
 

กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) เท่ียวเมืองไทย 
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้และเพื่อเปนการตอบแทน            
เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกนัภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
ประกันภัยนี ้บริษัทใหสัญญาดังตอไปนี ้
 

หมวดท่ี 1 คําจํากัดความ  
ถอยคําและคําบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัย 

จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 
1.1 กรมธรรมประกันภัย       หมายถึง       ตารางกรมธรรมประกันภัย  ตารางผลประโยชน เงื่อนไข ขอตกลงคุมครอง   
                                                                              ขอยกเวน ขอจํากัด  เอกสารแนบทาย  ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และ         
     ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย  

 1.2 “บริษทั”  หมายถึง  บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
 1.3 “ผูเอาประกันภัย” หมายถึง  บุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย 
      และ/หรือ เอกสารแนบ ซ่ึงเปนบคุคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ 

ซ่ึงมีอายุไมเกิน..60.... ป 
 1.4 “ตาราง”  หมายถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัยนี ้
 1.5 “อุบัติเหต”ุ  หมายถึง  เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉบัพลัน จากปจจัยภายนอกรางกาย และ 
      ทําใหเกิดผลทีผู่เอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
 1.6 “ความบาดเจ็บ” หมายถึง  การบาดเจบ็ทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอบุัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้น 
      โดยเอกเทศ และ โดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
 1.7 “ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง” หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพ 
      ประจํา และ อาชีพอ่ืน ๆ ไดโดยส้ินเชิงตลอดไป 
 1.8 “ความสูญเสีย   หมายถึง   ความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัตเิหต ุ
 หรือความเสียหายใดๆ”     และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตา 
      ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือ ตองเขารับการรักษาพยาบาล 
 1.9 “ระยะเวลาการเดินทาง” หมายถึง  ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งของผูเอาประกันภัยที่ไดรับความ 

คุมครองซ่ึงเริ่มตน และ ส้ินสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย 
ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยซ้ือประกันภัยเดนิทางฉบับนี ้
เพ่ือการเดินทางนั้นและดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัย
เดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรม
ประกันภัยนี ้



 

หมวดท่ี 2 เงื่อนไขท่ัวไปและขอกาํหนด 
2.1 สัญญาประกันภัย   

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเช่ือถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกนัภัย และขอแถลงเพ่ิมเติม 
(ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือช่ือใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรม
ประกันภัยนี้ไวให 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเทจ็ในขอแถลงตามวรรคหนึง่หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแต
ปกปดขอความจรงินั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซ่ึงถาบรษิัททราบขอความจริงนัน้ๆ อาจจะไดจงูใจใหบริษทัเรียกเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี ้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 

บริษทัจะไมปฏเิสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากทีผู่ไดรับความคุมครองไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง  
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรมประกันภัยนี ้รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกนัภัย การเปล่ียนแปลง
ขอความใด ๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบรษิัท และ ไดออกบันทึกสลักหลังแนบไวในกรมธรรมประกันภัยนี้แลวจึงจะ
สมบูรณ 
2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุมครอง 
 กรมธรรมประกันภัยนี้จะใหความคุมครองผูเอาประกันภัยตามคําจํากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” ทุกครั้งที่ผูเอาประกันภัย
เดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย โดยจํากัดระยะเวลาไมเกิน 10 วันตอการเดินทางแตละครัง้ หากมีกรณีฉุกเฉินทางการแพทย                 
หรือการขัดของของรถโดยสารท่ีผูเอาประกันภัยใชโดยสาร  ซ่ึงทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถเดินทางกลับไดภายในกําหนดวันกลับ 
กรมธรรมประกันภัยนี้จะขยายความคุมครองออกไปโดยอัตโนมัตจินกระทั่งส้ินสุดตามคําจํากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
2.4 การแจงอุบัติเหต ุ
 ผูเอาประกนัภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบคุคลดังกลาวแลวแตกรณีจะตองแจงใหบริษัททราบถึงความบาดเจ็บ             
โดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันท ีเวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตจุําเปนอันสมควร จึงไมอาจแจงใหบริษัท
ทราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ะกระทําได 
2.5 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย 
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตวัแทนของบุคคลดงักลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐาน
ตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิง ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือ วันที่เร่ิมเกิดทุพพลภาพ  สวนในกรณีเรียกรองคา
ทดแทนอยางอ่ืนใหสงหลักฐานภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดอุบัตเิหต ุแตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการ
เรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทําไดแลว 
 สําหรับการเรียกรองคารักษาพยาบาลตองสงใบเสร็จแสดงรายการคาใชจายตนฉบับ และบริษัทจะคืนตบฉบับใบเสร็จที่
รับรองยอดเงินที่จายไป เพ่ือใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยอ่ืน แตถาหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใช
จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จ พรอมตนฉบับการรับรองยอดเงินที่จายจาก 
สวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัทได 
2.6 การตรวจทางการแพทย 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ 
และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท 



 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย
เพ่ือประกอบการพจิารณาจายผลประโยชนนัน้ บริษัทสามารถปฏเิสธการใหความคุมครองแกผูไดรับความคุมครองได 
2.7 การจายคาทดแทน 
 คาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอ่ืนจะจายใหแกผูเอาประกันภัย            
โดยจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่ครบถวนถูกตองแลว 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยขางตนไมเปนไปตามขอตกลง
คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่
บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว 
 ภาระในการพิสูจนวา การเรียกรองคาทดแทนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยเปนหนาที่ของบริษัท 
ในการนี้ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองใหขอเท็จจริงละความสะดวกแกบริษัทตามสมควร 
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรา
รอยละ 15 ตอป ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันครบกําหนดชําระ 
2.8 การจํากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย 
 ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองขอ 1 รวมกัน ไมเกินจํานวน
เงินดังระบุไวในตาราง และเมื่อมีการจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองขอ 1 เต็มวงเงินจํากัดความรับผิดดังที่ระบุไวในตารางแลว 
ยกเวนกรณีเสียชีวิต ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับตอไป ตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตาม
ขอตกลงคุมครองขอ 2 (ถามี) เทานั้น 
2.9 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
  สําหรับกรมธรรมแบบรายเที่ยว ทั้งบริษัทและผูเอาประกันภัย ไมสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยได 
2.10 การส้ินสุดความคุมครองโดยอัตโนมัติ 
 2.11.1  ความคุมครองของผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะส้ินสุดเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น
ดังตอไปนี้ แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
 2.11.1  เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้    

2.11.2  เม่ือผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน กออาชญากรรม หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนี
การจับกุม 
2.11 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขดัแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบบันี ้ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยกับบรษิัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุตขิอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ                   
บริษทัตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม            
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ 
2.12 เงื่อนไขบังคับกอน 

บริษทัอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี ้เวนแต ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบคุคลดังกลาว
แลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 



 

หมวดท่ี 3  ขอยกเวนท่ัวไป     
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง 

1.)    ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
ก. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์ของสุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอรในเลือดต้ังแต 150 
มิลลิกรัม เปอรเซ็นตข้ึนไป 

ข. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
ค. การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่งไดรับความคุมครองภายใต

กรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
จ. การแทงลูก 
ฉ. การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
ช. การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
ซ. อาหารเปนพิษ 
ฌ. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสัน

หลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เวนแตมีการ
แตกหัก (Fracture) หรือ เคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

ญ. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ
กบฏ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือข้ึนตอตานรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

ฎ. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื่อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวของมันเอง 

2.)    ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ 
ก. ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย  

แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือ
เครื่องรอน เลนบันจ้ีจ๊ัมพ ปนหรือไตเขาที่ตองใชเครื่องมือชวย ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศ และเครื่องชวยหายใจใตน้ํา 

ข. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
ค. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และ

มิไดประกอบการโดยสารสายการบินพาณิชย 
ง. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ 
จ. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมการทะเลาะวิวาทหรือมีสวนย่ัวยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 

ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
 
หมวดท่ี 4  ขอตกลงคุมครอง 
 ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพ่ือเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษทัตกลงจะใหความคุมครอง ดังตอไปนี ้
 



 

ขอ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คําจํากัดความ 

การสูญเสียอวัยวะ   หมายถึง   การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสีย  
                                สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยส้ินเชิง และมีขอบงช้ี                
                                ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป           

การสูญเสียสายตา     หมายถึง   ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และ   

                                                                               อาชีพอ่ืนๆ ไดโดยส้ินเชิงตลอดไป และมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวา 
                                                                               ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

ความคุมครอง 
การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการบาดเจบ็ทางรางกายของผูเอาประกันภัย               

โดยอุบัตเิหตุและทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่
เกิดอุบัตเิหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเมื่อใดก็ดี บริษทัจะจายคาทดแทนใหดังนี้ 

1. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
2. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และ การทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงช้ีทางการแพทย
ชัดเจนวา ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตา
สองขาง 

4. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
5. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
6. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
7. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
9. 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 

บริษทัจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
ตลอดระยะเวลาประกันภัยบริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลทีเ่กิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนีร้วมกันไมเกินจํานวนเงินดัง

ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี้   ยังไมเต็มจาํนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะ
ยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่หลืออยูเทานั้น 



 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต   
ผูรับประโยชน จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผู่เอาประกันภัยเสียชีวิต             

โดยคาใชจายของผูรับประโยชน  
 1. ใบมรณะบัตร 
 2. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน 
 3. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทบั “ตาย” ของผูไดรับความคุมครอง 
 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน   

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ 
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวัยวะใหแก

บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอัน

สมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 



 
 

ขอ 2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คําจํากัดความ 
 คาหองสําหรับผูปวยใน  หมายถึง  คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล   

 และคาบริการในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมจัดใหในแตละวัน   

       ผูปวยใน     หมายถึง   ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ 
สถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกันไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ซ่ึงตอง
ลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจาก
แพทยตามขอบงช้ีซ่ึงเปนมาตรฐานทางการแพทย และใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจบ็นัน้ๆ และ 
ใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 
6 ช่ัวโมง  

แพทยทางเลือก  หมายถึง   การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรค 
ดวยวิธีการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทย
แผนจนี หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน   

ความคุมครอง   
ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการพยาบาลโดยพยาบาล  

ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษทัจะจายคาทดแทนสําหรับคาใชจายที่จําเปนและสมควร ซ่ึงเกิดขึน้จากการ
รักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย สําหรับคาหองสําหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ              
คารักษาพยาบาล คาการพยาบาล และใหตามจํานวนเงนิทีจ่ายจริง ทั้งนี้ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตาราง
กรมธรรมประกันภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี) 

แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ  หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแลว             
บริษทัจะรับผดิเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานัน้ 
การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาล  

ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล
เวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย 

1. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 
2. ใบเสรจ็รับเงินตนฉบบัที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรปุปดหนางบกับใบเสร็จรับเงนิ  

 ใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษทัจะคืนตนฉบบัใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่
จายไป เพ่ือใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอ่ืน แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการ
ของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจาก
สวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพ่ือเรียกรองสวนทีข่าดจากบริษัท  
ขอยกเวนเฉพาะหมวด 

การประกันภัยในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ เวชภัณฑ 2 อุปกรณค้ํายันตางๆ (ยกเวนไมค้ํายัน) 
รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม  
 
 


