
                                                                         
                                                                                    

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำาหรบัรายยออย (ไมโครอินชัวรนัส์)
            

เพ่ือเป็นการตอบแทนที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำาระเบียยประกันภัยสำำาหรับกรมธรรมรประกันภัยอับัตหเหตัเพ่ือคน
พหการสำำาหรับรายยยอย (ไมโครอหนชวัรันสำร)  และบรหษัทได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แกยผู้เอาประกันภัยไว้เปน็
หลักฐาน บรหษัทใหสั้ำญญากับผู้เอาประกันภัยดังตยอไปนีย

คำาจำำากัดความ
ถ้อยคำแและคำแบรรยแยซึ่งมงมีควควแมีคหมีคแยเฉพแะที่วมได้้ใให้ไว้ในส่วนวนใด้ใก็ตาตแมีคของก็ตรมีคธรรมีครประก็ตภนภัยภยจะถเอเปคนควแมีคหมีคแย

เด้ใวยวก็ตภนที่ภ้งหมีคด้ใ ไมีคนวนแจะปรแก็ตฏในส่วนวนใด้ใก็ตาตแมีค เวน้แตนจะได้้ใก็ตำแหนด้ใไว้เปคนอยนแงอเมนในก็ตรมีคธรรมีครประก็ตภนภัยภย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมรประกันภัย ตารางผลประโยชนร เง่ือนไขทัว่ไป

และข้อกำาหนด ขอ้ตกลงคั้มครอง ใบรบัรองการประกันภัยและ
ใบสำลักหลังกรมธรรมรประกันภัย ซ่ึึงถือเป็นสำยวนหนึ่งแหยงสัำญญา
ประกันภัย

2. บริษทั หมายถึง บรหษทัที่ออกกรมธรรมรประกันภัยนีย และที่ระบัชื่อเป็นผู้รบั
ประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง คนพหการตามที่ระบัชื่อเปน็ผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรมร
ประกันภัยหรอืใบรับรองการประกันภัยนีย

4. คนพิการ หมายถึง บคุคลที่มีสัำญชาตหไทยและมีบัตรประจำาตัวคนพหการที่ระบั
ประเภทความพหการดังต่อไปนี้
“ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรอื
“ประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรอืส่ือความหมาย” หรอื
“ประเภท 3 พิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว”

5. ผู้รับประโยชน์ หมายถึง กรณีเสีำยชีวหต ผูร้ับประโยชนร ได้แกย คูยสำมรสำตามกฎหมาย/ผู้อยูยกหน
ฉัันทรสำามี-ภรรยา บหดา มารดา บัตร พ่ีน้องรยวมบหดามารดา

6. อุบัตเิหตุ หมายถึง เหตัการณรที่เกหดขึยนอยยางฉัับพลัน จากปัจจยัภายนอกรยางกายและ
ทำาให้เกหดผลที่ผู้เอาประกันภัยมหได้เจตนาหรือมัยงหวัง 

7. การบาดเจำบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางรยางกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอับัตหเหตั ซ่ึึงเกหด
ขึยนโดยเอกเทศ และโดยอหสำระจากเหตัอื่น

8. แพทย์ หมายถึง ผูท้ี่สำำาเร็จการศึกษาได้รับปรหญญาแพทยศาสำตรบัณฑิหต ซ่ึึงได้ขึยน
ทะเบียนอยยางถูกต้องจากแพทยสำภา และได้รับอนญัาตให้
ประกอบวหชาชีพสำาขาเวชกรรมในท้องถห่นที่ใหบ้รหการทางการ
แพทยร หรอืทางด้านศัลยกรรม



                                                                         
                                                                                    

9. โรงพยาบาล หมายถึง สำถานพยาบาลใดๆซ่ึึงจัดให้บรหการทางการแพทยร โดยสำามารถรับ
ผูป้่วยไวค้้างคืนและมีองครประกอบทางด้านสำถานที่มีจำานวน
บคัลากรทางการแพทยรที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บรหการที่
ครบถ้วน โดยเฉัพาะอยยางยห่งมีห้องสำำาหรับการผยาตัดใหญยและได้
รับอนัญาตให้จดทะเบียนดำาเนหนการเปน็โรงพยาบาลตาม
กฎหมายสำถานพยาบาลของอาณาเขตนัยนๆ

10. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สำถานพยาบาลใดๆ ซ่ึึงจัดให้บรหการทางการแพทยร โดยสำามารถ
รับผู้ป่วยไวค้้างคนืและได้รับอนัญาตใหจ้ดทะเบียนดำาเนหนการ
เปน็สำถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัยนๆ       

11. การเจำ็บปว่ย หมายถึง อาการ ความผหดปกตห การปว่ยไข้หรือการเกหดโรคที่เกหดขึยนกับผู้
เอาประกันภัย

12. คอาใช้จำอายในการจำดัการงาน
ศพ 

หมายถึง คยาใช้จยายที่เก่ียวข้องกับการจัดการงานศพ ซ่ึึงหมายความรวมถึง 
คยาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงัศพและคยาใช้จยายอืน่ๆ ที่จำาเป็นเพ่ือ
การนัยน ซ่ึึงบรหษัทจยายให้แกยผู้รับประโยชนรกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสีำยชีวหตจากการเจ็บป่วย

13. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ี่จำาเปน็ต้องเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล หรือสำถานพยาบาล
เวชกรรมตหดตยอกันไมยน้อยกวยา 6 ชัว่โมง ซ่ึึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้
ปว่ยใน โดยได้รับการวหนหจฉััยและคำาแนะนำาจากแพทยรตามข้อบยง
ชียซ่ึึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยร และในระยะเวลาที่เหมาะสำม
สำำาหรบัการรักษาการบาดเจ็บนัยนๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้
เปน็ผู้ป่วยในแล้วตยอมาเสีำยชีวหตกยอนครบ 6 ชั่วโมง

14. การกออการร้าย หมายถึง การกระทำาซ่ึึงใช้กำาลังหรือความรนัแรง และ/หรอืมีการขยมขูยโดย
บคัคลหรือกลัยมบัคคลใดไมยวยาจะเป็นการกระทำาเพียงลำาพัง การก
ระทำาการแทน หรือที่เก่ียวเนือ่งกับองครกรใด หรอืรัฐบาลใด ซ่ึึง
กระทำาเพ่ือผลทางการเมือง ศาสำนา ลัทธหนหยมหรอืจัดประสำงครที่
คล้ายคลึงกัน รวมทัยงเพ่ือต้องการสำยงผลให้รัฐบาลและ/หรอื
สำาธารณชน หรือสำยวนหนึ่งสำยวนใดของสำาธารณชนตกอยูยในภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว
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เงือ่นไขทัว่ไปและข้อกำาหนด   
1. การเรียกร้องและการสองหลักฐานความเสียหาย

ผูเ้อาประกันภัย ผู้รับประโยชนร หรือตัวแทนของบัคคลดังกลยาวแล้วแตยกรณี จะต้องแจ้งให้บรหษัททราบถึง
การบาดเจ็บโดยไมยชักช้า ในกรณีที่มีการเสีำยชีวหตต้องแจ้งให้บรหษัททราบทันที เวน้แตยจะพหสูำจนรได้วยามีเหตัจำาเป็นอัน
สำมควรจึงไมยอาจแจ้งให้บรหษัททราบดังที่ได้กลยาวมาแล้วข้างต้นได้ แตยได้แจ้งโดยเร็วที่สัำดเทยาที่สำามารถจะกระทำาได้
แล้ว

ในกรณีเรียกร้องคยาทดแทน ผูเ้อาประกันภัย ผู้รับประโยชนร หรือตวัแทนของบัคคลดังกลยาวแล้วแตยกรณี จะ
ต้องสำยงหลักฐานตามที่บรหษทัต้องการตามความจำาเป็นใหแ้กยบรหษัทโดยคยาใช้จยายของตนเอง

ในกรณีเรียกร้องคยาทดแทนให้สำยงหลักฐานภายใน 30 วันนับแตยวันที่เกหดอับัตหเหตัหรือเสีำยชีวหตแล้วแตยกรณี
แตยการไมยเรียกร้องภายในกำาหนดดังกลยาวไมยทำาใหส้ำหทธหการเรียกร้องเสีำยไป หากแสำดงให้เห็นวยามีเหตัอันสำมควรที่
ไมยสำามารถเรียกร้องได้ภายในกำาหนด และได้ทำาการเรยีกร้องโดยเร็วที่สัำดเทยาที่สำามารถจะกระทำาได้แล้ว

หลักฐานในการเรยีกร้องคยาทดแทน มีดังตยอไปนีย
1.1 กรณีเสีำยชีวหต

1.1.1 สำำาเนาใบมรณบัตร 
1.1.2 สำำาเนาใบชันสูำตรพลหกศพ หรอืสำำาเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สำำาเนาบันทึกประจำาวนัตำารวจ 
1.1.4 สำำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับประโยชนร

1.2 กรณีเสีำยชีวหตจากการเจบ็ป่วย
1.3.1 สำำาเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สำำาเนาใบรายงานแพทยร 
1.3.3 สำำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับประโยชนร

1.3 กรณีการเรยีกร้องคยาชดเชยเงหนปลอบขวญั หรือคยาชดเชยรายไดร้ะหวยางการเข้ารักษาตัวในโรง
พยาบาล เนือ่งจากอับัตหเหตั
1.3.1 สำำาเนาใบรายงานแพทยร 
1.3.2 สำำาเนาใบเสำร็จคยารักษาพยาบาล

2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจำทางการแพทย์ 
กรณีที่มีความจำาเปน็ในการพหจารณาชดใชค้ยาทดแทน บรหษัทมีสำหทธหที่จะขอใหม้ีการชันสูำตรพลหกศพหรือการ

ตรวจรยางกายของผู้เอาประกันภัยในทางการแพทยร ทัยงนีย โดยบรหษัทเปน็ผู้ออกคยาใช้จยายทัยงสำหยน 
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3. การจำอายคอาทดแทน
บรหษทัจะจยายคยาทดแทน ภายใน 15 วนันับแตยวนัที่บรหษัทได้รบัหลักฐานแสำดงความสูำญเสีำยหรือความเสีำย

หายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยคยาทดแทนสำำาหรับการเสีำยชีวหต หรอืผลประโยชนรคยาใช้จยายในการจัดการงานศพ
บรหษทัจะจยายให้แกยผู้รับประโยชนร สำยวนคยาทดแทนอยยางอื่นจะจยายใหแ้กยผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีมีเหตัอันควรสำงสัำยวยาการเรยีกร้องเพ่ือให้บรหษัทชดใช้ตามกรมธรรมรประกันภัยดังกลยาวข้างต้นไมย
เปน็ไปตามข้อตกลงคั้มครองในกรมธรรมรประกันภัย ระยะเวลาที่กำาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำาเปน็ 
แตยทัยงนียจะไมยเกหน  90 วัน นับแตยวนัที่บรหษัทได้รบัเอกสำารครบถ้วนแล้ว 

หากบรหษัทไมยอาจจยายคยาทดแทนให้แล้วเสำร็จ ภายในกำาหนดระยะเวลาขา้งต้น บรหษทัจะรับผหดชดใช้
ดอกเบียยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ตยอปีของจำานวนเงหนที่ต้องจยาย ทัยงนียนบัแตยวันที่ครบกำาหนดชำาระ
4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ผูเ้อาประกันภัยสำามารถระบัผู้รับประโยชนรได้ บรหษัทจะจยายผลประโยชนรการเสีำยชีวหต หรือคยาใช้จยายในการ
จัดการงานศพ ภายใต้ข้อกำาหนดกรมธรรมรประกันภัยให้แกยผู้รับประโยชนรตามที่ระบันัยน ซ่ึึงได้แกยคูยสำมรสำตาม
กฎหมาย/ผู้อยูยกหนฉัันทรสำามี-ภรรยา บหดา มารดา บัตร พ่ีน้องรยวมบหดามารดา หากมหได้ระบัชื่อผู้รับประโยชนร บรหษัท
จะจยายเงหนผลประโยชนรให้แกยกองมรดกของผู้เอาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบัชื่อผู้รบัประโยชนรเพียงคนเดียว และผู้รับประโยชนรได้เสีำยชีวหตกยอนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บรหษัททราบเป็นหนังสืำอถึงการเปล่ียนตัวผู้รับประโยชนร หากผู้เอาประกันภัย
มหได้แจ้งหรอืเป็นกรณีที่ผู้รับประโยชนรเสีำยชีวหตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย บรหษัทจะจยายเงหนผลประโยชนรใหแ้กยกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบัชื่อผู้รบัประโยชนรมากกวยาหนึง่คนและผู้รับประโยชนรรายใดเสีำยชีวหตกยอนผู้เอา
ประกันภัย  ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งให้บรหษัททราบเปน็หนงัสืำอถึงการเปล่ียนตัวผู้รบัประโยชนรนัยน หรือแจ้ง
เปล่ียนแปลงการรับประโยชนรของผู้รับประโยชนรที่เหลืออยูย หากผู้เอาประกันภัยมหได้แจ้งหรือไมยสำามารถแจ้งให้
บรหษทัทราบถึงการเปล่ียนตัวผู้รบัประโยชนรดังกลยาวขา้งต้น หรอืเมื่อผู้เอาประกันภัยเสีำยชีวหต บรหษทัจะจยายเงหนผล
ประโยชนรสำยวนของผู้รับประโยชนรรายที่เสีำยชีวหตให้แกยผู้รับประโยชนรที่เหลืออยูยคนละเทยาๆ กัน
5. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มีข้อพหพาท ข้อขัดแย้ง หรอืข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรมรประกันภัยฉับับนีย ระหวยางผู้มีสำหทธห
เรยีกร้องตามกรมธรรมรประกันภัยกับบรหษัท และหากผู้มีสำหทธหเรียกร้องประสำงคร และเห็นควรยัตหข้อพหพาทนัยนโดยวหธี
การอนัญาโตตัลาการ บรหษทัตกลงยหนยอมและให้ทำาการวหนหจฉััยชียขาดโดยอนญัาโตตัลาการ ตามระเบียบสำำานกังาน
คณะกรรมการกำากับและสำยงเสำรหมการประกอบธัรกหจประกันภัยวยาด้วยอนัญาโตตัลาการ
6. การบอกเลิกความคุม้ครอง 
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การทำาประกันภัยตามกรมธรรมรประกันภัยฉับับนียมีกำาหนดระยะเวลาหนึง่ปี นับตัยงแตยวันที่ตกลงให้เรห่มมีผล
คัม้ครอง ตามที่ระบัไวใ้นตารางกรมธรรมรประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  ผูเ้อาประกันภัยและบรหษัทตยางไมยมี
สำหทธหบอกเลหกความคั้มครอง
7. ข้อจำำากัดในการรับประกันภัย 

ผูเ้อาประกันภัยมีสำหทธหทำากรมธรรมรประกันภัยอับัตหเหตัเพ่ือคนพหการสำำาหรับรายยยอย (ไมโครอหนชัวรนัสำร) นีย 
ไมยวยากับบรหษัทหรอืผู้รับประกันภัยอื่นไดร้วมกันไมยเกหนสำองฉับับ หากผู้เอาประกันภัยได้ทำาประกันภัยมากกวยาสำอง
ฉับับแม้วยาบรหษทัจะได้ออกใบรับรองการทำาประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะมีสำหทธหในการเรียกร้องคยา
ทดแทนได้ตามที่ระบัไว้ในใบรบัรองการประกันภัยสำองฉับับแรก โดยให้ถือวยาการทำาประกันภัยที่เกหดขึยนในภายหลัง
ไมยมีผลบังคับ 

บรหษทัจะคนืเบียยประกันภัยเต็มจำานวนสำำาหรบัการทำาประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไมยมีผลบังคับ
ดังกลยาว
8. ข้อกำาหนดอายุของผู้เอาประกันภัย

ผูเ้อาประกันภัยจะต้องมีอายัตัยงแตย 20 ปีบรหบูรณร ถึง 60 ปีบรหบรูณร ณ วนัที่ทำาประกันภัย จึงจะมีสำหทธหทำา
ประกันภัยตามกรมธรรมรประกันภัยนีย 

ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชนก์ารเสยีชีวติเนือ่งจำากอุบตัเิหต ุไมอรวม การถกูฆาตกรรมลอบทำารา้ยรอางกายและ/หรอื 

อุบตัเิหตขุณะขับข่ีหรอืโดยสารรถจำกัรยานยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสำบอับัตหเหตัภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตัให้เสีำยชีวหต ภายใน 180 วัน 

นบัแตยวนัที่เกหดอับัตหเหตั หรอืการบาดเจบ็ที่ได้รับทำาใหผู้้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวตหดตยอกันในฐานะผู้ปว่ยในใน
โรงพยาบาล หรอืสำถานพยาบาลเวชกรรม และเสีำยชีวหตเพราะการบาดเจ็บนัยนเมื่อใดก็ดี บรหษทัจะจยายคยาทดแทนให้
แกยผู้รับประโยชนร เป็นจำานวนเงหน 100,000 บาท ทัยงนีย ไมยรวมการถูกฆาตกรรมลอบทำาร้ายรยางกายและ/หรืออับัตหเหตั
ขณะขับขีห่รือโดยสำารรถจักรยานยนตร ตามข้อ 2.

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต จำากการถูกฆาตกรรมลอบทำาร้ายรอางกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือ
โดยสารรถจำักรยานยนต์

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสีำยชีวหต จากการถูกฆาตกรรมลอบทำาร้ายรยางกาย และ/หรอืเสีำยชีวหต ขณะขับขีห่รือ
โดยสำารรถจักรยานยนตร ภายใน 180 วัน นับแตยวันทีเ่กหดอับัตหเหตั หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำาให้ผูเ้อาประกันภัยต้อง
รักษาตวัตหดตยอกันในฐานะผู้ปว่ยในในโรงพยาบาล หรือสำถานพยาบาลเวชกรรม และเสีำยชีวหต เพราะการบาดเจ็บนัยน
เมื่อใดก็ดี บรหษัทจะจยายคยาสำหนไหมทดแทนให้แกยผู้รับประโยชนร เป็นจำานวนเงหน 50,000 บาท ทัยงนีย ไมยรวมกรณีผู้เอา
ประกันภัยเสีำยชีวหต ตามขอ้ 1.

ข้อ 3. ผลประโยชน์คอาใช้จำอายในการจำัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจำากการเจำ็บป่วย (ยกเวน้กรณีเสียชีวิตจำากการ
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เจำบ็ป่วยภายใน 120 วนัแรก นบัจำากวันเริม่ตน้ระยะเวลาประกันภัย) 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสีำยชีวหตเนื่องจากการเจ็บปว่ยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บรหษทัจะจยายคยาทดแทน

สำำาหรบัคยาใช้จยายในการจัดการงานศพให้แกยผู้รับประโยชนร เป็นจำานวนเงหน 5,000 บาท 
เง่ือนไขใช้เฉัพาะข้อตกลงคั้มครองข้อ 3. เทยานัยน
1. ข้อตกลงคั้มครองนียมีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรมรประกันภัยนียมีผลบังคับเปน็ครัยง

แรก หากผู้เอาประกันภัยเสีำยชีวหตจากการเจ็บปว่ยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรมรประกันภัยนียมีผล
บังคับเปน็ครัยงแรกจะไมยมีสำหทธหได้รับเงหนคยาใช้จยายในการจัดการงานศพตามกรมธรรมรประกันภัยฉับับนีย แตยบรหษัทจะ
คนืคยาเบียยประกันภัยเต็มจำานวนใหแ้กยผู้รับประโยชนร

2. ผู้เอาประกันภัยที่ตยออายักรมธรรมรประกันภัยนียภายใน 30 วันนับจากวนัสำหยนสัำดความคั้มครองจะได้รับ
ความคั้มครองการชดใช้คยาใช้จยายในการจัดการงานศพอยยางตยอเนื่อง แตยหากผูเ้อาประกันภัยตยออายักรมธรรมร
ประกันภัยนียหลังจาก 30 วนันับจากวันสำหยนสัำดความคั้มครองจะต้องเรห่มนับระยะเวลารอคอยใหมยสำำาหรบัความ
คัม้ครองคยาใช้จยายในการจัดการงานศพกรณีเสีำยชีวหตจากการเจ็บป่วย

เมื่อบรหษทัได้จยายคยาทดแทนในกรณีเสีำยชีวหตแล้ว ให้ถือวยาความคั้มครองภายใต้กรมธรรมรประกันภัยนียเป็น
อนัสำหยนสัำด และจะไมยมีการคืนเบียยประกันภัยสำำาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยังเหลืออยูย

ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนือ่งจำากอุบตัเิหต ุ(ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เปน็
จำำานวนไมอนอ้ยกวอา 4 วนั) ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รบัทำาใหผู้้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในในโรงพยาบาล เป็นจำานวนไมยน้อย
กวยา 4 วัน บรหษัทจะจยายผลประโยชนรชดเชยเงหนปลอบขวญัเป็นจำานวนเงหน 5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัยตาม
ที่ระบัในตารางกรมธรรมรประกันภัย 

ข้อ 5. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหวอางการเข้ารักษาตัวเปน็ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจำากอุบัติเหตุ
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รบัทำาใหผู้้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในในโรงพยาบาล บรหษัทจะจยายผล

ประโยชนรการชดเชยรายได้ระหวยางการเข้ารกัษาตัวในโรงพยาบาล เปน็จำานวนเงหนวันละ 200 บาท สูำงสัำด 20 วัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบัในตารางกรมธรรมรประกันภัย

ข้อยกเว้นทัว่ไป
การประกันภัยตามกรมธรรมรประกันภัยนียไมยคั้มครองความสูำญเสีำยหรือความเสีำยหายอันเนือ่งมาจาก

1. การกระทำาของผู้เอาประกันภัยขณะอยูยภายใต้เง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังตยอไปนีย
1.1 ขณะอยูยภายใต้ฤทธห์สำารเสำพตหด หรือยาเสำพตหดให้โทษจนไมยสำามารถครองสำตหได้ หรือ
1.2 ขณะอยูยภายใต้ฤทธห์สัำรา โดยมีระดับแอลกอฮอลรในรยางกายขณะตรวจเทียบเทยากับระดับ

แอลกอฮอลรในเลือดตัยงแตย 150 มหลลหกรัมเปอรรเซ็ึนตรขึยนไป หรอื
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1.3 ขณะอยูยภายใต้ฤทธห์สัำราจนไมยสำามารถครองสำตหได้ ในกรณีที่ไมยมีการตรวจวดัหรือในกรณีที่ไมย
สำามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอลรได้

2. การฆยาตัวตาย พยายามฆยาตัวตาย หรอืการทำารา้ยรยางกายตนเอง
3. การได้รับเชืยอโรค เวน้แตยการตหดเชืยอโรค หรอืบาดทะยัก หรอืโรคกลัวนยำา ซ่ึึงเกหดจากบาดแผลที่ได้รับมา

จากอับัตหเหตั (ทัยงนียไมยนำามาบังคับใช้สำำาหรับขอ้ตกลงคั้มครอง ขอ้ 3. ผลประโยชนรคยาใช้จยายในการจดัการงานศพกรณี
เสีำยชีวหตจากการเจ็บป่วย)

4. การแท้งลูก (ทัยงนียไมยนำามาบังคับใช้สำำาหรับขอ้ตกลงคั้มครอง ขอ้ 3. ผลประโยชนรคยาใช้จยายในการจดัการ
งานศพกรณีเสีำยชีวหตจากการเจ็บปว่ย)

5. สำงคราม (ไมยวยาจะประกาศหรือไมยก็ตาม) การรักราน การกระทำาที่มัยงร้ายของศัตรูตยางชาตห หรอืการกระ
ทำาที่มัยงร้ายคล้ายสำงคราม ไมยวยาจะได้มีการประกาศสำงครามหรือไมยก็ตาม หรือสำงครามกลางเมือง ซ่ึึงหมายถึงสำงคราม
ระหวยางชนที่อาศัยอยูยในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยัดงาน การกยอความวัยนวาย การ
ปฏหวตัห การรฐัประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรอืเหตัการณรใดๆ ซ่ึึงจะเป็นเหตัให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึึงกฎ
อัยการศึก

6. อาวัธนหวเคลียรร การแผยรังสีำ หรือกัมมันตภาพรังสีำจากเชืยอเพลหงนหวเคลียรร หรือจากกากนหวเคลียรรใดๆ อัน
เนือ่งมาจากการเผาไหม้ของเชืยอเพลหงนหวเคลียรร และกรรมวหธีใดๆ แหยงการแตกแยกตัวทางนหวเคลียรรซ่ึึงดำาเนหนการ
ตหดตยอไปโดยตัวของมันเอง

7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกยออาชญากรรม หรอืขณะที่ถูกจับกัม หรอืหลบหนีการจับกัมในคดีอาญาที่
กระทำาขึยนโดยเจตนาเปน็องครประกอบความผหด 

8. การกยอการร้าย 
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