภัยฉับับนีย ระหวยางผู้มีสำหทธห
เรียกร้องตามกรมธรรมรประกันภัยกับบรหษัท และหากผู้มีสำหทธหเรียกร้องประสำงคร และเห็นควรยัตหข้อพหพาทนันย โดยวหธี
การอนัญาโตตัลาการ บรหษทั ตกลงยหนยอมและให้ทำาการวหนหจฉััยชียขาดโดยอนัญาโตตัลาการ ตามระเบียบสำำานักงาน
คณะกรรมการกำากับและสำยงเสำรหมการประกอบธัรกหจประกันภัยวยาด้วยอนัญาโตตัลาการ
6. การบอกเลิกความคุม้ ครอง
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การทำาประกันภัยตามกรมธรรมรประกันภัยฉับับนียมีกำาหนดระยะเวลาหนึง่ ปี นับตัยงแตยวันที่ตกลงให้เรห่มมีผล
คัม้ ครอง ตามที่ระบัไว้ในตารางกรมธรรมรประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบรหษัทตยางไมยมี
สำหทธหบอกเลหกความคั้มครอง
7. ข้อจำำากัดในการรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสำหทธหทำากรมธรรมรประกันภัยอับัตหเหตัเพื่อคนพหการสำำาหรับรายยยอย (ไมโครอหนชัวรันสำร) นีย
ไมยวาย กับบรหษัทหรือผู้รับประกันภัยอื่นได้รวมกันไมยเกหนสำองฉับับ หากผู้เอาประกันภัยได้ทำาประกันภัยมากกวยาสำอง
ฉับับแม้วยาบรหษทั จะได้ออกใบรับรองการทำาประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะมีสำหทธหในการเรียกร้องคยา
ทดแทนได้ตามที่ระบัไว้ในใบรับรองการประกันภัยสำองฉับับแรก โดยให้ถือวยาการทำาประกันภัยที่เกหดขึนย ในภายหลัง
ไมยมีผลบังคับ
บรหษทั จะคืนเบียยประกันภัยเต็มจำานวนสำำาหรับการทำาประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมยมีผลบังคับ
ดังกลยาว
8. ข้อกำาหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีอายัตัยงแตย 20 ปีบรหบูรณร ถึง 60 ปีบรหบรู ณร ณ วันที่ทำาประกันภัย จึงจะมีสำหทธหทำา
ประกันภัยตามกรมธรรมรประกันภัยนีย
ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ เนือ่ งจำากอุบตั เิ หตุ ไมอรวม การถูกฆาตกรรมลอบทำาร้ายรอางกายและ/หรือ
อุบตั เิ หตุขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจำักรยานยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสำบอับัตหเหตัภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตัให้ เสำียชีวหต ภายใน 180 วัน
นับแตยวนั ที่เกหดอับัตหเหตั หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวตหดตยอกันในฐานะผู้ปว่ ยในใน
โรงพยาบาล หรือสำถานพยาบาลเวชกรรม และเสำียชีวหตเพราะการบาดเจ็บนันย เมื่อใดก็ดี บรหษทั จะจยายคยาทดแทนให้
แกยผู้รับประโยชนร เป็นจำานวนเงหน 100,000 บาท ทัยงนีย ไมยรวมการถูกฆาตกรรมลอบทำาร้ายรยางกายและ/หรืออับัตหเหตั
ขณะขับขีห่ รือโดยสำารรถจักรยานยนตร ตามข้อ 2.
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต จำากการถูกฆาตกรรมลอบทำาร้ายรอางกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจำักรยานยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสำียชีวหต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำาร้ายรยางกาย และ/หรือเสำียชีวหต ขณะขับขีห่ รือ
โดยสำารรถจักรยานยนตร ภายใน 180 วัน นับแตยวันทีเ่ กหดอับัตหเหตั หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำาให้ผเู้ อาประกันภัยต้อง
รักษาตัวตหดตยอกันในฐานะผู้ปว่ ยในในโรงพยาบาล หรือสำถานพยาบาลเวชกรรม และเสำียชีวหต เพราะการบาดเจ็บนันย
เมื่อใดก็ดี บรหษัทจะจยายคยาสำหนไหมทดแทนให้แกยผู้รับประโยชนร เป็นจำานวนเงหน 50,000 บาท ทัยงนีย ไมยรวมกรณีผู้เอา
ประกันภัยเสำียชีวหต ตามข้อ 1.
ข้อ 3. ผลประโยชน์คอาใช้จำอายในการจำัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจำากการเจำ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจำากการ
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เจำ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจำากวันเริม่ ต้นระยะเวลาประกันภัย)
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสำียชีวหตเนื่องจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บรหษทั จะจยายคยาทดแทน
สำำาหรับคยาใช้จยายในการจัดการงานศพให้แกยผู้รับประโยชนร เป็นจำานวนเงหน 5,000 บาท
เงื่อนไขใช้เฉัพาะข้อตกลงคั้มครองข้อ 3. เทยานันย
1. ข้อตกลงคั้มครองนียมีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรมรประกันภัยนียมีผลบังคับเป็นครัยง
แรก หากผู้เอาประกันภัยเสำียชีวหตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมรประกันภัยนียมีผล
บังคับเป็นครัยงแรกจะไมยมีสำหทธหได้รับเงหนคยาใช้จาย ยในการจัดการงานศพตามกรมธรรมรประกันภัยฉับับนีย แตยบรหษัทจะ
คืนคยาเบียยประกันภัยเต็มจำานวนให้แกยผู้รับประโยชนร
2. ผู้เอาประกันภัยที่ตยออายักรมธรรมรประกันภัยนียภายใน 30 วันนับจากวันสำหยนสำัดความคั้มครองจะได้รับ
ความคั้มครองการชดใช้คาย ใช้จาย ยในการจัดการงานศพอยยางตยอเนื่อง แตยหากผูเ้ อาประกันภัยตยออายักรมธรรมร
ประกันภัยนีหย ลังจาก 30 วันนับจากวันสำหยนสำัดความคั้มครองจะต้องเรห่มนับระยะเวลารอคอยใหมยสำำาหรับความ
คัม้ ครองคยาใช้จาย ยในการจัดการงานศพกรณีเสำียชีวหตจากการเจ็บป่วย
เมื่อบรหษทั ได้จยายคยาทดแทนในกรณีเสำียชีวหตแล้ว ให้ถือวยาความคั้มครองภายใต้กรมธรรมรประกันภัยนีเย ป็น
อันสำหยนสำัด และจะไมยมีการคืนเบียยประกันภัยสำำาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยูย
ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนือ่ งจำากอุบตั เิ หตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เป็น
จำำานวนไมอนอ้ ยกวอา 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รบั ทำาให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ปว่ ยในในโรงพยาบาล เป็นจำานวนไมยน้อย
กวยา 4 วัน บรหษัทจะจยายผลประโยชนรชดเชยเงหนปลอบขวัญเป็นจำานวนเงหน 5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัยตาม
ที่ระบัในตารางกรมธรรมรประกันภัย
ข้อ 5. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหวอางการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจำากอุบัติเหตุ
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รบั ทำาให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ปว่ ยในในโรงพยาบาล บรหษัทจะจยายผล
ประโยชนรการชดเชยรายได้ระหวยางการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นจำานวนเงหนวันละ 200 บาท สำูงสำัด 20 วัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบัในตารางกรมธรรมรประกันภัย
ข้อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรมรประกันภัยนียไมยคั้มครองความสำูญเสำียหรือความเสำียหายอันเนือ่ งมาจาก
1. การกระทำาของผู้เอาประกันภัยขณะอยูยภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังตยอไปนีย
1.1 ขณะอยูยภายใต้ฤทธห์สำารเสำพตหด หรือยาเสำพตหดให้โทษจนไมยสำามารถครองสำตหได้ หรือ
1.2 ขณะอยูยภายใต้ฤทธห์สำัรา โดยมีระดับแอลกอฮอลรในรยางกายขณะตรวจเทียบเทยากับระดับ
แอลกอฮอลรในเลือดตัยงแตย 150 มหลลหกรัมเปอรรเซึ็นตรขึยนไป หรือ
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1.3 ขณะอยูยภายใต้ฤทธห์สำัราจนไมยสำามารถครองสำตหได้ ในกรณีที่ไมยมีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไมย
สำามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอลรได้
2. การฆยาตัวตาย พยายามฆยาตัวตาย หรือการทำาร้ายรยางกายตนเอง
3. การได้รับเชืยอโรค เว้นแตยการตหดเชืยอโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนยำา ซึึ่งเกหดจากบาดแผลที่ได้รับมา
จากอับัตหเหตั (ทัยงนียไมยนำามาบังคับใช้สำำาหรับข้อตกลงคั้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชนรคาย ใช้จยายในการจัดการงานศพกรณี
เสำียชีวหตจากการเจ็บป่วย)
4. การแท้งลูก (ทัยงนียไมยนำามาบังคับใช้สำำาหรับข้อตกลงคั้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชนรคาย ใช้จยายในการจัดการ
งานศพกรณีเสำียชีวหตจากการเจ็บป่วย)
5. สำงคราม (ไมยวยาจะประกาศหรือไมยก็ตาม) การรักราน การกระทำาที่มัยงร้ายของศัตรูตยางชาตห หรือการกระ
ทำาที่มัยงร้ายคล้ายสำงคราม ไมยวาย จะได้มีการประกาศสำงครามหรือไมยก็ตาม หรือสำงครามกลางเมือง ซึึ่งหมายถึงสำงคราม
ระหวยางชนที่อาศัยอยูยในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยัดงาน การกยอความวันย วาย การ
ปฏหวตั ห การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตัการณรใดๆ ซึึ่งจะเป็นเหตัให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึึ่งกฎ
อัยการศึก
6. อาวัธนหวเคลียรร การแผยรังสำี หรือกัมมันตภาพรังสำีจากเชืยอเพลหงนหวเคลียรร หรือจากกากนหวเคลียรรใดๆ อัน
เนือ่ งมาจากการเผาไหม้ของเชืยอเพลหงนหวเคลียรร และกรรมวหธีใดๆ แหยงการแตกแยกตัวทางนหวเคลียรรซึึ่งดำาเนหน การ
ตหดตยอไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกยออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกัม หรือหลบหนีการจับกัมในคดีอาญาที่
กระทำาขึนย โดยเจตนาเป็นองครประกอบความผหด
8. การกยอการร้าย
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