กรมธรรมประกันภัยอุบตั ิเหตุการชดเชยรายไดระหวางพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้และ
เพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไป และขอตกลง
คุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัย
ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะ
ถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใน
กรมธรรมประกันภัย
1.1

กรมธรรมประกันภัย

1.2

บริษัท

1.3

ผูเอาประกันภัย

1.4

อุบัติเหตุ

1.5

การบาดเจ็บ

หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไข
ทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน
เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ใบรับรองการประกันภัย
และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
แหงสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริษั ทที่อ อกกรมธรรม ป ระกั น ภัย นี้ และที่ ระบุชื่อ เป น
ผูรับประกันภัยในใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม
ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัยนี้ และ/หรือ
เอกสารแนบซึ่ ง เป น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ความคุ ม ครองตาม
กรมธรรมประกันภัยนี้
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอก
รางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือ
มุงหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

-1-

1.6

ผูปวยใน

1.7

แพทย

1.8

พยาบาล

1.9

โรงพยาบาล

1.10 สถานพยาบาลเวชกรรม

1.11 มาตรฐานทางการแพทย

หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและ
คํ า แนะนํ า จากแพทย ต ามข อ บ ง ชี้ ซึ่ ง เป น มาตรฐานทาง
การแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
รักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปน
ผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได
ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการ
ทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
หมายถึง ผู ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ พยาบาลตาม
กฎหมาย
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดใหบริก ารทางการแพทย
โดยสามารถรั บ ผู ป ว ยไว ค า งคื น และมี อ งค ป ระกอบ
ทางด า นสถานที่ มี จํ า นวนบุ ค ลากรทางการแพทย ที่
เพี ย งพอตลอดจนการจั ด การให บ ริ ก ารที่ ค รบถ ว น
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ ง จั ด ให บ ริ ก ารทางการแพทย
โดยสามารถรั บ ผู ป ว ยไว ค า งคื น และได รั บ อนุ ญ าตให
จดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบนั
ที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับ
ผูปวยตามความจําเปนทางการแพทยและสอดคลองกับ
ขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
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1.12 ความจําเปนทางการแพทย

1.13 ปกรมธรรมประกันภัย

1.14 การกอการราย

หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบัติปจจุบัน
(3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของ
ครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาล
เพียงฝายเดียว และ
(4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะการ
บาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ก รมธรรม ป ระกั น ภั ย มี
ผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยป
ตอๆ ไป
หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทํา
เพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง
ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ
ส ว นหนึ่ ง ส ว นใดของสาธารณชนตกอยู ใ นภาวะตื่ น
ตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอา
ประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยู
แลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความ
จริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญา
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ประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอก
ลางสัญญาประกันภัยได
บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 การชําระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุมครอง
2.2.1 เบี้ยประกันภัยของปแรกจะถึงกําหนดชําระทันที และกรมธรรมจะเริ่มความคุมครองตามวันที่ ที่
ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย
2.2.2 การจายเบี้ยประกันภัยในปตออายุ บริษัทจะผอนผันใหชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจาก
วันสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัยตามที่ระบุในตางรางกรมธรรมประกันภัย และความคุมครองในป
ตออายุจะเปนดังนี้
2.2.2.1 หากชํ า ระเบี้ ย ประกั น ภั ย ในระหว า งระยะเวลาผ อ นผั น ให ถื อ ว า ความคุ ม ครองตาม
กรมธรรมประกันภัยในปตออายุเปนความคุมครองตอเนื่องจากปกอนหนาและมีผลบังคับโดยสมบูรณ
2.2.2.2 หากไมมีการชําระเบี้ยประกันภัยปตออายุภายในระยะเวลาผอนผัน ใหถือวาความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นสุดลง ตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นสุดผลบังคับดังที่ระบุในตางราง
กรมธรรมประกันภัย
2.2.2.3 หากมีการเรียกรองคาทดแทนในระหวางระยะเวลาผอนผัน ซึ่งผูเอาประกันภัยยังไมได
ชําระเบี้ยประกันภัยปตออายุ บริษัทจะใหความคุมครองโดยหักเบี้ยประกันภัยในปตออายุออกจากจํานวน
เงินคาทดแทนที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับหรือเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยในปตออายุที่จะมีการจายคาทดแทน
2.3 การสิ้นสุดความคุมครอง
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณ
หนึ่งเกิดขึ้นดังตอไปนี้ แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
2.3.1 เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
2.3.2 เมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน
2.3.3 เมื่อผูเอาประกันภัยทั่วไปไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและขอกําหนดขอ2.2
ทั้ ง นี้ หากกรมธรรม ป ระกั น ภั ย สิ้ น สุ ด ลงเพราะสาเหตุ ข อ 2.3.1 หรื อ 2.3.2 บริ ษั ท จะคื น เบี้ ย
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใช
บังคับมาแลวออกตามสวน
2.4 ความสมบูรณแหงสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและได
บันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
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2.3 การบอกเลิกความคุมครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับตั้งแตวันที่ตกลงให
เริ่มมีผลคุมครอง ตามที่ระบุไวในใบรับรองการประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิก
ความคุมครองระหวางปได
2.4 การแจงอุบัติเหตุ
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัท
ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนได
วามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุด
เทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2.5 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแต
กรณี จะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
2.6 การตรวจทางการแพทย
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่
จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอ
กฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจ
วินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจายผลประโยชนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูเอาประกันภัยได
2.7 การจายผลประโยชน
บริษัทจะจายผลประโยชนภายในกําหนดระยะเวลา 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดง
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว
ขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีก
ไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิด
ชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
2.8 ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงิน
ผลประโยชนใดๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น หากมิไดระบุ
ชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
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ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผู
เอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผู เอาประกัน ภัยมิ ไดแ จงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของ
ผูเอาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิต
กอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู หาก
ผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน
เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแกผูรับ
ประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน
2.10 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผู
มีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอ
พิ พ าทนั้ น โดยวิ ธี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษั ท ตกลงยิ น ยอมและให ทํ า การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
3.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดงั ตอไปนี้
3.1.1 การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ
เปนครั้งแรกภาวะที่เปนมาแตกําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
3.1.2 การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
3.1.3 การตรวจรักษาที่ไมไดเปนการรักษาแผนปจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทยทางเลือก
3.1.4 การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัควัคซีนปองกันโรค
3.1.5

การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมี
ระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
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3.1.6

การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง

3.1.7

การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ

3.1.8

การแทงลูก

3.1.9

อาหารเปนพิษ

3.1.10

การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Disc
herniation)

กระดูกสันหลังเคลื่อน

(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

(Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect)
หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก
(Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.1.11

การกอการราย

3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยัว่ ยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ
จับกุม
3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
ตั้งแตระยะเวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนด
ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบทายแหง
กรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะให
ความคุมครอง ดังตอไปนี้
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
คํานิยาม
ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจาก
แพทยตามขอบงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการรักษาการ
บาดเจ็บนั้นๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
ความคุมครอง
ถาการบาดเจ็บ ที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ใหตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
ในกรณีที่มีความจําเปนทางการแพทยตองเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน ในหองผูป ว ยหนัก (ไอ.
ซี.ยู.) บริษัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ใหเปน...2…เทา
ของผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไมเกิน...14.....วัน
อย า งไรก็ ต ามบริ ษั ท จะจ า ยผลประโยชน ก ารชดเชยรายได ร ะหว า งการเข า รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไมเกิน...365.....วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย
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ผลประโยชนคา ชดเชยรายวัน
กรณีการรักษาพยาบาลผูปวยในที่ไมตองรักษาตัวในโรงพยาบาล(Day Case)
ผลประโยชนคาชดเชยรายวัน กรณีที่ผูเอาประกันภัยบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง
การตรวจรักษาโดยการผาตัดหรือหัตถการตามความจําเปนทางการแพทยตองตรวจรักษาในฐานะ
ผูปวยใน แตเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทยทําใหการตรวจรักษานั้นไมจําเปนตองพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล บริษัทจะจายคาชดเชยรายวัน 1 วัน สําหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นสําหรับการตรวจ
รักษาโดยการผาตัดหรือหัตถการ ดังจะกลาวตอไปนี้ โดยถือเสมือนวาผูเอาประกันภัยไดเขารับการ
ตรวจรักษาในฐานะผูปวยใน ตามความคุมครองผลประโยชนคาชดเชยรายวัน
1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเสนเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผาตัดตอกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผาตัดโดยการสองกลอง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการสองกลอง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผาตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดกอนเนื้อที่เตานม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเทา
10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
12. การเจาะชองเยื่อหุมไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะชองเยือ่ หุมปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic
Paracentesis)
14. การเจาะชองเยือ่ บุชองทอง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18. การรักษาโรคดวยรังสีแกมมา (Gamma knife)
(บริษัทสามารถระบุการรักษาดังกลาวเพิ่มเติมได ตามความเหมาะสมกับการรักษาตามวิทยาการใหม)
กรณีตองตรวจรักษาตัวตั้งแตสองครั้งหรือมากกวานั้น (ไมวาจะเปนผูปวยในหรือผูปวย
นอก)ดวยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาหางกันแตละครั้งไมเกินกวา ..30...วัน ก็ใหถือวา
เปนการตรวจรักษาครั้งเดียวกันดวย (สูงสุดไมเกิน 90 วัน)
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การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงให
เห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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