กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพเฉพาะโรค สาหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(Coronavirus disease (COVID-19))
โดยการเชื่ อ ถื อ ข้ อ แถลงในใบค าขอเอาประกั น ภัย ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย
และเพื่ อ เป็ นการตอบแทนเบี้ ยประกัน ภัย ที่ ผู ้เ อาประกัน ภัย ต้อ งช าระ ภายใต้ข ้อ บัง คับ เงื่ อ นไขทั่ว ไป
และข้ อ ก าหนด ข้ อ ยกเว้น ทั่ว ไป ข้ อ ตกลงคุ ้ ม ครอง และเอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมี ความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ป ระกันภัย นี้
ให้ถือว่ามี ความหมายเดี ยวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่า งอื่ น
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1. บริษัท
หมายถึง บริ ษทั เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
2. กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อก าหนด ข้อยกเว้น
ทั่ว ไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง เอกสารแนบท้า ย ข้อ รั บ รอง ใบรั บ รอง
การประกันภัยกรณี ต่ออายุ และเอกสารสรุ ปเงื่อนไข ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ป ระกันภัย ซึ่ ง ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง แห่ ง สั ญ ญา
ประกันภัยเดียวกัน
3. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุ ค คลที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู เ้ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
แ ล ะ / ห รื อ ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ก ร ณี ต่ อ อ า ยุ แ ล ะ / ห รื อ
เอกสารแนบท้าย ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ ได้รับความคุ ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
4. ไวรัสโคโรนา
หมายถึง ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ตามความหมายของ
(Coronavirus disease
องค์กรอนามัยโลก (WHO)
(COVID-19))
5. การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ ห รื อการเกิ ด โรคที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
ผูเ้ อาประกันภัย
6. แพทย์
หมายถึง ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ตได้ข้ ึ นทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่ นที่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม
แต่ไม่รวมถึ งแพทย์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัยเองหรื อคู่สมรสตามกฎหมาย
หรื อบุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
7. โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้ค้า งคื น และมี อ งค์ป ระกอบทางด้า นสถานที่ มี จ านวนบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ที่ เ พี ย งพอตลอดจนการจัด การให้บ ริ ก ารที่ ค รบถ้ว น
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุ ญาตให้
จดทะเบียนดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ
8. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้ ค้ า งคื น และได้ รั บ อนุ ญาตให้ จ ดทะ เบี ย นด าเนิ นการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
9. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อน
หมายถึง การเจ็ บ ป่ วยและ/หรื อ การได้รั บ วิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ว่ า ติ ด เชื้ อ ไวรั ส
การเอาประกันภัย
โคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ที่ ย ัง มิ ไ ด้ รั ก ษาให้ ห าย
(Pre-existing
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
Condition)
10. ระยะเวลาทีไ่ ม่ ค้ ุมครอง หมายถึง ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ น
(Waiting Period)
ครั้ งแรก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะไม่ได้รับ ความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
11. ปี กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ งปี นั บ แต่ ว ั น ที่ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย มี ผ ลบั ง คั บ
หรื อนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย
และข้อแถลงเพิ่ ม เติ ม (ถ้า มี ) ที่ ผูเ้ อาประกันภัย ลงลายมื อชื่ อให้ไ ว้เป็ นหลัก ฐานในการตกลงรั บ ประกัน ภัย
ตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ ผู ้เ อาประกั น ภั ย รู ้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ แ ถลงข้ อ ความอั น เป็ นเท็ จ ในข้ อ แถลงตามวรรคหนึ่ ง
หรื อรู ้ อยู่แล้วในข้อความจริ ง ใดแต่ ป กปิ ดข้อความจริ ง นั้นไว้โดยไม่ แจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบ ซึ่ ง ถ้า บริ ษ ทั ทราบ
ข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย
สั ญญาประกันภัย นี้ จะตกเป็ นโมฆี ย ะตามมาตรา 865 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ บริ ษ ทั มี สิ ท ธิ
บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
2. การไม่ โต้ แย้งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษ ทั จะไม่ โต้แย้ง หรื อคัดค้า นความไม่ ส มบู รณ์ ข องสั ญญาประกันภัย นี้ เมื่ อกรมธรรม์ป ระกันภัย
มีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติ ดต่อกันขึ้ นไป นับแต่วนั ที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ
เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั ได้ท ราบข้อมู ล อันจะบอกล้างสั ญญาประกันภัย ได้ แต่ มิ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ บ อกล้า งสัญญา
ประกัน ภัย ภายในก าหนด 1 เดื อ นนับ แต่ ท ราบข้อ มู ล นั้น บริ ษ ัท ไม่ อ าจบอกล้า งความสมบู ร ณ์ ข องสั ญ ญา
ประกันภัยในกรณี น้ ีได้
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3. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
4. การเรียกร้ องค่ าทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งบริ ษทั ให้ทราบ
ถึงเหตุแห่งการเรี ยกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยเร็ วที่สุด พร้อมทั้งส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น
4.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
4.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา และวันที่ได้รับการวินิจฉัย
4.3 สาเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.5 เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิ่มเติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่า มี เหตุ อ ันสมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง หลัก ฐานดัง กล่ า วได้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด แต่ ไ ด้ส่ ง โดยเร็ ว ที่ สุ ด
เท่าที่จะกระทาได้
5. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ น
กับการประกันภัยนี้ และมี สิทธิ ทาการชันสู ตรพลิ กศพในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผู เ้ อาประกัน ภัย เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า ทดแทนนั้น บริ ษ ัท อาจปฏิ เ สธการให้ค วามคุ ้ม ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
6. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษ ทั จะจ่ า ยค่ า ทดแทนภายใน 15 วันนับ แต่ วนั ที่ บ ริ ษ ทั ได้รั บ หลัก ฐานการเรี ย กร้ อ งค่ า ทดแทนที่
ครบถ้วนและถู ก ต้องแล้วให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัย เสี ย ชี วิต บริ ษ ทั จะจ่ า ยให้กบั
ผูร้ ั บ ประโยชน์ ที่ ระบุ ชื่ อไว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ/หรื อใบรั บ รองการประกัน ภัย กรณี ต่ อ อายุ
และ/หรื อเอกสารแนบท้าย
ในกรณี มี เหตุ อนั ควรสงสั ย ว่า การเรี ย กร้ องเพื่ อให้บริ ษ ทั จ่ ายค่ าทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้
ไม่ เ ป็ นไปตามข้อ ตกลงคุ ้ม ครองในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้อ าจขยายออกไปได้อี ก
ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานการเรี ยกค่าทดแทนที่ครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
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7. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
7.1 เบี้ยประกันภัยในปี แรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุ
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ และ/หรื อเอกสารแนบท้าย
7.2 เบี้ยประกันภัยในปี ต่ออายุ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบ
กาหนดระยะเวลาการชาระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย ในปี ต่ อ อายุ เ ป็ นความคุ ้ม ครองต่ อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ นหน้า และบริ ษ ัท จะไม่ น าเงื่ อ นไขทั่ว ไปและ
ข้อกาหนด ข้อที่ 2 เรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นทัว่ ไป
ข้อที่ 1 เรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ข้อที่ 2 เรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง
(Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้เป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้
ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้ องจานวนเงิ นค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้รับชาระ
เบี้ ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ได้รับสาหรั บปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นออกจากค่าทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทนส่ วนที่เหลือให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
8. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
8.1 กรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ใน
8.1.1 การปรั บ อัตราเบี้ ย ประกันภัย ให้เหมาะสมกับ ระดับ ความเสี่ ย งภัยและอายุที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
ผูเ้ อาประกันภัย และ
8.1.2 การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการรั บ ประกัน ภัย เงื่ อ นไขข้อ ตกลงคุ ้ม ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบกรณี มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
8.2 บริ ษทั สามารถปฏิ เสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับ ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ และ/หรื อเอกสารแนบท้าย
9. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
9.1 บริ ษทั จะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันโดยทางไปรษณี ย ์ลงทะเบี ยนถึ งผู เ้ อาประกันภัย ตามที่ อยู่ครั้ งสุ ดท้ายที่ แจ้งให้ บริ ษ ัททราบ ในกรณี น้ ี
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรั บระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
9.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนัง สื อ
โดยผูเ้ อาประกันภัยมี สิ ทธิ ไ ด้รับ เบี้ ย ประกันภัย คื นหลัง จากหัก เบี้ ยประกันภัยสาหรั บ ระยะเวลาที่ก รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้ อยละของเบีย้
ไม่ เกิน/เดือน
ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ต้องเป็ นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถ
เลือกบอกเลิกเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อใดข้อหนึ่งได้
10. การสิ้นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
10.1 ณ วัน ที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย สิ้ น ผลบัง คับ ดัง ที่ ร ะบุ ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ และ/หรื อเอกสารแนบท้าย
10.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี บริ บูรณ์
10.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อที่ 7
10.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
10.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
ส าหรั บ การสิ้ นสุ ดความคุ ้ ม ครองตามข้ อ 10.4 หรื อ 10.5 บริ ษั ท จะคื น เบี้ ยประกั น ภั ย ให้ แ ก่
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
10.6 ความคุ ้ม ครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ แต่ ล ะความคุ ้ม ครองจะสิ้ น สุ ด เมื่ อ บริ ษ ัท ได้จ่ า ย
ค่าทดแทนตามจานวนเงิ นเอาประกันภัยสู งสุ ดที่ ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย และ/หรื อใบรั บ รอง
การประกันภัยกรณี ต่ออายุและ/หรื อเอกสารแนบท้ายของความคุ ม้ ครองนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะให้
ความคุม้ ครองต่อไปจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเฉพาะจานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองข้ออื่น
ที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
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10.7 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
11. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มี ข ้อพิ พ าท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ย กร้ องใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับ นี้ ระหว่า ง
ผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาท
นั้นโดยวิธีอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
12. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษ ัท จะรั บ ผิ ด ชดใช้ค่ า ทดแทนตามเงื่ อ นไขของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู เ้ อาประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์ และ/หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่ อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
13. สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free look Period) (กรณีซื้อกรมธรรม์ ผ่านช่ องทางออนไลน์ )
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมี
สิ ทธิ ขอยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยและส่ งคื นกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยวิธีการ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัย ไม่ ต้องส่ งคื นกรมธรรม์ป ระกันภัย ให้แก่ บ ริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่ องจากสาเหตุ
ดังต่ อไปนี้
1. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. การได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว่ า ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
ในระยะเวลาทีไ่ ม่ ค้ ุมครอง (Waiting Period)
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อยกเว้นทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้าย
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้
ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ และ/หรื อเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ เงินปลอบขวัญสาหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
ความคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับและเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)
14 น นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
........วั
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็ นครั้ งแรกในประเทศไทยว่าติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา
(Coronavirus disease (COVID-19)) ซึ่ งมี ล ั ก ษณะตามค าจ ากั ด ความที่ ก าหนด บริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า ทดแทน
ตามจานวนเงิ นที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรั บรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัย
ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
คาจากัดความเพิม่ เติม
1. อุบัติเหตุ
2. การบาดเจ็บ

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึ ง
เกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น

3. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุ บ ตั ิ เ หตุ
และทาให้ผูเ้ อาประกันภัย เสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพ หรื อได้รับบาดเจ็บ
4. การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง การถู กตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้
หมายรวมถึ ง การสู ญ เสี ย สมรรถภาพในการใช้ง านของ
อวัย วะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยสิ้ น เชิ ง และมี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ทาง
การแพทย์ ชั ด เจนว่ า ไม่ ส ามารถกลั บ มาใช้ ง านได้ อี ก
ตลอดไป

5. การสู ญเสี ยสายตา

หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

6. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง

หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผล
มาจากการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวัน
ได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งถาวร ตั้ง แต่ 3 อย่ า งขึ้ นไปและไม่
สามารถทางานหรื อประกอบอาชี พใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทน
หรื อกาไรได้ การทุ พพลภาพดังกล่าวต้องเป็ นต่อเนื่ องกัน
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน
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7. การปฏิบัติกจิ วัตรประจาวัน

ทั้งนี้ให้รวมถึง การสู ญเสี ยหรื อการทุพพลภาพอันเป็ นผลมา
จากการได้รับบาดเจ็บ ซึ่ งเป็ นผลทาให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) สู ญเสี ยสายตาทั้งสองข้าง
(2) สู ญเสี ยมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่ งข้าง
และเท้าหนึ่งข้าง
(3) สู ญเสี ย สายตาหนึ่ งข้า งและสู ญ เสี ย มื อ หนึ่ งข้าง หรื อ
สู ญเสี ยสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ ง บริ ษทั จะคุม้ ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง อันเป็ น
ผลจากการบาดเจ็บ ซึ่ งเกิ ดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่ มมีผล
บังคับ
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิ จหลักประจาวันของคน
ปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ใ นการประเมิน
ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลื่ อนย้าย เช่ น ความสามารถใน
การเคลื่ อ นย้ า ยจากเก้ า อี้ ไปกลั บ เตี ย งได้ ด้ ว ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
( 2) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ดิ น ห รื อ เ ค ลื่ อ น ที่ เ ช่ น
ความสามารถในการเดิ นหรื อเคลื่ อนที่จากห้องหนึ่ งไปยัง
อีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่ ง กาย เช่ น ความสามารถใน
การสวมหรื อถอดเสื้ อผ้า ได้ด้วยตนเองโดยไม่ ต้องได้รั บ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าช าระร่ างกาย เช่ น
ความสามารถในการอาบน้ า รวมถึ งการเข้า และออกจาก
ห้องอาบน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรั บ ประทานอาหาร เช่ น
ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับ ถ่ า ย เช่ น ความสามารถใน
การใช้ห้องน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึ งการเข้าและออกจาก
ห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่ วยเหลื อจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
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8. การก่อการร้ าย

หมายถึง การกระท าซึ่ งใช้ ก าลั ง หรื อความรุ นแรง และ/หรื อ
มี ก ารข่ ม ขู่ โ ดยบุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลใดไม่ ว่ า จะเป็ น
การกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ อง
กับ องค์ ก รใด หรื อ รั ฐ บาลใด ซึ่ งกระท าเพื่ อ มุ่ ง หวัง ผล
ทางการเมื อ ง ศาสนา ลั ท ธิ นิ ยมหรื อจุ ด ประสงค์ ที่
คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ น
ภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

ความคุ้มครอง
การประกันภัย นี้ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ย หายอันเกิ ดจากการบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายของ
ผูเ้ อาประกันภัยโดยอุ บตั ิ เหตุ และทาให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิ ง ภายใน 180 วัน นับ แต่ วนั ที่ เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ หรื อการบาดเจ็บ ที่ ได้รับ ทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรั ก ษาตัว
ติ ดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติ ดต่ อกันไม่ น้อยกว่า 12 เดื อน นับแต่
วัน ที่ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ หรื อมี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ ช ั ด เจนว่ า
ผูเ้ อาประกันภัย ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย ส าหรั บ มื อสองข้า งตั้ง แต่ ข ้อมื อ หรื อเท้า สองข้า งตั้ง แต่ ข ้อ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ

8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า

9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเอาเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนส าหรั บผลที่ เกิ ดขึ้ นตามข้อตกลงคุ ้มครองนี้
รวมกันไม่เกิ นจานวนเงิ นดัง ระบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย และ/หรื อใบรั บ รองการประกันภัย กรณี
ต่ออายุ หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงิ นผลประโยชน์ บริ ษทั จะยังคงให้
9/12

ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
เงื่ อ นไขและข้ อ กาหนดเพิ่ม เติม (ใช้ บั งคั บ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองการเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) เท่านั้น)
1. การแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึ ง การบาดเจ็ บ โดยไม่ ชัก ช้า ในกรณี ที่ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต ต้อ งแจ้ง ให้ บ ริ ษ ัท ทราบทัน ที เว้น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ว่ า
มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้แล้ว
2. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผู ้เ อาประกั น ภั ย สามารถระบุ ผู ้ รั บ ประโยชน์ ไ ด้ เมื่ อ ผู ้เ อาประกั น ภั ย เสี ยชี วิ ต บริ ษั ท จะจ่ า ย
เงิ น ผลประโยชน์ ใ ดๆ ภายใต้ข ้อ ตกลงคุ ้ม ครองนี้ ให้ แ ก่ ผู ้รั บ ประโยชน์ ต ามที่ ร ะบุ น้ ัน หากมิ ไ ด้ร ะบุ ชื่ อ
ผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัย ระบุ ชื่ อผู ร้ ั บ ประโยชน์ เพี ย งคนเดี ย ว และผูร้ ั บ ประโยชน์ ไ ด้เสี ย ชี วิ ต ก่ อ น
ผู ้เ อาประกั น ภัย หรื อพร้ อ มกั บ ผู ้เ อาประกั น ภัย ผู ้เ อาประกั น ภัย ต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษัท ทราบเป็ นหนั ง สื อ
ถึ ง การเปลี่ ย นตัว ผู ้รั บ ประโยชน์ หากผู ้เ อาประกัน ภัย มิ ไ ด้ แ จ้ง หรื อไม่ ส ามารถแจ้ง ให้ บ ริ ษัท ทราบถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วข้า งต้น เมื่ อผูเ้ อาประกันภัย เสี ย ชี วิต บริ ษ ทั จะจ่ า ยเงิ นผลประโยชน์ ใ ห้แก่ ท ายาท
โดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวติ ก่อนผู ้
เอาประกั น ภัย หรื อพร้ อ มกั บ ผู ้เ อาประกัน ภัย ผู ้เ อาประกั น ภัย ต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษัท ทราบเป็ นหนั ง สื อ ถึ ง
การเปลี่ ย นตัว ผู ้รั บ ประโยชน์ น้ ัน หรื อ แจ้ง เปลี่ ย นแปลงการรั บ ประโยชน์ ข องผู ้ รั บ ประโยชน์ ที่ เ หลื อ อยู่
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น
เมื่ อ ผู เ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต บริ ษ ัท จะจ่ า ยเงิ น ผลประโยชน์ ส่ ว นของผู ร้ ั บ ประโยชน์ ร ายที่ เ สี ย ชี วิ ต ให้ แ ก่
ผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
3. การเปลีย่ นอาชีพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตราย
มากกว่าอาชี พที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้ว
สาหรับอาชีพเดิมและจะซื้ อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเปลี่ ยนอาชี พเป็ นอาชี พประเภทอื่ นซึ่ งบริ ษทั กาหนดไว้ว่าเป็ นอาชี พที่มีการเสี่ ยงภัย
น้อยกว่าอาชีพประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่ วน นับ
แต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
4. การเรียกร้ องค่ าทดแทน
4.1 การเรียกร้ องค่ าทดแทนสาหรับผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
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1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิ่มเติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้
4.2 การเรี ยกร้ องค่ าทดแทนสาหรั บผลประโยชน์ การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อ
สายตา
ผู ้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งส่ ง หลัก ฐานดัง ต่ อ ไปนี้ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ แ พทย์
ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อสายตา โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อสายตา และรู ปถ่าย
(ถ้ามีรูปถ่าย)
3. ส าเนาบัน ทึ ก ประจ าวัน ของต ารวจเกี่ ย วกับ คดี (กรณี อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร) รั บ รองโดยร้ อ ยเวร
เจ้าของคดี (ถ้ามี)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิ่มเติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิ งจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) เท่านั้น)
การประกันภัยภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ ุ มครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดขึ้น
ในเวลา หรื อเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ ดังต่ อไปนี้
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระท าของผู้ เ อาประกั น ภั ย ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤ ทธิ์ สุ ร า สารเสพติ ด หรื อ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
จนไม่ สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การได้ รับ เชื้ อ โรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติด เชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่ งเกิด จาก
บาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัติเหตุ
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1.3 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศั ลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่ องจากได้ รับบาดเจ็บ
ซึ่ งได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัย
1.4 การแท้ งลูก
1.5 การรั ก ษาฟั นหรื อ การรั ก ษารากฟั น เว้ นแต่ การรั กษาที่ไ ด้ เกิด ขึ้นภายใน 7 วันนั บ จากวันเกิด
อุบัติเหตุ
1.6 การเปลีย่ นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.7 อาหารเป็ นพิษ
1.8 การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั นหลั ง เคลื่ อ นทั บ เส้ นประสาท
(Disc herniation) กระดู กสั นหลังเคลื่ อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู กสั นหลังเสื่ อม (Degenerative
disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะทีม่ ีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพทีก่ ระดูก สั น
หลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของ
กระดูกสั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ น แต่ จะได้ มี ก ารขยาย
ความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิ ด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ ตสกีด้วย
แข่ ง สเก็ ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ น แต่ ก ารโดดร่ มเพื่ อ รั ก ษาชี วิ ต ) ขณะก าลั ง ขึ้ น หรื อ ก าลั ง ลงหรื อ โดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึน้ หรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุมหรื อหลบหนี
การจับกุม
2.7 ขณะที่ผ้ ู เอาประกั นภั ยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ทหาร ต ารวจ หรื ออาสาสมัค ร และเข้ า ปฏิ บั ติ ก าร
ในสงคราม หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วันบริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัย ตั้งแต่ ระยะเวลา
ที่เข้ าปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้ นสุ ดการปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย และ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ
2.8 การก่อการร้ าย
2.9 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ
อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธี ใ ดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลีย ร์
ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
2.10 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใด
ทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
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