สรุปสาระสําคัญ
กรมธรรมประกันภัยอุบัตเิ หตุเพื่อคนพิการสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
คํา จํ า กั ด ความ
1. กรมธรรมประกันภัย

2. บริษัท
3. ผูเ อาประกันภัย
4. คนพิการ

5. ผูร ับประโยชน
6. อุบัตเิ หตุ
7. การบาดเจ็บ
8. การเจ็บปวย
9. คาใชจา ยในการจัดการงานศพ

หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไข ทัว่ ไปและขอ
กําหนด ขอตกลงคุมครอง ใบรับรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึง่ แหงสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้ และที่ระบุชื่อเปนผูรับประกันภัย
ในใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง คนพิการตามทีร่ ะบุชอื่ เปนผูเ อาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย
หรือใบรับรองการประกันภัยนี้
หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ระบุประเภท
ความพิการดังตอไปนี้
“ประเภท 1 พิการทางการมองเห็น” หรื อ
“ประเภท 2 พิการทางการไดยนิ หรือสือ่ ความหมาย” หรื อ
“ประเภท 3 พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว”
หมายถึง กรณีเ สียชีวิ ต ผูรับประโยชน ไดแ ก คูสมรสตามกฎหมาย/ผูอยูกิน
ฉันทสามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ งรวมบิดามารดา
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําให
เกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุง หวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง อาการ ความผิ ด ปกติ การป ว ยไข ห รื อ การเกิ ด โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผูเอาประกันภัย
หมายถึง ค า ใช จ า ยที่ เ กี่ย วข อ งกั บ การจั ด การงานศพ ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง
คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพและคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีจ่ ําเปนเพือ่ การนัน้
ซึ่งบริษัทจายใหแกผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจาก
การเจ็บปวย

10. ผูป ว ยใน

11. การกอการราย

หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวย
ใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทยตามขอบงชี้ซึ่งเปน
มาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่ เหมาะสมสําหรับการ
รักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว
ตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
หมายถึง การกระทํ า ซึ่ ง ใชกํ า ลั ง หรื อ ความรุ น แรง และ/หรื อ มี ก ารข ม ขู โ ดย
บุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระ
ทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทํา
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน
รวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือสวน
หนึง่ สวนใดของสาธารณชนตกอยูใ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

ความคุมครอง
ขอตกลงคุม ครอง
ขอ 1. ผลประโยชนการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต
ขอ 2. ผลประโยชนการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย
และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บปวย
(ยกเวนกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บปวยภายใน 120 วันแรก
นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)
ขอ 4. ผลประโยชนชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัตเิ หตุ
(ตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล เปนจํานวนไมนอ ยกวา 4 วัน)
ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ขอ 5. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวเปนผูปวยใน
ในโรงพยาบาล เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ สูงสุดไมเกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวม

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
100,000
50,000
5,000

5,000
200 บาทตอวัน
300 บาทตอป
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ขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยนีไ้ มคุมครอง
1. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภ ายใตเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้
1.1 ขณะอยูภ ายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได หรือ
1.2 ขณะอยูภ ายใตฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอลในรางกายขณะตรวจเทียบเทากับระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป หรือ
1.3 ขณะอยูภ ายใตฤทธิ์สุราจนไมสามารถครองสติได ในกรณีที่ไมมกี ารตรวจวัดหรือในกรณีทไี่ มสามารถตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอลได
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
(ทั้งนี้ไมนํามาบังคับใชสําหรับขอตกลงคุมครอง ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจาก
การเจ็บปวย)
4. การแทงลูก (ทั้งนีไ้ มนํามาบังคับใชสําหรับขอตกลงคุมครอง ขอ 3. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสีย
ชีวติ จากการเจ็บปวย)
5. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มงุ รายคลาย
สงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่
อาศั ย อยูใ นประเทศเดีย วกัน การแข็ ง ขอ การกบฏ การจลาจล การนัด หยุ ดงาน การก อ ความวุน วาย การปฏิ วั ติ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมกี ารประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการ
เผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินการติดตอไปโดยตัวของ
มันเอง
7. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทําขึ้นโดยเจตนา
เปนองคประกอบความผิด
8. การกอการราย

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุม ครอง และขอยกเวนจากกรมธรรมประกันภัยโดยละเอียด
หากมีขอความในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย
ใหใชขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยบังคับแทน
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