กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย และ
เพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด
ข้อตกลงคุ ้ม ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ ง กรมธรรม์ป ระกันภัย บริ ษ ทั ให้สัญ ญากับ ผู ้เ อา
ประกันภัยดังต่อไปนี้
1. คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะ
ถือเป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.1 กรมธรรม์
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ประกันภัย
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอเอาประกันภัย
ใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารสรุ ปเงื่อนไข ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ ซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
1.2 บริษัท
หมายถึง บริ ษทั เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.3 ผู้เอำประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.4 ผู้ อ ยู่ ใ นอุ ป กำระ หมายถึง ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยและได้ระบุชื่อไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
1. “คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์
2. “บุตร” หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่สมรส
และมีอายุไม่เกิน 20 ปี บริ บูรณ์และยังมิได้สมรส หรื ออายุไม่เกิน 23 ปี และ
กาลังศึกษาอยู่
1.5 ผู้ ที่ไ ด้ รับ ควำม หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย เฉพาะบุคคลที่
ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความ
คุ้ ม ครอง
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้เกิดผลที่
1.6 อุบัติเหตุ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิ ดโรคที่ เกิ ดขึ้นกับผูไ้ ด้รับความ
1.8 กำรเจ็บป่ วย
คุม้ ครอง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยอุบตั ิ เหตุและทาให้ผู ้
1.9 ควำมสู ญเสี ย
ได้รับความคุ้มครองเสี ยชี วิ ต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
หรือควำม
สิ้ นเชิง หรื อได้รับบาดเจ็บ
เสียหำยใดๆ
1.10 เชื้อไวรัสโควิด-19 หมายถึง เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพัน ธุ์ ใ หม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019nCoV) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรื อ
(COVID-19)
เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
หมายถึง ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาได้รับปริ ญญาแพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต ได้ข้ ึนทะเบี ยนอย่าง
1.11 แพทย์
ถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
1.12 แพทย์ ทำงเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรื อการป้ องกันโรคโดยวิธีการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์
แผนปัจจุบนั
หมายถึง แพทย์ที่ได้รับอนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั รจากแพทยสภาหรื อสถาบันเทียบเท่า และ
1.13 แพทย์
ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซึ่ งเป็ นแพทย์ผูใ้ ห้คาปรึ กษา ดูแล หรื อรักษาร่ วมกับ
ผู้เชี่ยวชำญ
แพทย์เจ้าของไข้
เฉพำะโรคหรือ
แพทย์เฉพำะทำง
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.14 พยำบำล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
1.15 โรงพยำบำล
คืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่
เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ห้อง
ส าหรั บการผ่ าตัดใหญ่ และได้รั บอนุ ญาตให้ จดทะเบี ย นด าเนิ นการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.16 สถำนพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม
เวชกรรม
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
1.7

กำรบำดเจ็บ

หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์
ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และ
1.18 มำตรฐำนทำง
นามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์และ
กำรแพทย์
สอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง ค่ ารั กษาพยาบาล และ/หรื อ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ ควรจะเป็ นเมื่ อเที ยบกับการ
1.19 ค่ำใช้ จ่ำยที่
ให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกเรี ยกเก็บกับ
จำเป็ นและ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลิ นิก ซึ่ งผู ้
สมควร
ได้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษานั้น
1.20 ควำมจำเป็ นทำง หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
1.ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ การ
กำรแพทย์
เจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2.ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
3.ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผูร้ ั บบริ การหรื อของครอบครั วผูร้ ั บบริ การ
หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว
4.ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม
ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
1.21 ผู้ป่วยใน
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ
การวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมา
เสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
1.22 เอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิ คุ้มกันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิ ดจาก
การติ ดเชื้ อไวรั ส เอดส์ และให้หมายความรวมถึ ง การติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ฉวย
โอกาส เนื้ องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรคหรื อการ
เจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง
แต่ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะเชื้ อที่ ท าให้ เ กิ ด โรคปอดบวมหรื อปอดอั ก เสบ
1.17 คลินิก

1.23 กำรก่อกำรร้ ำย

1.24 ปี กรมธรรม์
ประกันภัย

(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ ท าให้เกิ ดโรคล าไส้ อัก เสบหรื อ
เรื้ อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อ เชื้อราที่
แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง
(Malignant Neoplasm) ให้ ร วมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะเนื้ อ งอก Kaposi’s
Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ า เหลื องที่ ระบบศู นย์ป ระสาทส่ วนกลาง (Central
Nervous System Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ใน
ปั จ จุ บ ั น นี้ ว่ า เป็ นอาการของภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อง (Acquired Immune
Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ ทาให้คนที่ เป็ นเสี ย ชี วิตอย่าง
กระทันหัน เจ็บป่ วยหรื อทุพ พลภาพ โรคภูมิ คุ้มกันบกพร่ อง (AIDS) ให้
รวมถึงเชื้ อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาให้เยื่อ
สมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
หมายถึง การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ องค์ก รใด หรื อ รั ฐ บาลใด ซึ่ ง กระท าเพื่ อ ผลทางการเมื อ ง
ศาสนา ลัทธิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้
รัฐบาล และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป

2. เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด
1. สัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอ
เอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง
หรื อรู้ อยู่แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั
ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรื อบอกปัดไม่ยอมทาสัญญา
ประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลง
ไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. กำรไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ ำนควำมไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้ง หรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบู รณ์ ข องสั ญ ญาประกันภัยนี้ เมื่ อกรมธรรม์
ประกันภัย มี ผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัย ติ ดต่อกันขึ้ นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณีที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกันภัยในกรณี น้ ีได้
3. ควำมสมบูรณ์ แห่ งสั ญญำและกำรเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั
และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์

4. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลือ่ น
ถ้ามีการแถลงอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ ง ทาให้
4.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้นสามารถซื้อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกต้องแท้จริ ง
นั้น ไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ แต่
จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระมาแล้วแทน
4.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ผู ้
เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังสาหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
5. กำรเปลีย่ นอำชีพ
ถ้าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น ที่มี
การเสี่ ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเปลี่ยนอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริ ษทั กาหนดไว้วา่ เป็ นอาชีพที่มีการเสี่ ยงภัย
น้อยกว่าอาชีพประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่ วน
นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
6. กำรชำระเบีย้ ประกันภัย และกำรเริ่มควำมคุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยในปี แรกจะถึงกาหนดชาระทันทีและความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
7.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่ แจ้งให้บ ริ ษทั
ทราบในกรณี น้ ี บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ย ประกัน ภัย ให้ แ ก่ ผู ้เ อาประกัน ภัย โดยหั ก เบี้ ย ประกัน ภัย ส าหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
7.2 ผูเ้ อาประกันภัย จะบอกเลิ ก กรมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับ นี้ ไ ด้โดยแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบเป็ น
หนังสื อ โดยผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลา

ที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลำประกันภัย
ร้ อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงหนึ่งได้
8. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
8.1 กรณีที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการ
8.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของ
ผูเ้ อาประกันภัย และ
8.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
8.2 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

9. กำรสิ้นสุ ดของสั ญญำประกันภัยโดยอัตโนมัติ
9.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดลงเมื่ อมี เหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
9.1.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณี ไม่มี
การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย)
9.1.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 75 ปี บริ บูรณ์
9.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อ 6
9.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
9.1.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรับการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองตามข้อ 9.1.4 หรื อ 9.1.5 บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
9.2 ความคุ ม้ ครองของผู อ้ ยู่ใ นอุป การะแต่ล ะรายการจะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ มีเ หตุก ารณ์ใ ดเหตุก ารณ์
หนึ่ ง เกิ ดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ ใ ดจะเกิ ดขึ้ นก่ อน
9.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ป ระกันภัย เมื่ อผูอ้ ยู่ในอุ ปการะสิ้ นสภาพการเป็ นบุค คลผู อ้ ยู่
ในอุปการะตามคาจากัดความที่กาหนดไว้
9.2.2 เมื่ อกรมธรรม์ป ระกันภัยสิ้ นสุ ดลงตามเงื่ อนไขข้อ 9.1
9.2.3 เมื่อผูอ้ ยู่ในอุปการะเสี ยชี วิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รรับความคุ้มครอง
9.2.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูก จองจาอยู่ในเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรั บการสิ้ นสุ ดความคุ ้ม ครองตามข้อ 9.2.3 หรื อ 9.2.4 บริ ษทั จะคื นเบี้ ยประกันภัย ให้แ ก่ ผู ้
เอาประกันภัย โดยหัก เบี้ ย ประกันภัย สาหรั บ ระยะเวลาที่ ก รมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับ นี้ ไ ด้ใ ช้บ ัง คับ
มาแล้วออกตามส่ วน
9.3 ความคุ ้ม ครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัย นี้ แต่ละความคุ ม้ ครองจะสิ้ นสุ ดเมื่ อบริ ษ ทั ได้จ่ า ย
ค่า ทดแทน ตามจานวนเงิ นเอาประกันภัย สู งสุ ดที่ระบุไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ของความ
คุ ม้ ครองนั้ น ๆ ครบถ้ว นแล้ว โดยบริ ษ ทั จะให้ค วามคุ ม้ ครองต่อ ไป จนสิ ้ น สุ ด ระยะเวลาเอา
ประกันภัย เฉพาะจานวนเงิ นเอาประกันภัยของความคุ ้มครองอื่ นที่ เหลื ออยู่เท่า นั้น
9.4 กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ และการประกันภัย ทั้ง หลายตามกรมธรรม์ป ระกันภัย นี้ จะสิ้ นสุ ดใน
เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่ สิ้ นสุ ดของกรมธรรม์ป ระกันภัย

10.กำรแจ้ งเหตุควำมเสี ยหำย
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย ที่อาจเป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี เหตุ
จาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้แล้ว
11.กำรเรียกร้ องและกำรส่ งหลักฐำนควำมเสียหำย
ในกรณีเรี ยกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที่ บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ย กร้ องค่ า ทดแทนเนื่ องจากเสี ย ชี วิ ต หรื อทุพ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง ให้ส่ งหลัก ฐาน
ดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วนั เสี ยชี วิต หรื อนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเเหตุ แต่
การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรที่
ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
12.กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้ได้รับความคุม้ ครอง
เท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการ
ขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการ
ตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั
สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
13.กำรจ่ ำยค่ำทดแทนผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว หรื อในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไป
อีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
14. ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
หรื อเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
ผูร้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดก
ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อน
ผูไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครอง ผูไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครองต้องแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการเปลี่ ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้ง หรื อไม่ สามารถแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู ้
ได้รับความคุม้ ครอง
ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ย ชีวิต
ก่ อนผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อพร้ อมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องแจ้งให้บริ ษทั
ทราบเป็ นหนัง สื อถึ ง การเปลี่ ยนตัวผูร้ ั บ ประโยชน์ น้ ัน หรื อแจ้ง เปลี่ ย นแปลงการรั บ ประโยชน์ ของผูร้ ั บ
ประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้งหรื อไม่ สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัว
ผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละ
เท่าๆ กัน
15. กำรชดใช้ ค่ำสินไหมรวม
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูท้ ี่ได้รับความคุม้ ครองใช้วงเงินร่ วมกันทุก
คนเท่ากับข้อตกลงคุม้ ครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละข้อและเมื่อบริ ษทั จ่ายค่าทดแทน
ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครองไปข้อหนึ่ งข้อ ใดแล้ว บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยในส่ วนข้อตกลงคุม้ ครองที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

กรณี ที่มีการซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยโดยมีการระบุชื่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูท้ ี่ ได้รับความคุม้ ครอง
มากกว่า 2 ฉบับขึ้นไป บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูท้ ี่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครอง
สูงสุดคนละ 2 ฉบับ
16. กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณีที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู ้
มีสิทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ
ข้อ พิ พ าทนั้ น โดยวิ ธี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย
(คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
17. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ก็ต่อเมื่อผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ และ/หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญ ญา
ประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้
ความคุม้ ครองสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองต่อไปนี้
ข้ อตกลงคุ้มครองที่ 1
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวิต กำรสู ญเสี ยอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
รวมกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกทำร้ ำยร่ ำงกำย
คาจากัดความเพิม่ เติม
1.1 การสู ญเสี ย
อวัยวะ

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การ
สูญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และ
มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

1.2
1.3

1.4

ก า ร สู ญ เ สี ย หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
สายตา
ทุพพลภำพถำวร หมายถึง ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมาจาก
สิ้นเชิง
การบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเองอย่างถาวร
ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรื อประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับ
ค่าตอบแทนหรื อกาไรได้ การทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็ นต่อเนื่ องกันเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 180 วันทั้งนี้ ให้รวมถึงการสู ญเสี ยหรื อการทุพพลภาพ
อันเป็ นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซึ่ งเป็ นผลทาให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) การสูญเสี ยสายตาทั้ง 2 ข้าง
(2) การสู ญเสี ยมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่ งข้างและเท้า
หนึ่งข้าง
(3) สูญเสี ยสายตาหนึ่งข้างและสู ญเสี ยมือหนึ่ งข้าง หรื อสูญเสี ยสายตา
หนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ ง บริ ษ ัท จะคุ ้ม ครองการทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง อัน เป็ นผลจากการ
บาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่ มมีผลบังคับ
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็ น
กำรปฏิบัติ
เกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าว
กิจวัตรประจำวัน
ได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้าย
จากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือ
จากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน
หรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใชอุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อ
ถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย

(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบน้ ารวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ าเพื่อ
การขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คมุ ้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้อง
รักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการ
บาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิต
2
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงและ
การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้
บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่
ข้อเท้า หรื อสายตาสองข้าง
4
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่
ข้อเท้า
5
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ

8
9

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ ายค่าทดแทนสาหรั บผลที่ เกิ ดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้
รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุ ้ม ครองนี้ ย งั ไม่เต็ม จานวนเงิ นเอาประกัน ภัย บริ ษ ทั จะยัง คงให้ค วามคุ ้ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผู ้รั บ ประโยชน์ จะต้อ งส่ ง หลัก ฐานดัง ต่ อ ไปนี้ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ ผู ้เ อา
ประกันภัยเสี ยชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสู ญเสี ยอวัยะ
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก้บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลง
ความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสูญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสูญเสี ยอวัยวะ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ น
ได้ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1. ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
ก. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ข้ นึ ไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
ค. การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับจากอุบตั ิเหตุ
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง
ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
จ. การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
ช. การเปลี่ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อาหารเป็ นพิษ
ฌ. การปวดหลัง อัน มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก ทับ เส้ น ประสาท กระดู ก สั น หลัง เลื่ อ น
(Spondylolisthesis) กระดูก สันหลังเสื่ อม (Degeneration) หรื อ (Spondylosis) กระดูก สันหลัง
อัก เสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น
(Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน หรื อการกระทาของศัตรู ต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรั ฐบาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน
ฎ. อาวุธนิ วเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใด
ๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

2. ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
ก. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า เล่นหรื อแข่งสกีทุกชนิ ด
รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรื อ
กาลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูนหรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ปี นหรื อไต่เขาที่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วย
ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
ข. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
ง. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใด ๆ
จ. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ฉ. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
ช. ขณะที่ ผูเ้ อาประกันภัย ปฏิ บ ัติหน้าที่ เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บัติก ารใน
สงคราม หรื อปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิ บ ัติการนั้นเกิ น 30 วัน บริ ษทั จะคืนเบี้ ยประกันภัย
ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิก ารนั้น
ส่ วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครองข้ อที่ 2
ผลประโยชน์ กำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ควำมคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรื อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
โรคหรื อแพทย์เฉพาะทางว่าได้รับการติดเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) หรื อเชื้อไวรัส
โควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นหลัง.....-......วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับเป็ นครั้ ง แรก
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งมี ลกั ษณะตามคาจากัดความเพิ่มเติ มที่ ได้กาหนดไว้ภายใต้
ข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บริษัทจะจ่ ำยเงินผลประโยชน์ ให้ ตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ได้ ระบุไว้ ในตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย และ
ข้ อตกลงคุ้มครองนีจ้ ะสิ้นสุ ดลงทันที

