กรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มปี ใหม่

บาท นิวนอร์ มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์ )

เพือเป็ นการตอบแทนที ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยได้ชาํ ระเบี ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปี ใหม่ บาท
นิ วนอร์ มอลพลัส (ไมโครอิน ชัวรันส์) และบริ ษ ทั ได้ออกหนังสื อรับรองการประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน
บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี
คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมาย
เดียวกันทังหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
1.

กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

2.

บริษัท

หมายถึง

3.

ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ตารางผลประโยชน์ เงื อนไขทัวไปและ
ข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง หนังสื อรับรองการประกันภัย ซึงถือเป็ นส่ วน
หนึงแห่งสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี และทีระบุชือเป็ นผูร้ ับประกันภัยใน
หลักฐานแสดงการประกันภัย
บุค คลหรื อ นิ ติ บุค คลที ระบุ ชือเป็ นผู ถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี

4.

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

5.
6.

ผู้รับประโยชน์
อุบัติเหตุ

หมายถึง
หมายถึง

7.

การบาดเจ็บ

หมายถึง

8.
9.

การเจ็บป่ วย
ผู้ป่วยใน

หมายถึง
หมายถึง

10.

แพทย์

หมายถึง

11.

แพทย์ทางเลือก

หมายถึง

12.

คลินิก

หมายถึง

บุคคลตามทีระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
หลักฐานแสดงการประกันภัยนี
ทายาทโดยธรรม
เหตุ การณ์ที เกิ ด ขึนอย่างฉับ พลัน จากปั จจัยภายนอกร่ า งกายและทําให้
เกิดผลทีผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกาย อัน เป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ัติ เ หตุ ซึ งเกิ ด ขึ น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิดโรคทีเกิดขึนกับผูเ้ อาประกันภัย
ผูท้ ีจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า ชัวโมง ซึ งต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ
การวิ นิ จ ฉั ยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้ อบ่ งชี ซึ งเป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์แ ละในระยะเวลาที เหมาะสมสํ าหรั บ การเจ็ บป่ วยนัน ๆ และ
ให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ ชัวโมง
ผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ งได้ขึนทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถินทีให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื นบ้า นไทย การแพทย์แ ผนจี น หรื อ วิ ธี ก ารอื น ๆ
ทีมิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ งจัด ให้ บ ริ การทางการแพทย์ โดยไม่สามารถรับ
ผู ้ป่ วยไว้ค้ า งคื น และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นดํา เนิ น การเป็ น
สถานพยาบาลตามกฎหมาย

13.

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

14.

โรงพยาบาล

หมายถึง

15.

การสู ญเสี ยมือ เท้ า

หมายถึง

16.
17.

การสู ญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง

หมายถึง
หมายถึง

18.

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพ

หมายถึง

19.

โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา
(COVID – 19)
สภาพทีเป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย
(Pre-existing Condition)
ระยะเวลาทีไม่ ค้มุ ครอง
(Waiting Period)
มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

20.

21.
22.

หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง

สถานพยาบาลใด ๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้คา้ งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนิ นการเป็ นสถานพยาบาล
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน ๆ
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้ค ้า งคื น และมี อ งค์ป ระกอบทางด้า นสถานที มี จ ํานวนบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ทีเพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การทีครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่า งยิ งมีห้ อ งสํา หรั บ การผ่ าตัด ใหญ่ แ ละได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ยน
ดําเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนัน ๆ
การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตังแต่ ข้างขึนไป และ
ให้หมายความรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะ
ดัง กล่ า วข้า งต้ น โดยสิ นเชิ ง และมี ข ้ อ บ่ ง ชี ทางการแพทย์ ชั ด เจนว่ า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท ตังแต่ ข้างขึนไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึ งขนาดไม่ส ามารถประกอบหน้า ที การงานใด ๆ ในอาชี พ
ประจํา และอาชีพอืน ๆ ได้โดยสินเชิงตลอดไป
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ งหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ
การเผาศพ หรื อฝั งศพและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที จําเป็ นเพือการนัน ซึ งบริ ษทั
จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID – ) ตามความหมายขององค์กร
อนามัยโลก (WHO)
สภาพการเจ็บป่ วยด้วยโรคทีมีสาเหตุมาจากการเป็ นโรคติ ดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ทีเกิดขึนกับผูเ้ อาประกันภัย
ก่อนวันเริ มต้นระยะเวลาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
ระยะเวลา วัน นั บจากวันเริ มต้ น ระยะเวลาประกัน ภัย เป็ นครั งแรก
ซึงผูเ้ อาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ทีเป็ นสากล และ
นํามาซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทางการแพทย์
และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ สรุ ปจากประวัติ ก ารบาดเจ็ บ การตรวจพบ
ผลการชันสู ตร หรื ออืน ๆ (ถ้ามี)
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23.

ความจําเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

24.

การก่อการร้ าย

หมายถึง

การบริ การทางการแพทย์ต่าง ๆ ทีมีเงือนไข ดังนี
( ) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวการณ์บาดเจ็บของ
ผูร้ ับบริ การ
( ) ต้อ งมี ข ้อ บ่ งชี ทางการแพทย์อ ย่ า งชั ด เจนตามมาตรฐานเวชปฏิ บัติ
ปั จจุบนั
( ) ต้ อ งมิ ใ ช่ เ พื อความสะดวกของผู ้รั บ บริ การ หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
( ) ต้องเป็ นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแ ลผูป้ ่ วยที เหมาะสม
ตามความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนัน ๆ
การกระทําซึ งใช้กาํ ลังหรื อความรุ น แรง และ/หรื อมี การข่ม ขู่โดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน
หรื อที เกี ยวเนื องกับ องค์ก รใด หรื อรั ฐ บาลใด ซึ งกระทํา เพื อผลทาง
การเมื อง ศาสนา ลัท ธิ นิ ยมหรื อจุด ประสงค์ที คล้ายคลึ ง กัน รวมทังเพือ
ต้องการส่ งผลให้รัฐบาล และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึงส่ วนใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืนตระหนกหวาดกลัว

เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด
1. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บ
หรื อเจ็ บป่ วยโดยไม่ชักช้า ในกรณี ทีมี การเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาํ เป็ นอันสมควร
จึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วทีสุ ดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรี ยกร้องค่าทดแทนการเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสียสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพ ให้ส่งหลักฐานภายใน วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา วันทีเริ มเกิดทุพพลภาพถาวร
สิ นเชิ ง ส่ วนในกรณี เ รี ย กร้ อ งค่า ทดแทนอย่ า งอื น ให้ส่ ง หลัก ฐานภายใน
วัน นับ จากวัน ที ออกจากโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั
สมควรทีไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วทีสุ ดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี
. กรณี เสียชีวิต
. . สําเนาใบมรณบัตร
. . สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรื อสําเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
. . สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
. . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
. กรณี สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง
. . ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์
. . สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถ้ามี)
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. . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 กรณี เสียชีวิตจากการเจ็บป่ วย
. . สําเนาใบมรณบัตร
. . สําเนาใบรายงานแพทย์
. . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
. กรณี ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
. . แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั (ถ้ามี)
. . ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
. . ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับ เงิ นที แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ น ใบเสร็ จรั บเงิน ต้นฉบับ และบริ ษ ทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จทีรั บ รอง
ยอดเงินทีจ่ายไป เพือให้ผเู้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่วนทีขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอืน แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้
จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอืนใด หรื อจากการประกันภัยอืนมาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็ จทีมีการรับรอง
ยอดเงินทีจ่ายจากวสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอืนเพือเรี ยกร้องส่วนทีขาดจากบริ ษทั
. . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
. กรณี ผลประโยชน์คมุ้ ครองโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
. . แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั (ถ้ามี)
. . ใบรายงานแพทย์ทียืนยันเป็ นโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
. . แฟ้มประวัติการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
2. การชันสู ตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์
กรณีทีมีความจําเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนการเสี ยชีวิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะ
ขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรื อการตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทังนี โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังสิน
3. การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรื อความเสียหายทีครบถ้วน
และถู ก ต้อ งแล้ว โดยค่ า ทดแทนการเสี ย ชี วิ ต หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การงานศพ บริ ษ ัท จะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้รั บ ประโยชน์
ส่ วนค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรั บผิดชดใช้ดอกเบียให้อีก
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่าย ทังนีนับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชี วิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ภายใต้ขอ้ กําหนดกรมธรรม์ประกันภัย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
5. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกัน ภัยกับบริ ษ ทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาทนันโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ
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บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. การบอกเลิกความคุ้มครอง
การทําประกัน ภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีมี กาํ หนดระยะเวลา วัน นับ ตังแต่วนั ทีตกลงให้เริ มมีผลคุม้ ครอง
ตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความ
คุม้ ครอง
7. ข้ อกําหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีอายุตงแต่
ั
ปี บริ บูรณ์ ถึง ปี บริ บูรณ์ ณ วันทีทําประกันภัย จึงจะมีสิทธิทาํ ประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ . ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมื อ เท้ า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งเนื องจากอุบัติเหตุ
ไม่ รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบัติเหตุขณะขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณีทีผูเ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง ภายใน วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ นเชิงเพราะการบาดเจ็บนันเมื อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ ผูร้ ั บ ประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี
เป็ นจํานวนเงิน , บาท ทังนี ไม่รวมการถูก ฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบ ัติเหตุขณะขับ ขีหรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ตามข้อ .
ข้ อ . ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสู ญเสียมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากการถูกฆาตกรรม
ลอบทําร้ ายร่ างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต สู ญเสียมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง จากการถูกฆาตกรรมลอบทํา
ร้ายร่ างกาย และ/หรื อ เสียชีวิต สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง ขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ภายใน วัน นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยใน
ในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย มื อ เท้า สู ญ เสี ย สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ นเชิ ง
เพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผรู้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ นจํานวนเงิน
, บาท ทังนี ไม่รวมกรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง ตามข้อ .
ข้ อ . ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชี วิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้ นกรณีเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย
ภายใน วันแรก นับจากวันเริมต้นระยะเวลาประกันภัย)
กรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตเนื องจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจํานวนเงิน , บาท
เงือนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ . เท่านัน
ข้อตกลงคุ้มครองนี มี ระยะเวลารอคอย วัน นับจากวันเริ มต้นระยะเวลาประกันภัยเป็ นครั งแรก หากผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันเริ มต้นระยะเวลาประกันภัยเป็ นครังแรกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบียประกันภัยเต็มจํานวนให้แก่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
เมือบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนการเสี ยชีวิต สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งอย่างหนึงอย่างใด
แล้ว ให้ถือว่าความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีเป็ นอันสิ นสุ ด และจะไม่มีการคืนเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยทียังเหลืออยู่
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ข้ อ . ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ
ถ้า การบาดเจ็ บ ที ได้รั บ ทํา ให้ ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้องรั บ การรั ก ษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อ ต้อ งได้รั บ การพยาบาล
โดยพยาบาล ซึ งเกิดขึนภายใน สัปดาห์ นับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควร
ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริ ง ทังนีไม่เกินจํานวนเงิน , บาท ต่อระยะเวลาเอาประกันภัย วัน
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรั ฐ หรื อสวัสดิการอืนใด หรื อจากการประกันภัยอืนมาแล้ว
บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนทีขาดเท่านัน
การรักษาพยาบาลเนืองจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี นอกประเทศไทย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ตามทีธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศ ณ วันที
ทีระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ทังนี บริ ษัท จะไม่ จ่ า ยค่ า ทดแทนสํ า หรั บ ค่ า ใช้จ่ า ยที เกี ยวข้อ งกับ การจ้า งพยาบาลพิ เ ศษ อุ ป กรณ์ ค ํายัน ต่ า ง ๆ
(ยกเว้น ไม้คายั
ํ น ) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเที ยมภายนอกร่ างกาย ค่ารั กษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลื อ ก (Alternative medicine)
การฝังเข็ม
ข้ อ . ผลประโยชน์ ค้มุ ครองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิ จฉัยโรคจากแพทย์เป็ นครั งแรกว่าเป็ นโรคติ ดเชื อไวรั สโคโรนา
(COVID-19)
ซึ งมี ลกั ษณะตามคําจํากัดความทีได้กาํ หนดไว้ บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนเป็ น จํานวนเงิน 3, บาท และข้อตกลงคุ ้มครองนี
จะสิ นสุ ดลงทันที โดยการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา
(COVID- ) จะต้องปรากฏโดยชัดแจ้งเป็ น
ครังแรกเมือพ้นกําหนด วัน นับจากวันเริ มต้นระยะเวลาประกันภัย
ทังนี ผลประโยชน์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID- ) นี ไม่คมุ้ ครองสภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
ข้ อยกเว้นทัวไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไม่ค้มุ ครองการเสียชีวิต การสู ญเสียมือ เท้า การสู ญเสียสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สินเชิง หรือค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ อันเนืองมาจาก
. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิสุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ รา” นัน หมายถึง ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์ เซ็นต์ขึนไป
. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรือการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
. การได้ รั บเชื อโรค (ใช้ ยกเว้ น เฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อ .ข้ อ . และข้ อ . เท่ านัน) เว้ น แต่ ก ารติดเชื อโรค หรื อ
บาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้ รับมาจากอุบัติเหตุ
. การแท้ งลูก เว้นแต่ ผ้เู อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริษัทจะจ่ ายผลประโยชน์ การเสี ยชีวิตเนืองจากอุบัติเหตุ ตามข้อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ . หรื อการเสี ยชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบัติเหตุขณะขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามข้ อตกลง
คุ้ มครองข้ อ . หรื อการเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วยตามข้ อตกลงคุ้ มครองข้ อ . หรื อผู้ เอาประกันภั ยได้ รั บบาดเจ็บ บริ ษั ทจะจ่ าย
ค่ ารักษาพยาบาลสําหรับการแท้งลูกเนืองจากอุบัติเหตุตามข้ อตกลงคุ้มครองข้อ . แล้ วแต่ กรณี
. สงคราม (ไม่ ว่าจะประกาศหรื อไม่ ก็ตาม) การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ ายของศัตรูต่างชาติ หรื อการกระทําทีมุ่งร้ าย
คล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ งหมายถึงสงครามระหว่ างชนทีอาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใด ๆ ซึงจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ซึงกฎอัยการศึก
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. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่ รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสีจากเชื อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใด ๆ อันเนืองมาจาก
การเผาไหม้ของเชื อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึงดําเนินการติดต่ อไปโดยตัวของมันเอง
. ขณะทีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาทีกระทําขึนโดยเจตนา
เป็ นองค์ ประกอบความผิด
. ขณะทีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าทีเป็ นทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อปราบปราม
ตังแต่ ระยะเวลาทีเข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ นสุ ดการปฏิบัติการนัน
. การก่อการร้ าย
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