เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๐ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

คําสั่งนายทะเบียน
ที่ ๒๑/๒๕๕๓
เรื่อง กําหนดแบบ ขอความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรมประกันภัยรายยอย
(ไมโครอินชัวรันส) สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบการประกันภัยไดอยางทั่วถึง อันเปนการสรางหลักประกัน
ที่มั่นคงใหแกประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงกําหนดแบบ ขอความ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรมประกันภัย
อุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ที่แนบทายคําสั่งนี้ ใหบริษัทใชเปนกรมธรรมประกันภัยรายยอย
(ไมโครอินชัวรันส) ไดเมื่อมีการชําระคาธรรมเนียมการขออนุญาตเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชําเลือง ชาติสุวรรณ
รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการ
นายทะเบียน

ชื่อ - ที่อยูบริษัท
ตารางกรมธรรมประกันภัย
การประกันภัยอุบตั ิเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)

รหัสบริษทั

 สวนบุคคล

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

 กลุม

1. ผูเอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู

เลขประจําตัวประชาชน:
อาชีพ :
ชั้นอาชีพ :
อายุ :
ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย:

2. ผูรับประโยชน : ชื่อและที่อยู

3. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มตนวันที่
เวลา
น.
สิ้นสุดวันที่
เวลา 16.30 น.
4. จํานวนจํากัดความรับผิด : กรมธรรมประกันภัยนี้ใหการคุมครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางรางกายในขอที่มจี ํานวนเงินเอาประกันภัยระบุ
ไวเทานั้น
ขอตกลงคุมครอง

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

2. ผลประโยชน การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
3. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล (ตอวัน) สูงสุดไมเกิน 20 วัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุมครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต)
4. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย (ยกเวน
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันแรก)
สวนลดเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป
ภาษี
เบี้ยประกันภัยรวม

50,000

 ตัวแทน

 นายหนาประกันภัยรายนี้ ใบอนุญาตเลขที…
่ …………………………......

200 บาท/วัน
10,000

 งานตรง

......................................................
........................................................
วันทําสัญญาประกันภัย
วันออกกรมธรรมประกันภัย
เพื่อเปนหลักฐาน บริษัท โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ไดลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไวเปนสําคัญ ณ
สํานักงานของบริษัท
................................................
กรรมการ-Director

................................................
กรรมการ-Director

................................................
ผูรับมอบอํานาจ-Authorized Signature

กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้และ
เพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลง
คุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัย
ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะ
ถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใน
กรมธรรมประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไข
1.1 กรมธรรมประกันภัย
ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เอกสารแนบทาย
ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยนี้
1.2 บริษัท
หมายถึง บุคคลที่ ระบุชื่อเป นผู เอาประกั นภัย ในตารางกรมธรรม
1.3 ผูเอาประกันภัย
ประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
หมายถึง เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ดขึ้ นอย า งฉั บ พลั น จากป จจั ย ภายนอก
1.4 อุบัติเหตุ
รางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือ
มุงหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ
1.5 การบาดเจ็บ
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
1.6 ความสูญเสีย หรือ
และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
ความเสียหายใดๆ
ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได
1.7 แพทย
ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการ
ทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
หมายถึง ผู ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ พยาบาลตาม
1.8 พยาบาล
กฎหมาย
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1.9

โรงพยาบาล

1.10 สถานพยาบาลเวชกรรม

1.11 มาตรฐานทางการแพทย

1.12 ความจําเปนทางการแพทย

1.13 ปกรมธรรมประกันภัย

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ ง จั ด ให บ ริ ก 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
อนุ ญาตให จดทะเบี ย นดํ าเนินการเป น โรงพยาบาลตาม
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
จดทะเบี ยนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบัน
ที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับ
ผูปวยตามความจําเปนทางการแพทยและสอดคลองกั บ
ขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
(2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบัติปจจุบัน
(3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของ
ครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาล
เพียงฝายเดียว และ
(4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเป นของภาวะการ
บาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ก รมธรรม ป ระกั น ภั ย มี
ผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยป
ตอๆ ไป
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1.14 การกอการราย

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
สัญญาประกั นภัย นี้ เกิ ดขึ้น จากการที่ บริ ษั ทเชื่ อถื อขอแถลงของผูเอาประกั นภัย ในใบคําขอเอา
ประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยู
แลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความ
จริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญา
ประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอก
ลางสัญญาประกันภัยได
บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญา
ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและได
บันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การบอกเลิกความคุมครอง
การทําประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับตั้งแตวันที่ตกลงให
เริ่มมีผลคุมครอง ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางไมมีสิทธิบอกเลิก
ความคุมครองระหวางปได
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2.4 การแจงอุบัติเหตุ
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัท
ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนได
วามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุด
เทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2.5 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแต
กรณี จะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหสงหลักฐานดังกลาว
ขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยาง
อื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดเหตุ แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําให
สิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และ
ไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2.6 การตรวจทางการแพทย
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่
จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอ
กฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท
2.7 การจายคาทดแทน
บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 20 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
ความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับ
ประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว
ขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีก
ไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิด
ชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 12 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
2.8 ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงิน
ผลประโยชนใดๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น หากมิไดระบุ
ชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผู
เอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการ
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เปลี่ ย นตั ว ผู รั บ ประโยชน หากผู เ อาประกั น ภั ย มิ ไ ด แจ ง หรื อ ไม ส ามารถแจ ง ให บ ริ ษั ท ทราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกกองมรดกของ
ผูเอาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิต
กอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชนของผูรับประโยชนที่เหลืออยู หาก
ผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน
เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแกผูรับ
ประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆ กัน
2.9 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจํา
อยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
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 หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
3.1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ
จนไมสามารถครองสติได
คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
3.1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
3.1.3 การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
3.1.4 การแทงลูก
3.1.5 อาหารเปนพิษ
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3.1.6 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Disc
herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc
disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสัน
หลังสวน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)
ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.1.7 การกอการราย
3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้
3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม
3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการ
ในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต
ระยะเวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้น
ใหกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไวในตารางกรมธรรม
ประกันภัย
หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนด เงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบทายแหง
กรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะให
ความคุมครอง ดังตอไปนี้
ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
คํานิยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และให
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจํา และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผู
เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัว
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ติดตอกันในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้
1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวิต
สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไม
นอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอ
บงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สํา หรั บมื อสองข า งตั้ ง แตข อมื อ หรื อเท าสองข า ง
ตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง
4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับ มือหนึ่ งข างตั้งแตข อมื อ และเท าหนึ่ง ขา ง
ตั้งแตขอเทา
5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
8
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับสายตาหนึ่งขาง
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้
รวมกันไมเกินจํานวนเงินดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลง
คุมครองนี้ ยั งไมเต็ มจํ านวนเงิ นเอาประกั นภัย บริ ษัทจะยั งคงให ค วามคุมครองจนสิ้นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น
การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต
ผูรับ ประโยชน จะต องสง หลัก ฐานดั งต อไปนี้ ใ หแก บริ ษั ท ภายใน 30 วั น นั บจากวั นที่ผู เอา
ประกันภัยเสียชีวิตโดยคาใชจายของผูรับประโยชน
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน
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การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลง
ความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยคาใชจายของผูเอาประกันภัย
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงให
เห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
คํานิยาม
ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนําจาก
แพทยตามขอบงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการรักษาการ
บาดเจ็บนั้นๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
ความคุมครอง
ถาการบาดเจ็ บที่ ไ ด รับ ทํ า ให ผู เอาประกั นภั ย ต องเข า รั ก ษาแบบผู ป ว ยในของโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ ตามความจําเปนทาง
การแพทยและมาตรฐานทางการแพทย บริษัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ใหตามจํานวนเงินเอาประกันภัยรายวันสําหรับกรณีการเขาพัก
รักษาตัวในหองผูปวยปกติหรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ที่ระบุไวในหนาตาราง
กรมธรรมประกันภัย อยางไรก็ตามบริษัทจะจายผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม รวมกันสูงสุดไมเกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย
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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ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
คํานิยาม
การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
คาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง
คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแกผูรับประโยชน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
ความคุมครอง
ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยหรือจาก
การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ บริษัทตกลงจะจายคาใชจายในการจัดการ
งานศพใหแกผูรับประโยชนหรือทายาทโดยธรรมกรณีไมระบุชื่อผูรับประโยชนไว ตามจํานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ทั้งนี้ โดยถือวาเปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการ
จัดการศพตามสภาพการณในปจจุบัน
เงื่อนไขและขอกําหนด
1. ขอตกลงคุมครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วันนับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
เปนครั้งแรก หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันจากวันที่กรมธรรม
ประกั น ภั ย เริ่ ม มี ผลบั ง คั บ ครั้ งแรก จะไม มี สิ ท ธิ ไ ด รับ เงิ นค า ใช จา ยในการจั ด การงานศพตามข อตกลง
คุมครองนี้ แตบริษัทจะคืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของขอตกลงคุมครองนี้ทั้งหมดโดยไมหักคาใชจาย
ใหแกผูรับประโยชน
2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุกรมธรรมประกันภัยนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะ
ไดรับความคุมครองการชดใชคาใชจายในการจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุ
กรมธรรมประกันภัยนี้หลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม
สําหรับคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
การเรียกรองคาใชจายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
ผูรับ ประโยชน จะต องสง หลัก ฐานดั งต อไปนี้ ใ หแก บริ ษั ท ภายใน 30 วั น นั บจากวั นที่ผู เอา
ประกันภัยเสียชีวิตโดยคาใชจายของผูรับประโยชน
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน (กรณี
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ)
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย
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6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็น
ไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทําไดแลว
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ชื่อ-ที่อยูบริษัท
ใบคําขอเอาประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบตั ิเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
 สวนบุคคล
 กลุม
1.

ผูขอเอาประกันภัย: ชื่อ __________________________________________________________อายุ _______ โทรศัพท ________________ มือถือ _____________
ที่อยู ________________________________________________________________________ รหัสไปรษณีย _____________________
บัตรประชาชน
บัตรขาราชการ
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หนังสือเดินทาง
เลขที่ _________________________ออกให ณ เขต หรือ อําเภอ _______________________ จังหวัด _____________________ ประเทศ _________________________
อายุ (ป)
วัน เดือน ปเกิด
สัญชาติ

อาชีพปจจุบัน
2.

____________________________________________________________ ตําแหนง _________________________________________

3

ผูรับประโยชน : ชื่อ ________________________________________________________ อายุ _______ ป ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย _________________
ที่อยู _________________________________________________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย _____________________________________________ โทร. _____________________________ โทรมือถือ ________________________________
ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเริ่มตนวันที่________________________ เวลา
__________น. สิ้นสุดวันที่________________________ เวลา
________น.

4.

ขอตกลงคุมครองและจํานวนเงินขอเอาประกันภัย
ขอตกลงคุมครอง
1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. ผลประโยชน การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต
3. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล (ตอวัน) สูงสุดไมเกิน 20 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย (ขยาย
ความคุมครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต)
4. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน
ระยะเวลา 180 วันแรก)
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมปและภาษี รวมทั้งสิ้น

5

ทานเปนหรือเคยไดรับการรักษาโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและ/
หรือกลามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส หรือไม?

 ไม

จํานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)
100,000
50,000
200 บาท/วัน
10,000
450 บาท

 เคย

ขาพเจาขอรับรองวา คําแถลงตามรายการขางบนเปนความจริง และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจากับบริษัท
___________________________________
(
)
ลงลายมือชื่อผูเขียนหรือพิมพ

 ตัวแทน

___________________________________
(
)
ลงลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย
วันที…
่ ………เดือน…………………. พ.ศ..............…

 นายหนาประกันภัยรายนี้ ................................
ใบอนุญาตเลขที่....................................................
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใหตอบคําถามขางตนตามความจริงทุกขอ มิฉะนั้นบริษัทอาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865

ชื่อ - ที่อยูบริษัท
อัตราเบี้ยประกันภัย (รายป)
สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
ขอตกลงคุมครอง
1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
2. ผลประโยชน การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
3. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
(ตอวัน) สูงสุดไมเกิน 20 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย (ขยายความ
คุมครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต)
4. ผลประโยชน ค า ใช จายในการจั ด การงานศพกรณี เสี ย ชี วิต จากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บปวย (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายใน
ระยะเวลา 180 วันแรก)
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมปและภาษี

จํานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)
100,000
50,000
200 บาท/วัน

10,000

450.00

สรุปสาระสําคัญ
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
ความคุมครอง
กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัยเทานั้น สําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุ ดังนี้
ความคุมครอง

จํานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)

1. ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

2. ผลประโยชน การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
3. ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล (ตอวัน) สูงสุดไมเกิน 20 วัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุมครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต)
4. ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย (ยกเวน
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันแรก)

50,000
200/วัน
10,000

ขอยกเวน
กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง
1. ผูเอาประกันภัยอยูภายใตฤทธิ์สุรา (มีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป) สารเสพติด หรือยา
เสพติดใหโทษ จนไมสามารถครองสติได
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือทํารายรางกายตนเอง
3. การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือ บาดทะยัก โรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
4. การแทงลูก
5. อาหารเปนพิษ
6. ปวดหลังอันเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเลื่อนหรือเสื่อม หรืออักเสบ หรือเคลื่อน และภาวะ
Spondylolysis
7. เขารวมทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท
8. ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
9. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
เงื่อนไขที่สําคัญ : เมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือตัวแทนแลวแตกรณี ตองแจงให
บริษัททราบโดยไมชักชา และตองสงหลักฐานใหบริษัทภายใน 30 วัน
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวน จากกรมธรรมประกันภัยโดยละเอียด หากมีขอความใดในเอกสาร
นี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความตามที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยบังคับแทน

