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กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค ส าหรับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา                                        
(Coronavirus disease (COVID-19)) 

 
 โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัย  
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องช าระ ภายใต้ข้อบังคับ เ ง่ือนไขทั่วไป 
และข้อก าหนด ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย  
บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
 ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี            
ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน              
ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.  บริษัท  หมายถึง บริษทั เทเวศประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
2.  กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด ขอ้ยกเวน้

ทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย ข้อรับรอง ใบรับรอง 
การประกนัภยักรณีต่ออายุ และเอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ข้อยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

3.  ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
แล ะ /ห รื อ ใบ รับ รอ ง ก า รป ร ะ กัน ภัย ก ร ณี ต่ อ อ า ยุ แ ล ะ / ห รื อ
เอกสารแนบท้าย ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

4.  ไวรัสโคโรนา  
(Coronavirus disease 
(COVID-19)) 

หมายถึง ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ตามความหมายของ
องคก์รอนามยัโลก (WHO)  

5.  การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคท่ี เ กิด ข้ึนกับ                              
ผูเ้อาประกนัภยั 

6.  แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตได้ข้ึนทะเบียน
อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 
แต่ไม่รวมถึงแพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยัเองหรือคู่สมรสตามกฎหมาย
หรือบุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

7.  โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย
ไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ี  มีจ านวนบุคลากร 
ทางการแพทย์ท่ีเพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการท่ีครบถ้วน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่  และไดรั้บอนุญาตให้
จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 

8.  สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วย 
ไว้ค้า ง คืน  และได้ รับอนุญาตให้จดทะ เ บี ยนด า เ นินการ เ ป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

9.  สภาพทีเ่ป็นมาก่อน        
การเอาประกันภัย 
(Pre-existing 
Condition) 

หมายถึง การเจ็บป่วยและ/หรือการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ท่ีย ัง มิได้รักษาให้หาย 
ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 

10.  ระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลา 14 วนั  นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็น
คร้ังแรก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

11.  ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะ เวลาหน่ึง ปีนับแต่ว ัน ท่ีกรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ  
หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั
และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่ีผูเ้อาประกันภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย 
ตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้  

ในกรณีท่ีผู ้เอาประกันภัย รู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหน่ึง  
หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจ้งให้บริษทัทราบ ซ่ึงถ้าบริษทัทราบ
ขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทัมีสิทธิ 
บอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้
 บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โต้แยง้หรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกันภยั 
มีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกนัภยัติดต่อกนัข้ึนไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั          
เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัได้ทราบข้อมูลอนัจะบอกล้างสัญญาประกนัภยัได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
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3. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั 

การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ/หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
4. การเรียกร้องค่าทดแทน 
  ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้บริษทัให้ทราบ
ถึงเหตุแห่งการเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่
บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเองภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทราบผลการวนิิจฉยันั้น 

4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
4.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยัโรค วธีิการรักษา และวนัท่ีไดรั้บการวนิิจฉยั 
4.3 ส าเนาแฟ้มประวติัการรักษาจากสถานพยาบาล 
4.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
4.5 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

              การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได ้
ว่ามีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุด 
เท่าท่ีจะกระท าได ้
5. การตรวจทางการแพทย์ 
  บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็น     
กบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย                
โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยั 
ของผูเ้อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทอาจปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง 
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
6. การจ่ายค่าทดแทน 
  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลักฐานการเรียกร้องค่าทดแทนท่ี
ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผูเ้อาประกันภยั หรือในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้กบั 
ผูรั้บประโยชน์ท่ีระบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือใบรับรองการประกันภยักรณีต่ออาย ุ
และ/หรือเอกสารแนบทา้ย 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี                    
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีก 
ตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานการเรียกค่าทดแทนท่ีครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
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7. การช าระเบีย้ประกนัภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง   
7.1 เบ้ียประกนัภยัในปีแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุ     

ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุและ/หรือเอกสารแนบทา้ย 
7.2 เบ้ียประกนัภยัในปีต่ออายุ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีครบ

ก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัใหถื้อวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยในปีต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้าและบริษัทจะไม่น าเง่ือนไขทั่วไปและ
ขอ้ก าหนด ขอ้ท่ี 2 เร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้ทัว่ไป  
ขอ้ท่ี 1 เร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) ขอ้ท่ี 2 เร่ืองระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 

หากบริษทัยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวได ้ให้ถือวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้
  ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผนั และบริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระ 
เบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหักเบ้ียประกนัภยัเป็นจ านวนเท่ากบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ได้รับส าหรับปีกรมธรรม์
ประกนัภยันั้นออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้งชดใช้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือให้กบั 
ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
8. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุด ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
8.1 กรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิใน 

8.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกันภยัให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงภยัและอายุท่ีเพิ่มข้ึนของ 
ผูเ้อาประกนัภยั และ 

8.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัย เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุไดต้ามความจ าเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

8.2 บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัได้ โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัจะส้ินผลบงัคบั ตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุและ/หรือเอกสารแนบทา้ย  
9. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

9.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
 30 วนัโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภัย ตามท่ีอยู่คร้ังสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีน้ี 
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

9.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้ โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ  
โดยผูเ้อาประกันภยัมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภยัคืนหลังจากหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภัย 

ไม่เกนิ/เดือน 
ร้อยละของเบีย้
ประกนัภัยเต็มปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

   
  การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถ 
เลือกบอกเลิกเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้
10.  การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 

10.1 ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบังคับดังท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุและ/หรือเอกสารแนบทา้ย  

10.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ  99 ปีบริบูรณ์ 
10.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ท่ี 7 
10.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติจากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
10.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
ส าหรับการส้ินสุดความคุ้มครองตามข้อ 10.4 หรือ 10.5 บริษัทจะคืนเ บ้ียประกันภัยให้แ ก่                                       

ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั              
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

10.6 ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ีแต่ละความคุ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษัทได้จ่าย 
ค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือใบรับรอง 
การประกนัภยักรณีต่ออายุและ/หรือเอกสารแนบทา้ยของความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้ 
ความคุม้ครองต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองขอ้อ่ืน              
ท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
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10.7 กรมธรรม์ประกันภยัน้ี และการประกันภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา  
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
11.  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
  ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ี ระหว่าง 
ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาท
นั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
12.  เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกันภยั  
ผูรั้บประโยชน์ และ/หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไข
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ 
13.  สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look Period) (กรณซ้ืีอกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์) 

หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัมี
สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ีให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผดิต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หกั
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้

 1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 
2.  การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเ ช้ือ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))                      

ในระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ย
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้
ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุและ/หรือเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญส าหรับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) 

ความคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัและเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period)  

........วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก         
หากผูเ้อาประกนัภยัได้รับการวินิจฉัยจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกในประเทศไทยว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Coronavirus disease (COVID-19))  ซ่ึ ง มีลักษณะตามค าจ ากัดความท่ีก าหนด บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 
ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุให้แก่ 
ผูเ้อาประกนัภยั  

ทั้งน้ี การตรวจวนิิจฉยัตอ้งเกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั  
                                                            ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
1. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย 

และท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

2. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึง
เกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ
และท าให้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา 
ทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจบ็ 

4. การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้
หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยส้ินเชิงและมีข้อบ่ง ช้ีทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก
ตลอดไป  

5. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

6. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอยา่งถาวร อนัเป็นผล
มาจากการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
ได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้ งแต่ 3 อย่างข้ึนไปและไม่
สามารถท างานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทน
หรือก าไรได้ การทุพพลภาพดงักล่าวตอ้งเป็นต่อเน่ืองกนั
เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 180 วนั  

14



 

8/12 

ทั้งน้ีใหร้วมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอนัเป็นผลมา
จากการไดรั้บบาดเจ็บ ซ่ึงเป็นผลท าใหเ้กิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  

(1) สูญเสียสายตาทั้งสองขา้ง  
(2) สูญเสียมือสองขา้ง หรือเทา้สองขา้ง หรือมือหน่ึงข้าง
และเทา้หน่ึงขา้ง  
(3) สูญเสียสายตาหน่ึงข้างและสูญเสียมือหน่ึงข้าง หรือ
สูญเสียสายตาหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง  
อน่ึง บริษทัจะคุม้ครองการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อนัเป็น
ผลจากการบาดเจ็บ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล
บงัคบั 

7. การปฏิบัติกจิวตัรประจ าวนั หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนัของคน
ปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทางการแพทยใ์นการประเมิน
ผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ดงัน้ี  
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถใน
การเค ล่ือนย้ายจาก เก้า อ้ีไปกลับ เ ตียงได้ด้วยตนเอง                       
โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
( 2)  ค ว ามส าม า รถ ในก า ร เ ดิ นห รือ เ ค ล่ื อน ท่ี  เ ช่ น 
ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงั
อีกหอ้งหน่ึงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถใน            
การสวมหรือถอดเส้ือผา้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(4)  ความสามารถในการอาบน ้ าช าระ ร่างกาย  เ ช่น 
ความสามารถในการอาบน ้ า รวมถึงการเขา้และออกจาก
ห้องอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5)  ความสามารถในการ รับประทานอาหาร  เ ช่น 
ความสามารถในการรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถใน                
การใช้ห้องน ้ าเพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจาก
ห้องน ้ าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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8. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท า ซ่ึ งใช้ก าลังหรือความรุนแรง  และ/หรือ                           
มีการข่มขู่ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น                  
การกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ือง
กับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อมุ่งหวังผล                 
ทางการ เ มือง  ศาสนา  ลัท ธิ นิยมหรือ จุดประสงค์ ท่ี                             
คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่น
ภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

ความคุ้มครอง 
 การประกันภยัน้ีคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ                   
ผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกนัภยัต้องรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 

2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่
ว ันที่ เ กิดอุบัติ เหตุ  หรือมีข้อบ่ง ช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่า       
ผูเ้อาประกนัภยั ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองข้างตั้ งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้ งแต่ข้อเท้า 
หรือสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  

8. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

9. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  

 ตลอดระยะเอาเวลาประกันภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามข้อตกลงคุ้มครองน้ี
รวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือใบรับรองการประกันภยักรณี           
ต่ออายุ หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินผลประโยชน์ บริษทัจะยงัคงให้                   
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ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา    
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) เท่าน้ัน) 

1. การแจ้งอุบัติเหตุ 
  ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
ถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่า                       
มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 ผู ้เอาประกันภัยสามารถระบุผู ้รับประโยชน์ได้ เ ม่ือผู ้เอาประกันภัย เสียชีวิต บริษัทจะจ่าย                            

เงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองน้ีให้แก่ผู ้รับประโยชน์ตามท่ีระบุนั้ น หากมิได้ระบุช่ือ                          
ผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน                  
ผู ้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู ้เอาประกันภัย ผู ้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ                              
ถึงการเปล่ียนตัวผู ้รับประโยชน์ หากผู ้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง                          
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น เม่ือผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาท                 
โดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกวา่หน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวติก่อนผู ้
เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู ้เอาประกันภัย ผู ้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึง                       
การเปล่ียนตัวผู ้รับประโยชน์นั้ น หรือแจ้งเปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผู ้รับประโยชน์ท่ีเหลืออยู่                    
หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ 
เม่ือผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตให้แก่                     
ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั  
3. การเปลีย่นอาชีพ 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจบ็ในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตราย
มากกวา่อาชีพท่ีไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้
ส าหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้่าเป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยั
นอ้ยกวา่อาชีพประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้ตามส่วน นบั
แต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปล่ียนอาชีพแลว้ 
4. การเรียกร้องค่าทดแทน  

4.1 การเรียกร้องค่าทดแทนส าหรับผลประโยชน์การเสียชีวติ 
ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวติ โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 
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1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
7. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นได้
วา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้

4.2 การเรียกร้องค่าทดแทนส าหรับผลประโยชน์การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือ
สายตา 

ผู ้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีแพทย์                     
ลงความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ หรือสายตา โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ หรือสายตา และรูปถ่าย 

(ถา้มีรูปถ่าย) 
3. ส าเนาบันทึกประจ าวนัของต ารวจเก่ียวกับคดี (กรณีอุบัติเหตุจราจร) รับรองโดยร้อยเวร                  

เจา้ของคดี (ถา้มี) 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นได้
วา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) เท่าน้ัน) 

 การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น    
ในเวลา หรือเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1.1  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 

จนไม่สามารถครองสติได้ 
 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
1.2  การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจาก

บาดแผลทีไ่ด้รับมาจากอุบัติเหตุ 
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1.3  การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บ             
ซ่ึงได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกนัภัย 

1.4  การแท้งลูก 
1.5  การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิด

อุบตัิเหตุ 
1.6  การเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์ 
1.7  อาหารเป็นพษิ 
1.8  การปวดหลัง  อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลัง เค ล่ือนทับเ ส้นประสาท                           

(Disc herniation) กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative 
disc disease) กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะทีม่ีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ระดูก  สัน
หลงัส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ  ที่ เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้  ( เ ว้นแต่จะได้มีการขยาย                             
ความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพ่ือขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

2.1  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสาร 
อยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ๊ั้มพ์ ด าน า้ทีต้่องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2  ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับขี ่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2.3  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือ

บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณชิย์ 
2.4  ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
2.5  ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.6  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี

การจับกุม 
2.7  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการ                  

ในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วนับริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลา
ที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากน้ันให้กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกันภัยที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภัยกรณต่ีออายุ 

2.8  การก่อการร้าย 
2.9  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ      

อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์                
ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

2.10 การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอันตรายอ่ืนใด               
ทีอ่าจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 


