เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๗

คําสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑๔/๒๕๕๖
เรื่อง กําหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ตามที่ นายทะเบียนได้มีคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ
ใบรับรองการประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยไปแล้วนั้น
เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนการขายกรมธรรม์ประกันภัย รายย่อย (ไมโครอิน ชัวรันส์)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
นายทะเบียนจึงกําหนดให้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตามที่แนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ชื่อ – ทีอ่ ยู่บริษทั
ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย THE SCHEDULE
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ :
สํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
Policy No.

รหัสบริ ษทั
Company Code

Travel Accident Insurance (Micro Insurance)
1. ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address
2. ผูเ้ อาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured : Name and Address

เลขประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง:
ID No. /Alien certificate/ Passport No.
อายุ : Age
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย:
Relationship to the Insured

3. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address

4. เส้นทางการเดินทาง :
Journey :
5. ระยะเวลาประกันภัย :
วัน เริ่ มต้นวันที่
เวลา
น.
สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา
น.
Period of Insurance :
days From
at
hours To
at
hours
6. จํานวนจํากัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้การคุม้ ครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางร่ างกายในข้อที่มีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated
เบี้ยประกันภัย (บาท)
ข้อตกลงคุม้ ครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย
Sum Insured (Baht)
Premium (Baht)
Insuring Agreement
ข้อ 1. เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
Item 1. Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total
Permanent Disability
ข้อ 2. การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
Item 2. Medical Expenses Each Accident
เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium
อากรแสตมป์ Stamps
ภาษี Tax
เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium
7. ข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้ายที่แนบติด :
Insuring Agreement / Endorsement attached
วันทําสัญญาประกันภัย
Agreement made on

วันออกกรมธรรม์ประกันภัย
Policy issued on

เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริ ษทั ไว้เป็ นสําคัญ ณ สํานักงานของบริ ษทั
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office

(

)
กรรมการ - Director

(

)
กรรมการ - Director
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(
)
ผูร้ ับมอบอํานาจ - Authorized Signature

ชื่อ - ทีอ่ ยู่บริษัท
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางอุ่นใจสํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญาดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1 "บริ ษทั "
หมายความถึง
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.2 "ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย" หมายความถึง

บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซ่ ึ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อา
ประกันภัย

1.3 "ผูเ้ อาประกันภัย"

หมายความถึง

บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรื อเอกสารแนบซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1.4 "ตาราง"

หมายความถึง

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1.5 "อุบตั ิเหตุ"

หมายความถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่ างกาย และ
ทําให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง

1.6 "การบาดเจ็บ"

หมายความถึง

การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

1.7 "ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง" หมายความถึง

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพ
ประจําและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป

1.8 "ความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายใดๆ"

หมายความถึง

การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทําให้
ผูเ้ อาประกันภัย เสี ย ชี วิต สู ญเสี ย อวัย วะ สายตา ทุ พ พลภาพถาวร
สิ้ นเชิง หรื อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

1.9 "ระยะเวลาการเดินทาง"

หมายความถึง

ระยะเวลาการเดินทางภายในประเทศแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัย
ที่ได้รับความคุม้ ครองซึ่ งเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด ภายในระยะเวลา
ประกันภัย ที่ได้ระบุไว้ในใบรับรอง การประกันภัยอุบตั ิเหตุ
เดินทางอุ่นใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
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หมวดที่ 2 ข้ อตกลงคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิดขึ้น ระหว่างระยะเวลา
การเดินทางและทําให้เกิดผลดังต่อไปนี้.ข้ อ 1. การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่
วัน ที่ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ หรื อ การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้รั บ ทํา ให้ ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งรั ก ษาตัว ติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผู ้ป่ วยในในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1.1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสี ยชีวติ
1.2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้น
ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่า ผูเ้ อาประกันภัย
ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1.3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
1.4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
1.5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
1.6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
1.7 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
1.8 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
1.9 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งข้าง
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายความถึ ง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มื อ หรื อข้อเท้า และให้หมายความรวมถึงการสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยถาวรสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่ สามารถกลับมาใช้งานได้
อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ข้ อ 2. การรักษาพยาบาล
ถ้า การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้รั บ ทํา ให้ ผู ้เ อาประกัน ภัย ต้อ งได้รั บ การรั ก ษาพยาบาลโดยแพทย์ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบโรคศิ ล ป์
ตามกฎหมาย หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริ ษทั จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปจริ ง ซึ่ งเกิดขึ้น
ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ สําหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ ไม่เกิน
จํานวนเงิ นที่ บริ ษทั ต้องรั บผิดที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิ การของรั ฐ
หรื อสวัสดิการอื่นใดหรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดเพียงจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาด
เท่านั้น
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
1. ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1.1 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ ีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรือการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผล ทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัติเหตุ
1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรือศั ลยกรรม เว้ นแต่ ที่จําเป็ นจะต้ องกระทํา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่ งได้ รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทําภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้ นแต่ การรักษาที่ได้ เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันทีเ่ กิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลีย่ นหรือใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้ นประสาท กระดูกสั นหลังเลือ่ น (Spondylolisthesis) กระดูกสั นหลัง
เสื่ อม (Degeneratation) หรื อ (Spondylosis) กระดูกสั นหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้ นแต่ มีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสั นหลัง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทําที่ม่ ุ งร้ ายของศั ตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศ
สงครามหรือไม่ กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้ าย
1.12 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่ รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดําเนินการติดต่ อกันไปโดยตัวของมันเอง
2. ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยล่ าสั ตว์ ในป่ า แข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า เล่ นหรื อแข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต
ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชี วติ ) ขณะกําลังขึน้ หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่ อน เล่ น
บันจีจ้ มั๊ พ์ ปี นหรือไต่ เขาทีต่ ้ องใช้ เครื่องมือช่ วย ดํานํา้ ที่ต้องใช้ ถงั อากาศ และเครื่องช่ วยหายใจใต้ นํา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยกําลังขึน้ หรือกําลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ิได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้
ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรม หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้ อกําหนดทัว่ ไป
1. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้ออกบันทึกสลักหลังแนบไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วจึงจะ
สมบูรณ์
2. การแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควร จึงไม่อาจ
แจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้
3. การส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่ องจากเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่
วันเสี ยชีวติ หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่นให้ส่งหลักฐาน ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกําหนดดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้
ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทําได้แล้ว
สําหรับการเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่ งใบเสร็ จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรอง
ยอดเงินที่ จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้ องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ั บประกันภัยอื่น แต่ถา้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก
สวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสําเนาใบเสร็ จ พร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการ
ของรัฐหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั ได้
4. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ จะขอตรวจร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างที่ บริ ษทั พิจารณาการเรี ยกร้ องค่าทดแทนตามที่ เห็ นสมควร
รวมทั้งการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
5. การจ่ ายค่ าทดแทน
ค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยจะ
จ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า การเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ นแต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว
ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรี ยกร้ องค่าทดแทนไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหน้าที่ของบริ ษทั
ในการนี้ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องให้ขอ้ เท็จจริ งและความสะดวก
แก่บริ ษทั ตามสมควร
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หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกําหนดชําระ
6. การจํากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 รวมกัน ไม่เกินจํานวน
เงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1 เต็มวงเงินจํากัดความรับผิดดังที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ยกเว้นกรณี เสี ยชีวิต ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยงั มีผลบังคับต่อไป ตลอดระยะเวลา
การเดินทางที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2 (ถ้ามี) เท่านั้น
7. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มี ข ้อพิ พ าท ข้อขัด แย้ง หรื อ ข้อ เรี ย กร้ อ งใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับ นี้ ร ะหว่า งผูม้ ี สิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลง
ยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
8. การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติสาํ หรับผูเ้ อาประกันภัยที่ถูกจองจําอยูใ่ นเรื อนจําหรื อ
ทัณฑสถาน
9. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่ รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยผูร้ ั บ
ประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
10. การจํากัดจํานวนเงินเอาประกันภัย
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประกันภัยนี้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางอุ่นใจสําหรับรายย่อย
(ไมโครอินชัวรั นส์ ) ในจํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดไม่เกิ น 300,000 บาทเท่านั้น หาก ณ วันที่เกิ ดการเรี ยกร้ องค่าทดแทน ผูเ้ อา
ประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางอุ่นใจสําหรั บรายย่อย (ไมโครอินชัวรั นส์ ) มากกว่าหนึ่ งฉบับและจํานวนเงินเอา
ประกันภัยรวมกันเกิน 300,000 บาท บริ ษทั ที่เป็ นผูร้ ับประกันภัย จะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนตามสัดส่ วนการรับประกันภัยของ
แต่ละบริ ษทั แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 300,000 บาท

6

Certificate No.TA……….........
ใบเสร็ จรับเงินเลขที่...................

ประทับตรา ชื่อ - ที่อยูบ่ ริ ษทั ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย

ใบรับรองการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ สํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
: ชื่อ..................................................................................................โทรศัพท์.....................................................

กําหนดอายุผ้ ูเอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์

:
:

อาณาเขตความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

:
:

ข้ อยกเว้ น

:

บัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนเลขที่ ................................................................................................................
ผูเ้ อาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 70 ปี (ก่อนปี พ.ศ.2480) ขณะขอเอาประกันภัย
ชื่อ..................................................................................................โทรศัพท์.......................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย…………………………………………………….........................................
ภายในประเทศไทย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองต่อการสู ญเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิ ง และค่ารักษาพยาบาลอันสื บเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในข้อตกลง
คุม้ ครองแต่ละข้อ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครองอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยตกอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ ราตั้งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป หรื อยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่ วย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การก่อ
อาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรื อทําร้ ายร่ างกายตนเอง การเล่นหรื อแข่งขันกี ฬาอันตราย ขณะโดยสารบน
เครื่ องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิ ชย์ การจลาจลนัดหยุดงาน ภัยสงคราม การก่อการร้าย ภัยการเมือง อาวุธ
นิวเคลียร์ และหรื อกัมมันตภาพรังสี และอุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
แผนความคุ้มครองและเบีย้ ประกันภัย

ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง

แผนเดินทาง 1
จํานวนเงินเอาประกันภัย
100,000 บาท
10,000 บาท
 1 วัน
15 บาท
 3 วัน
30 บาท
 5 วัน
40 บาท
 7 วัน
45 บาท
 10 วัน
50 บาท
 14 วัน
60 บาท

แผนเดินทาง 2
จํานวนเงินเอาประกันภัย
200,000 บาท
20,000 บาท
 1 วัน
30 บาท
 3 วัน
60 บาท
 5 วัน
80 บาท
 7 วัน
90 บาท
 10 วัน
100 บาท
 14 วัน
120 บาท

แผนเดินทาง 3
จํานวนเงินเอาประกันภัย
300,000 บาท
30,000 บาท
45 บาท
 1 วัน
90 บาท
 3 วัน
120 บาท
 5 วัน
135 บาท
 7 วัน
150 บาท
 10 วัน
180 บาท
 14 วัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย : ตั้งแต่วนั ที่..............................เวลา..................น. ถึงวันที่................................เวลา....................น. (รวม.........วัน)
(ระยะเวลาเอาประกันภัย คํานวณจากเวลาเริ่ มความคุม้ ครองจนครบ 24 ชัว่ โมง ให้ถือเป็ น 1 วัน)
แผนความคุ้มครองตามใบรับรองนีต้ ามแผนเดินทาง................................
-----------------------------------ประทับตราบริ ษทั
(
)
ประกันภัย
ลงลายมือชื่อผูเ้ อาประกันภัย

-------------------------------------(
)
ลงลายมือชื่อผูร้ ับประกันภัย

หมายเหตุ : 1. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางอุน่ ใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)ในจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุ ด ไม่เกิน
300,000 บาทต่อคน
2. ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางอุน่ ใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) (รายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.oic.or.th)
3. ใบรับรองการประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางอุน่ ใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญาความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางอุ่นใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ชื่อ - ทีอ่ ยู่บริษัท
เบีย้ ประกันภัย (ต่ อปี )
สํ าหรับกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางอุ่นใจสํ าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
แผนเดินทาง 1
จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000.- บาท
รวมค่ ารักษาพยาบาล 10 % ของจํานวน
เงินเอาประกันภัย
ระยะเวลา

เบีย้ ประกันภัย

แผนเดินทาง 2
แผนเดินทาง 3
จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000.- บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 300,000.- บาท
รวมค่ ารักษาพยาบาล 10 % ของจํานวน รวมค่ ารักษาพยาบาล 10 % ของจํานวน
เงินเอาประกันภัย
เงินเอาประกันภัย
ระยะเวลา

1 วัน
3 วัน
5 วัน
7 วัน

15.30.40.45.-

บาท
บาท
บาท
บาท

1 วัน
3 วัน
5 วัน
7 วัน

10 วัน
14 วัน

50.- บาท
60.- บาท

10 วัน
14 วัน

เบีย้ ประกันภัย
30.60.80.90.-

บาท
บาท
บาท

บาท
100.- บาท
120.- บาท

ระยะเวลา

เบีย้ ประกันภัย

1 วัน
3 วัน
5 วัน
7 วัน

45.90.120.135.-

10 วัน
14 วัน

150.- บาท
180.- บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

