การประกันอุบัตเิ หตุ
PERSONAL ACCIDENT INSURANCE
นันทินี ชินวรรณโณ

9 สิ งหาคม พ.ศ.2561

เนื้อหา

1. เจตนารมณ์ของการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
2. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบตั ิเหตุ

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
4. การคานวณเบี้ยประกันภัย
5. ปั จจัยในการพิจารณารับประกันภัย

1. เจตนารมณ์ของการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ หรื อได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ

อุบัตเิ หตุ หมายถึง....
“ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทา
ให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง ”

องค์ ประกอบของอุบัตเิ หตุ
◦
◦
◦
◦

ความบาดเจ็บทางร่ างกาย (Bodily Injury)
โดยอุบตั ิเหตุ (Accidental Mean)
จากปัจจัยภายนอกร่ างกาย (External Mean)
โดยเอกเทศและโดยตรง (Solely and Directly)

ตัวอย่างเพิม่ เติม...
• บางการกระทาถึงแม้จะเล็งผลได้วา่ อาจเกิดการบาดเจ็บได้ เช่น เพื่อช่วยชีวิต
ผูอ้ ื่ นหรื อ เพื่อ เอาตัวรอดจากเหตุ การณ์คบั ขัน เช่ น กระโดดจากอาคารสู ง
เพื่อให้รอดตายจากการถูกไฟคลอก ก็ถือเป็ นอุบตั ิเหตุ
• การเจ็บป่ วย การได้รับเชื้ อโรค ไม่ถือเป็ นอุบตั ิเหตุ ยกเว้น กรณี การติดเชื้ อ
โรคมี หนองหรื อบาดทะยัก หรื อ โรคกลัวน้ า ซึ่ ง เกิ ด จากบาดแผลที่ ได้รั บ
จากอุบตั ิเหตุ (หลักสาเหตุใกล้ชิด)

1. เจตนารมณ์ของการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
การประกันภัยภัยอุบัติเหตุคือ....

“

การประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ เป็ นการประกัน ภัย ที่ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครองต่ อ ผู ้เ อาประกั น ภัย ในกรณี ที่ ผู ้เอาประกั น ภัย
ประสบอุบตั ิ เหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่ างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่ งผลให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาล หรื อรุ นแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สู ญเสี ยอวัยวะ หรื อเสี ยชีวติ บริ ษทั ประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดขึ้ นจาก การรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัย หรื อจ่ ายค่ าทดแทนให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยต้อง
สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ หรื อเสี ยชีวติ

”

2. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบตั ิเหตุ
• กรมธรรม์ ประกันภัยทีใ่ ช้ กนั อยู่ในตลาด ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน ทั้งประกันชีวิต และวินาศภัย
1.1 กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ (กรณี ชาระเบี้ยรายปี )
1.2 กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ (กรณี ชาระเบี้ยรายเดือน)
1.3 การประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม (กรณี ชาระเบี้ยรายปี )
2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐาน การประกันภัยการเดินทาง
3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐาน การประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
4. กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เหตุเอื้ออาทร
6. กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
7 . กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
8. กรมธรรม์ประกันภัย ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารไม่ระบุชื่อ
9. ประกันการเดินทางอุ่นใจ
10. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่บริ ษทั ประกันภัยยืน่ ขอในนามของบริ ษทั ตนเอง

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องในสั ญญาประกันภัยอุบตั ิเหตุ

ผู้เอาประกันภัย
(Insured)

บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรื อเอกสารแนบซึ่ งเป็ นบุคคล
ที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ผู้รับประกันภัย
(Insurer)

บริ ษทั ที่รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย
(Policyholder)

บุคคลหรื อองค์กร ซึ่งเป็ นผูท้ ี่จดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย

ผู้รับประโยชน์
(Beneficiary)

บุ ค คลผู ้จ ะพึ ง ได้รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนหรื อ รั บ จ านวนเงิ น ใช้ใ ห้ ใ นกรณี ที่ ผู เ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต
หากมิ ไ ด้ระบุ ชื่ อผูร้ ั บประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันอุ บตั ิ เ หตุ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
อุบตั ิเหตุจะตกแก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัย

ผู้ได้ รับความคุ้มครอง
(Covered Person )

ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อผูอ้ ยู่ในอุปการะ เฉพาะบุคคลที่ได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตารางกรมธรรม์
ประกันภัย

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• คาจากัดความ (ทีส่ าคัญ)
1.

กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

2.

อุบัติเหตุ

หมายถึง

3.
4.

การบาดเจ็บ
ความสู ญเสี ย หรื อ
ความเสี ยหายใดๆ
แพทย์

หมายถึง
หมายถึง

6.

มาตรฐานทาง
การแพทย์

หมายถึง

7.

ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ นและ
สมควร

หมายถึง

5.

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อ นไข ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น ข้อ ก าหนด
เอกสารแนบท้า ย ข้อ ระบุ พิ เ ศษ ข้อ รั บ รอง และใบสลัก หลัง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง
แห่งสัญญาประกันภัย
เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนา
หรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ
สายตา ทุพพลภาพ หรื อได้รับบาดเจ็บ
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิตได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และนามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสม
กับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบ ผลการ
ชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ า รั ก ษาพยาบาล และ/หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ ค วรจะเป็ นเมื่ อ เที ย บกับ การให้บ ริ ก ารที่ โ รงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลินิก ซึ่งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• คาจากัดความ (ทีส่ าคัญ)
8.

ความจาเป็ นทาง
การแพทย์

หมายถึง

9.

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

10. การก่อการร้ าย

หมายถึง

การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวการณ์บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้อ งมิ ใ ช่ เ พื่ อ ความสะดวกของผู ้รั บ บริ ก าร หรื อ ของครอบครั ว ผู ้รั บ บริ ก าร หรื อ ของผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวการณ์
บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี
ต่อๆ ไป
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการ
กระทาเพียงลาพังการกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผลทาง
การเมื อง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุ ดประสงค์ที่คล้ายคลึ งกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• เงื่อนไข และข้ อกาหนดทัว่ ไป (ทีส่ าคัญ)

การแจ้ งอุบตั ิเหตุ
• ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้าในกรณี ที่มี
การเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว

การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
• ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที่ บริ ษทั
ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
• ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่ วนั เสี ยชีวติ หรื อวันที่เริ่มเกิด
ทุพพลภาพ ส่ วนในกรณีเรียกร้ องค่ าทดแทนอย่ างอื่น ให้ ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนด
ดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• เงื่อนไข และข้ อกาหนดทัว่ ไป (ทีส่ าคัญ)(ต่ อ)

การจ่ ายค่ าทดแทน
• บริ ษ ัท จะจ่ า ยค่ า ทดแทน ภายใน 15 วัน นับ แต่ ว นั ที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ หลัก ฐานแสดงความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายที่ ค รบถ้ว นและถู ก ต้อ งแล้ว
โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
• ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว
• หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• เงื่อนไข และข้ อกาหนดทัว่ ไป (ทีส่ าคัญ)(ต่ อ)

ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ระบุ ชื่ อ ผูร้ ั บ ประโยชน์ เ พี ย งคนเดี ย ว และผูร้ ั บ ประโยชน์ ไ ด้เ สี ย ชี วิ ต ก่ อ นผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ พร้ อ มกับ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถ
แจ้ง ให้ บ ริ ษัท ทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วข้า งต้น เมื่ อ ผู ้เ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต บริ ษัท จะจ่ า ยเงิ น ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก องมรดก
ของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อาประกันภัยหรื อพร้อมกับ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์
ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• เงื่อนไข และข้ อกาหนดทัว่ ไป (ทีส่ าคัญ)(ต่ อ)

การเปลีย่ นอาชีพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชี พอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตรายมากกว่าอาชี พที่ได้แจ้งไว้แต่เดิ ม
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็ นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริ ษทั กาหนดไว้วา่ เป็ นอาชีพที่มีการเสี่ ยงภัยน้อยกว่าอาชีพประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั
บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว

การสิ้นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยู่ในเรื อนจาหรื อทัณฑสถานซึ่ งบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• เงื่อนไข และข้ อกาหนดทัว่ ไป (ทีส่ าคัญ)(ต่ อ)

การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
บริ ษัท จะบอกเลิ ก กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ได้ด้ว ยการส่ ง
หนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ อยู่ครั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี
บริ ษทั จะคืนเบี้ ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาที่ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามส่วน
ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบเเป็ นหนังสื อ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหัก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ ดงั ต่ อไปนี้

ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่ เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
1. ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
5. การแท้งลูก
6. การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
7. การเปลี่ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
8. อาหารเป็ นพิษ

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป(ต่ อ)
1. ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
9. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Discherniation)กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect)หรื อพยาธิ สภาพที่
กระดูกสันหลังส่ วน Pars interarticularis(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอัน
เนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
10. สงคราม การรุ ก ราน การกระท าที่ มุ่ ง ร้ า ยของศัต รู ต่ า งชาติ หรื อการกระท าที่ มุ่ ง ร้ า ยคล้า ยสงคราม ไม่ ว่ า จะได้มี ก ารประกาศสงคราม
หรื อ ไม่ ก็ต าม หรื อ สงครามกลางเมื อ ง การแข็ง ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัด หยุด งาน การก่ อ ความวุ่น วาย การปฏิ วตั ิ การรั ฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
11. การก่อการร้าย
12. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์
และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
13. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิ วเคลียร์ได้

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
2. ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
(เว้นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
1. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษา
ชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
2. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ก าลัง ขึ้ น หรื อ ก าลัง ลง หรื อ โดยสารอยู่ใ นอากาศยานที่ มิ ไ ด้จ ดทะเบี ย นเพื่ อ บรรทุ ก ผูโ้ ดยสาร และมิ ไ ด้ป ระกอบการ
โดยสายการบินพาณิ ชย์
4. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
5. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
7. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบตั ิการนั้น
เกิ น 30 วัน บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ยประกัน ภัย ตั้ง แต่ ร ะยะเวลาที่ เ ข้า ปฏิ บ ัติ ก ารสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึ ง วัน สิ้ น สุ ด การปฏิ บ ัติ ก ารนั้น
ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้
• ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
• ข้อตกลงคุม้ ครอง ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
• ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้นเชิง
• ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่วน
• ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
• ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
• ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
• ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์อุบตั ิเหตุสาธารณะ
การประกันอุบัตเิ หตุ โดยปกติแล้วจะให้ ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆาตกรรม หรื อถูกทาร้ ายร่ างกายด้ วย ไม่ ว่าจะเป็ นโดยเจตนา หรื อไม่ กต็ าม
อย่ างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่ า ตนไม่ มีความเสี่ ยงภัยในการถูกฆาตกรรม หรื อถูกทาร้ ายร่ างกาย ก็สามารถที่จะไม่ เอาประกันภัยในส่ วนนีไ้ ด้
โดยผู้เอาประกันภัยก็จะได้ รับส่ วนลดเบีย้ ประกันภัย

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
คานิยาม
การสูญเสียอวัยวะ
การสูญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง การถู ก ตั ด ออกจากร่ า งกายตั้ ง แต่ ข้ อ มื อ หรื อ ข้ อ เท้ า และให้ ห มายรวมถึ ง การสู ญ เสี ย สมรรถภาพ
ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิง
ตลอดไป

ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ย หายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายของผู ้เ อาประกั น ภัย โดยอุ บ ัติ เ หตุ
และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้
ผูเ้ อาประกันภัย ต้อ งรั ก ษาตัว ติ ด ต่อ กัน ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ย ชี วิ ตเพราะการบาดเจ็บนั้น เมื่ อ ใดก็ ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (ต่ อ)
1
2

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

3

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

4

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

5
6
7
8
9

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสี ยชีวติ
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และ
การทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติ ดต่ อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อมี
ข้อบ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผูเ้ อาประกันภัย ตก
เป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่
ข้อเท้า หรื อสายตาสองข้าง
ส าหรั บ มื อ หนึ่ ง ข้า งตั้ง แต่ ข ้อ มื อ และเท้า หนึ่ งข้า ง
ตั้งแต่ขอ้ เท้า
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียว
เท่านั้นตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผล
ที่เกิดขึ้น ตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความ
คุ ้ ม ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกั น ภั ย เท่ า กั บ จ านวนเงิ น
เอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
คานิยาม
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาตามปกติได้ตลอดไป แต่ทางานอื่นเพื่อ
สินจ้างได้
การสูญเสียอวัยวะ

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทา
ให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรั บฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิ ด
อุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) (ต่ อ)
1
2

3
4
5
6
7
8

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย ส าหรั บ การตกเป็ นบุ ค คลทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และ
การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า
12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรั บ มื อสองข้างตั้ง แต่ ขอ้ มื อ หรื อเท้า สองข้างตั้ง แต่ ขอ้ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า

9
10
11
12
13
14
15
16
17

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

18
19

5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับหูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้
สาหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
ส าหรั บ นิ้ ว อื่ น ๆ แต่ ล ะนิ้ ว (ไม่ น้อ ยกว่า สองข้อ )
นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
สาหรับนิ้วหัวแม่เท้า
สาหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งข้อ)
นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) (ต่ อ)
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณี ที่มีการสู ญเสี ยนิ้วมือหรื อนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้ นเชิ งตามรายการที่ 12 ถึง 19
และไม่อาจเรี ยกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่ งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสู ญเสี ยที่ แท้จริ งในแต่ละรายการรวมกัน
แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่ วนซึ่งไม่สามารถเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็ นการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการลิ้มรส หรื อ
ดมกลิ่น บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริ ษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวน
เงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ สาหรับอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (อ.บ.1) และ (อ.บ.2) (ต่ อ)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวติ
ผู้รับประโยชน์ จะต้ องส่ งหลักฐานดังต่ อไปนี้ให้ แก่ บริ ษัท ภายใน 30 วัน
นั บ จากวัน ที่ ผู้ เ อาประกัน ภั ย เสี ย ชี วิ ต โดยค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ รั บ ประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. ส าเนารายงานชัน สู ต รพลิ ก ศพ รั บรองโดยร้ อ ยเวรเจ้า ของคดี ห รื อ
หน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”
ของผูเ้ อาประกันภัย
6. ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน และส าเนาทะเบี ย นบ้า นของผู ร้ ั บ
ประโยชน์

การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสียอวัยวะ
ผู้เอาประกันภัย จะต้ องส่ งหลักฐานดังต่ อไปนี้ให้ แก่ บริ ษัท ภายใน 30 วัน นับจาก
วันทีแ่ พทย์ ลงความเห็นว่ าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยค่ าใช้ จ่าย
ของผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ

การไม่ ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ ทาให้ สิทธิในการเรี ยกร้ องเสี ยไป
หากแสดงให้ เห็นได้ ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่ สามารถส่ งหลักฐานดังกล่ าวได้ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ ได้ ส่งโดยเร็วทีส่ ุ ดเท่ าทีจ่ ะกระทาได้ แล้ว...

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
คานิยาม
ทุ พ พลภาพชั่ ว คราวสิ้ น เชิ ง หมายถึ ง ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้า ที่ ก ารงานในอาชี พ ประจ าตามปกติ ไ ด้โ ดยสิ้ น เชิ ง
ในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
ความคุ้มครอง

ถ้าการบาดเจ็บที่ ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุบริ ษทั จะจ่าย
ค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจานวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยู่ (สู งสุ ดไม่เกิน 52 สัปดาห์)
หักด้วยจานวนเงินหรื อจานวนวันส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
บริ ษัท จะเลิ ก จ่ า ยค่ า ทดแทนทัน ที หลัง จากบริ ษัท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามข้ อ ตกลงคุ ้ ม ครองการเสี ยชี วิ ต การสู ญเสี ยมื อ เท้ า สายตา
หรื อทุพพลภาพถาวร
ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน (ถ้ามี) ไม่เกินกว่า 52 สัปดาห์

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่ วน
คานิยาม
ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่ วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาตามปกติบางส่ วนในชัว่ ระยะเวลา
หนึ่งก็ดี หรื อเป็ นผลต่อเนื่องจากทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง ซึ่ งได้ทุเลาเบาบางลงแล้วก็ดี แต่ยงั ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาตามปกติได้
ครบทุกส่ วนในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุบริ ษทั จะจ่าย
ค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจานวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ยงั ทุพพลภาพอยู่ (สู งสุ ดไม่เกิน 52 สัปดาห์)
หักด้วยจานวนเงินหรื อจานวนวันส่ วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
บริ ษัท จะเลิ ก จ่ า ยค่ า ทดแทนทั น ที หลัง จากบริ ษัท จ่ า ยค่ า ทดแทนตามข้ อ ตกลงคุ ้ ม ครองการเสี ยชี วิ ต การสู ญเสี ยมื อ เท้ า สายตา
หรื อทุพพลภาพถาวร
ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่ คราวสิ้ นเชิง จะจ่ายรวมกันกับทุพพลภาพชัว่ คราวบางส่ วน (ถ้ามี)ไม่เกินกว่า 52 สัปดาห์

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
คานิยาม
ค่าห้องสาหรับผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยใน

แพทย์ทางเลือก

หมายถึง ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้อง
ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิต
ก่อนครบ 6 ชั่วโมง
หมายถึง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษาพยาบาลหรื อ การป้ อ งกั น โรคด้ ว ยวิ ธี ก ารแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ พื้ น บ้ า นไทย
การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน

ความคุ้มครอง
ถ้ า การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้ รั บ ท าให้ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ต้ อ งรั บ การรั ก ษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้ อ งได้ รั บ การพยาบาลโดยพยาบาล
ซึ่ งเกิ ดขึ้ นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บ ค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล
ให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียง
จานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล (ต่ อ)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่ งหลักฐานดังต่ อไปนี้ให้ แก่ บริษัทภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับ การ
รักษาจากคลินิก โดยค่ าใช้ จ่ายของผู้เอาประกันภัย
1.แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.ใบเสร็ จรั บเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่ าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบ
กับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ
และบริ ษัท จะคื น ต้น ฉบั บ ใบเสร็ จ ที่ รั บ รองยอดเงิ น ที่ จ่ า ยไป เพื่ อ ให้
ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้ องส่ วนที่ ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่ หาก
ผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด
หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการ
รับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่ วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้อง
ส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั

การรักษานอกประเทศไทย
การรั ก ษาพยาบาลเนื่ อ งจากการบาดเจ็ บ ตามความคุ้ ม ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้บริ ษัทจะจ่ ายค่ าทดแทนโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ตามวันทีท่ รี่ ะบุไว้ ในใบเสร็จรับเงินค่ ารักษาพยาบาล
ข้ อจากัด
1. ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกิน วันละ ........บาท
ทั้งนี้ ขอ้ จากัดนี้ ไม่ ใ ช้บงั คับกรณี เข้ารั บการรั กษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.)
ตามมาตรฐานทางการแพทย์
2. ไม่คุม้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน)
รถเข็ น ผู ้ป่ วย อวัย วะเที ย มภายนอกร่ างกาย แพทย์ท างเลื อ ก (Alternative
medicine) การฝังเข็ม

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
คานิยาม
1.
2.

ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก
กระดูก (Bone)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

การร้ าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture,
Green stick Fracture)
การแตกหักจากกันอย่ างสมบูรณ์ (Complete Fracture)
การทิม่ ทะลุ (Compound Fracture)
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ ง (Multiple Fracture)
กะโหลกศีรษะ (Skull)

9.

กฎเก้าเปอร์ เซ็นต์ (Rule of Nines)

หมายถึง ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหักที่แนบท้ายข้อตกลงคุม้ ครองนี้
หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อเยือ่ อื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหัก เช่น กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc)
หมายถึง การแตกเพียงเป็ นรอย ไม่ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การที่กระดูกแตกหรื อหักออกจากกันอย่างสมบูรณ์และเห็นรอยหักชัดเจน
การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผวิ หนัง
การหักแบบยุบตัวของปล้องกระดูกสันหลัง (Vertebrae) ที่เกิดจากการตกจากที่สูง
การแตกหรื อหักของกระดูกท่อนเดียวกัน มากกว่า 1 ตาแหน่ง
ส่ วนของกระดู กที่ ประกอบเป็ นกะโหลกศี รษะ ทั้ง นี้ ไม่รวมกระดู กขากรรไกรบน (Maxillar)ขากรรไกรล่ าง
(Mandible) กระดูกแก้ม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone)
หมายถึง ระบบที่แพทย์ใช้ประเมินพื้นผิวหนังของร่ างกายจากการถู กไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละ
ข้างถือเป็ นส่ วนละ 9% ของพื้นผิวร่ างกาย ด้านหน้าและด้านหลังของลาตัวแต่ละด้านถือเป็ นส่ วนละ 18% ของ
พื้นผิวร่ างกาย ขาแต่ละข้างถือเป็ นส่ วนละ 18% ของพื้นผิวร่ างกาย และบริ เวณระหว่างทวารหนักกับโคนอวัยวะ
สื บพันธุ์รวมถึงอวัยวะสื บพันธุ์ถือเป็ น 1% ที่เหลือ

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน (ต่ อ)
คานิยาม (ต่ อ)
10.
11.

บาดแผลการไหม้ หรื อนา้ ร้ อนลวกระดับทีส่ าม
การผ่าตัดเปิ ดทรวงอก

12.

สภาพการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอา
ประกันภัย
โรคกระดูกพรุ นบาง (Osteoporosis)
กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)

13.
14.

หมายถึง การไหม้ที่ทาลายชั้นผิวหนังทั้งหมด (หนังกาพร้าและหนังแท้)
หมายถึง การผ่า ตัด อวัย วะในทรวงอกซึ่ งโดยปกติ จะไม่ รวมถึ ง หัวใจ แต่ เพื่ อประโยชน์ ข องกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้
ให้รวมถึงหัวใจด้วย
หมายถึง การบาดเจ็บ หรื ออาการแสดง หรื อโรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ ปรากฏขึ้ นก่อนวันที่ กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับ
หมายถึง กระดูกพรุ นบางและหักง่ายเนื่องจากการลดลงของจานวนเนื้อกระดูก
หมายถึง กระดูกหักในตาแหน่งกระดูกซึ่ งเป็ นโรคอยูก่ ่อนทาให้กระดูกขาดความแข็งแรง

ความคุ้มครอง

ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุอนั เป็ นเหตุให้เกิ ดความเสี ยหายตามที่ ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูก
แตกหักภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงิ นผลประโยชน์ในอัตราร้ อยละของจานวนเงิ นเอาประกันภัยผลประโยชน์
กระดูกแตกหัก เมื่อได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอ๊กซเรย์แล้ว

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน (ต่ อ)

เงื่อนไขการจ่ ายผลประโยชน์
ภายหลังทีบ่ ริษทั ได้ รับหลักฐานพิสูจน์ การแตกหักตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ ในหัวข้ อการเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหายแล้ ว บริษัทจะจ่ ายผลประโยชน์ ให้
ภายใต้ เงื่อนไขดังกล่าวต่ อไปนี้
1) ผลประโยชน์ขา้ งต้นจะจ่ายให้สูงสุ ดไม่เกิน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสาหรับ
การแตกหักของกระดูกชิ้นหรื อท่อนนั้นในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
2) ในกรณี ที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความคุม้ ครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้
จะยังคงมีอยู่สาหรับช่ วงเวลาที่เหลืออยู่ในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยนั้น โดยมีความคุม้ ครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหัก
3) ความคุม้ ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์กระดู กแตกหักเป็ นจานวน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว
4) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ ี หากบริ ษทั ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิตหรื อสู ญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง
5) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ ีสาหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อบริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์สาหรับการสู ญเสี ยอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1
หรื อ อ.บ.2
ทั้งนีก้ ารแตกหักข้ างต้ นไม่ รวมถึงการร้ าว หรื อการแตกหักของกระดูกใดๆ ทีม่ ไิ ด้ ระบุไว้ ในตารางผลประโยชน์ การชดเชยกระดูกแตกหัก

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน (ต่ อ)
ตารางผลประโยชน์ การชดเชยกระดูกแตกหัก
ผลประโยชน์
ร้ อยละของจานวนเงินเอาประกันภัย
1. การแตกหักของกระดูก
1.1 สะโพกหรื อเชิงกราน (ยกเว้ นกระดูกต้ นขา หรื อกระดูกก้ นกบ)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และ
60%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
30%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
15%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%
1.2 ต้ นขา หรื อส้ นเท้ า
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และ
30%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
24%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
15%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
12%

ผลประโยชน์
ร้ อยละของจานวนเงินเอาประกันภัย
1.3 ขาท่ อนล่ าง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลาร้ า ข้ อเท้ า ข้ อศอก แขนท่ อนบนและท่ อนล่ าง
แต่ ไม่ รวมถึงการแตกหักของกระดูกข้ อมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture)
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง
24%
และการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
15%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่าง
12%
สมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed fracture) ซึ่งจาเป็ นต้องแก้ไขโดย
7.2%
การศัลยกรรม
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.4 การแตกหักของกระดูกปลายแขน (Colles fracture) ของแขนท่ อนล่ าง และการแตกหักของกระดูกข้ อมือ
(Radius and Ulna)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้ า กระดูกสันอก มือ (ยกเว้ นนิว้ มือและข้ อมือ) เท้ า (ยกเว้ นนิว้ เท้ าและส้ นเท้ า)
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12 %
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน (ต่ อ)
ตารางผลประโยชน์ การชดเชยกระดูกแตกหัก (ต่ อ)
ผลประโยชน์
ร้ อยละของจานวนเงินเอาประกันภัย
1.6 กระดูกสันหลัง (ยกเว้ นกระดูกก้ นกบ)
กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression Fracture)
12%
การแตกหักของกระดูก ซึ่งต้องทาการรักษาโดยศัลยกรรม
12%
กระดูกหักซึ่งเป็ นสาเหตุของการสูญเสี ยการทางานของระบบประสาทโดยถาวร
8%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์
6%
1.7 ขากรรไกรล่ าง
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ง และการแตกหักจากกันอย่าง
15%
สมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
12%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
9.6%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์

4.8%

1.8 ซี่โครง 1 ซี่ หรื อมากกว่ า กระดูกโหนกแก้ ม กระดูกก้ นกบ ขากรรไกรบน จมูก นิว้ เท้ า 1 นิว้ หรื อมากกว่ า นิว้ มือ 1 นิว้
หรื อมากกว่ า
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ ง โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แห่ ง และการแตกหักจากกันอย่าง
9.5%
สมบูรณ์ 1 แห่ง
การแตกหักโดยมีการทิ่มทะลุ
7.2%
การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง โดยมีการแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 แห่ง
4.8%
การแตกหักจากกันอย่างสมบูรณ์

2.4%

ผลประโยชน์
2. บาดแผลจากการไหม้ หรื อนา้ ร้ อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้ าเปอร์ เซ็นต์
ไม่ต่ากว่า 27% ของผิวหนังร่ างกาย

ร้ อยละของจานวนเงินเอาประกันภัย

ไม่ต่ากว่า 18% ของผิวหนังร่ างกาย
ไม่ต่ากว่า 9% ของผิวหนังร่ างกาย
ไม่ต่ากว่า 4.5% ของผิวหนังร่ างกาย
3. ข้ อกระดูกเคลื่อนทีจ่ าเป็ นต้ องรักษาโดยการทาให้ กระดูกเข้ าทีด่ ้ วยการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ
กระดูกสันหลังหรื อส่วนหลัง โดยวินิจฉัยจากการถ่ายภาพทางรังสี (ยกเว้น
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท)
ข้อสะโพก
ข้อหัวเข่า
กระดูกข้อมือ หรื อข้อศอก
กระดูกข้อเท้า กระดูกข้อไหล่ หรื อกระดูกไหปลาร้า
กระดูกนิ้วมือ นิ้วเท้า หรื อขากรรไกร
4. การบาดเจ็บต่ ออวัยวะภายในทีเ่ กิดจากการถูกกระทบหรื อกระแทก
การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปิ ดทรวงอกหรื อการ
ผ่าตัดเปิ ดหน้าท้อง (ยกเว้นไส้เลื่อน)
สมองถูกกระทบหรื อกระแทกจนทาให้หมดสติ ตรวจร่ างกายพบมีความผิดปกติ
ทางระบบประสาทและมีบาดแผลฟกช้ าที่สมองจากภาพถ่ายทางรังสี

60%
35%
20%
10%
48%
30%
15%
12%
6%
2.4%

15%
25%

บริ ษทั จะชดเชยการผ่าตัดรายการต่างๆ ในข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงรายการละหนึ่ง
ครั้งในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละปี

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน (ต่ อ)

ข้ อยกเว้น
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้ไม่คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. โรคกระดูกพรุ นบาง (Osteoporosis)หรื อกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
2. สภาพการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
3. การแตกหักซึ่งเป็ นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรื อเป็ นผลมาจากโรคที่เป็ นมาโดยกาเนิด

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล
คานิยาม
ผู้ป่วยใน หมายถึง ที่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่ น้อยกว่ า 6 ชั่ วโมงซึ่ งต้องลงทะเบียน

เป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่ งชี้ ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่ เหมาะสมสาหรับการรักษา
การบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่าง
การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณี ที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก(ไอ.ซี .ยู.) บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้
ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็ น ……เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไม่เกิ น ....... วัน
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสู งสุ ดไม่เกิน .......วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• ข้ อตกลงคุ้มครองทีเ่ ลือกซื้อได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม)
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ อุบัตเิ หตุสาธารณะ
คานิยาม
อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรื อเอกชน ซึ่ งเปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าไปใช้บริ การตามที่กาหนดเวลาเปิ ด
ให้บริ การ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองตาม อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2 อันเนื่องมาจาก เหตุดงั ต่อไปนี้
1. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารและเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์หรื อไฟฟ้า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่ วมขนส่ งมวลชน รถโดยสารบริ ษทั ขนส่ ง รถโดยสารบริ ษทั
ร่ วมขนส่ ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่ งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กาหนด รวมทั้งรถตูร้ ่ วมขนส่ งมวลชนที่วิ่งประจาตามเส้นทางเดินรถที่
ได้รับอนุญาต
2. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับลิฟท์สาธารณะสาหรับบรรทุกบุคคลหรื อของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ
ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรื อสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผู ้เ อาประกัน ภัย อยู่ ใ นอาคารสาธารณะในเวลาที่ เ ปิ ดให้ บ ริ การแก่ บุ ค คลทั่ว ไป และเกิ ด ไฟไหม้ข้ ึ นในอาคารสาธารณะนั้ น
รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
บริษัทจะจ่ ายผลประโยชน์ เป็ นจานวน 100% ของจานวนผลประโยชน์ อนั จะพึงจ่ ายตามข้ อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2

3. ทาความรู ้จกั กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบอัตโนมัติ File & Use
• เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
ข้ อยกเว้ นสามารถทีจ่ ะจ่ ายเบีย้ ประกันภัย เพิม่ เติมเพื่อขอขยายความคุ้มครองได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อการร้าย
การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
การเล่นหรื อแข่งกีฬาอันตราย
การขยายความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม
การจากัดความรับผิด

4. การคานวณเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย) : ชั้นอาชีพ 1
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 การเสียชีวิต
1.2 การสูญเสียอวัยวะ สายตา
1.3 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
2.1 การเสียชีวิต
2.2 การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
2.3 ทุพพลภาพถาวร
3. ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
4. ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2 จานวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท
6. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
7. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
8. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มสาหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครอง

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ขั้นต่า

ขั้นสูง

0.07%
0.01%
0.02%

0.17%
0.03%
0.05%

0.07%
0.04%
0.04%

0.17%
0.09%
0.09%

15%
25%

50%
75%

180 บาท
10 บาท
0.80%
25%
0.01%

630 บาท
28 บาท
1.50%
75%
0.04%

เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่ เติม)

อัตราเบีย้ ประกันภัย
พื้นฐานรายปี ขั้นตา่
ขั้นตา่
ขั้นสู ง

1. การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

10%

50%

2. การแข่ งกีฬาอันตราย

10%

40%

3. การโดยสารอากาศยานทีม่ ไิ ด้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

10%

40%

4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การทีป่ ระชาชนก่ อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮื อต่ อต้ านรัฐบาล

10%

30%

5. การก่ อการร้ าย

10%

100%

6. ค่ าใช้ จ่ายทันตกรรม

1%

10%

4. การคานวณเบี้ยประกันภัย
• ส่ วนลดสาหรับการลดจานวนเงินเอาประกันภัยของข้ อตกลงคุ้มครอง อบ.1 หรื อ อบ.2 อันเนื่องมาจากความคุ้มครองอุบัติเหตุการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ ายร้ างกาย
10% - 40% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐานทีบ่ ริษัทกาหนดใช้ สาหรั บข้ อตกลงคุ้มครอง อบ.1 หรื ออบ.2

• ส่ วนลดสาหรับการงดจ่ ายผลประโยชน์ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรื อทุพพลภาพชั่วคราวบางส่ วน
จานวนวัน
7 วันแรก
14 วันแรก
21 วันแรก
28 วันแรก

% ของเบีย้ ประกันภัยผลประโยชน์ ทุพพลภาพชั่ วคราวสิ้นเชิ งหรื อ
ผลประโยชน์ ทุพพลภาพชั่ วคราวบางส่ วน
ไม่ต่ากว่า 10%
ไม่ต่ากว่า 15%
ไม่ต่ากว่า 20%
ไม่ต่ากว่า 25%

• ส่ วนลดสาหรับการงดจ่ ายส่ วนแรกของผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
จานวนเงินส่ วนแรก

% ของเบีย้ ประกันภัยผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล 5,000 บาทแรก

1,000 บาทแรก
2,000 บาทแรก

ไม่ต่ากว่า 30%
ไม่ต่ากว่า 40%

4. การคานวณเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่างการคานวณที่ 1
ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมหรือทาร้ายร่างกาย

500,000
500,000

ตารางแสดงอัตราเบีย้ ประกันภัยทีเ่ ลือกใช้
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 การเสียชีวิต
1.2 การสูญเสียอวัยวะ สายตา
1.3 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ขั้นต่า

ขั้นสูง

อัตราเบี้ยฯที่ใช้

0.10%
0.07%
0.01%
0.02%

0.25%
0.17%
0.03%
0.05%

0.175%
0.12%
0.02%
0.04%

คานวณ

เบีย้ ประกันภัยสุ ทธิ
500,000 * 0.175% = 875 บาท

หมายเหตุ :อัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้เป็ นตัวอย่างการคานวณ กาหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่า-ขั้นสูง

เพิม่ เติม
การคิดเบี้ยประกันภัยการถูกฆาตกรรมหรื อทาร้ายร่ างกาย จะรวมอยูใ่ นอัตราเบี้ยประกันภัยการเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อบ.1) และ
การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2) โดยให้ทุนความคุม้ ครองที่เท่ากับทุนประกันภัยอุบตั ิเหตุ

4. การคานวณเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่างการคานวณที่ 2
ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทวั่ ไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทาร้ายร่างกาย)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000
300,000

2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากจากข้อ 1.)

500,000

3. การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

25,000

ตารางแสดงอัตราเบีย้ ประกันภัยทีเ่ ลือกใช้
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2 จานวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท
8. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่ เติม)
1. การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ขั้นต่า
ขั้นสูง อัตราเบี้ยฯที่ใช้

0.10%

0.25%

0.175%

180 บาท 630 บาท
405 บาท
10 บาท 28 บาท
19 บาท
0.01% 0.04%
0.025%
อัตราเบีย้ ประกันภัยพื้นฐานรายปี ขั้นตา่
ขั้นตา่
ขั้นสู ง อัตราเบีย้ ฯทีใ่ ช้
10%
50%
30%

คานวณ
1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง (อ.บ.1)
เท่ากับ 500,000 * 0.175% = 875 บาท
- การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
เท่ากับ 300,000 * 0.10% * 30% = 90 บาท
2. ผลประโยชน์ อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ ายเพิม่ จากผลประโยชน์ การประกันภัยอุบัติเหตุ อ.บ.1)
เท่ากับ 500,000 * 0.025% = 125 บาท
3. การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ง)
5,000 บาทแรก
เท่ากับ 405 บาท
ส่ วนเพิ่มต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากับ (20,000/1,000) * 19 = 380 บาท
รวม 405 + 380 = 785 บาท

เบีย้ ประกันภัยสาหรับตัวอย่างการคานวณที่ 2
เท่ากับ 875 + 90 + 125 +785 = 1,875 บาท

หมายเหตุ :อัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้เป็ นตัวอย่างการคานวณ กาหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่า-ขั้นสูง

4. การคานวณเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่างการคานวณที่ 3
ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทวั่ ไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทาร้ายร่างกาย)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- อุบัติเหตุสาธารณะ

500,000
300,000
1,000,000

2.การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

25,000

ตารางแสดงอัตราเบีย้ ประกันภัยทีเ่ ลือกใช้
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2 จานวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท
8. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่ เติม)
1. การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ขั้นต่า
ขั้นสูง อัตราเบี้ยฯที่ใช้

0.10%

0.25%

0.175%

180 บาท 630 บาท
405 บาท
10 บาท 28 บาท
19 บาท
0.01% 0.04%
0.025%
อัตราเบีย้ ประกันภัยพื้นฐานรายปี ขั้นตา่
ขั้นตา่
ขั้นสู ง อัตราเบีย้ ฯทีใ่ ช้
10%
50%
30%

คานวณ
1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง (อ.บ.1)
เท่ากับ 500,000 * 0.175% = 875 บาท
- การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
เท่ากับ 300,000 * 0.10% * 30% = 90 บาท
- ผลประโยชน์ อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ ายเพิม่ จากผลประโยชน์ การประกันภัยอุบัติเหตุ อ.บ.1)
เท่ากับ 500,000 * 0.025% = 125 บาท
2. การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ง)
5,000 บาทแรก
เท่ากับ 405 บาท
ส่ วนเพิ่มต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากับ (20,000/1,000) * 19 = 380 บาท
รวม 405 + 380 = 785 บาท
เบีย้ ประกันภัยสาหรับตัวอย่างการคานวณที่ 3
เท่ากับ 875 + 90 + 125 +785 = 1,875 บาท

หมายเหตุ :อัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้เป็ นตัวอย่างการคานวณ กาหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่า-ขั้นสูง

4. การคานวณเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่างการคานวณที่ 4
ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทวั่ ไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทาร้ายร่างกาย)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000
300,000

2.การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

25,000
25,000

ตารางแสดงอัตราเบีย้ ประกันภัยทีเ่ ลือกใช้
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2 จานวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท
เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่ เติม)

1. การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ขั้นต่า
ขั้นสูง อัตราเบี้ยฯที่ใช้

0.10%

0.25%

0.175%

180 บาท 630 บาท
405 บาท
10 บาท 28 บาท
19 บาท
อัตราเบีย้ ประกันภัยพื้นฐานรายปี ขั้นตา่
ขั้นตา่
ขั้นสู ง อัตราเบีย้ ฯทีใ่ ช้
10%
50%
30%

คานวณ
1. ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง (อ.บ.1)
เท่ากับ 500,000 * 0.175% = 875 บาท
- การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
เท่ากับ 300,000 * 0.10% * 30% = 90 บาท
2. การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ง)
5,000 บาทแรก
เท่ากับ 405 บาท
ส่ วนเพิม่ ต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากับ (20,000/1,000) * 19 = 380 บาท
รวม 405 + 380 = 785 บาท
- การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000 บาทแรก เท่ากับ 30% * 180 = 54 บาท
ส่ วนเพิ่มต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากับ (20,000/1,000) * 30% * 10 = 60 บาท
เบีย้ ประกันภัยสาหรับตัวอย่างการคานวณที่ 4
เท่ากับ 875 + 90 +785 + 60 + 54 = 1,864 บาท

หมายเหตุ :อัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้เป็ นตัวอย่างการคานวณ กาหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่า-ขั้นสูง

5. ปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย
1. อาชีพผู้เอาประกันภัย
อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ตามประเภทชั้นอาชีพ

คานิยามของชั้นอาชีพ

ประเภทชั้นอาชีพ

% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐานขั้นต่า

ชั้นอาชีพ 1
ชั้นอาชีพ 2
ชั้นอาชีพ 3
ชั้นอาชีพ 4

ไม่ เกิน 50%
ไม่ เกิน 100%
ไม่ เกิน 150%

ประเภทอาชีพชั้น 1

หมายถึง

เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทางานประจาในสานักงาน
และรวมถึงการทางานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่า

ประเภทอาชีพชั้น 2

หมายถึง

เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการหรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้าซึ่งทางานนอกสานักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะและบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพ
ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

ประเภทอาชีพชั้น 3

หมายถึง

ผู้ปฏิบัติงานในด้านการช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทางานนอกสานักงานเป็นประจา ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง

ประเภทอาชีพชั้น 4

หมายถึง

ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1, 2 หรือ 3 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ

5. ปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย
1. อาชีพผู้เอาประกันภัย (ต่ อ)
ประเภทอาชีพชั้น 1 หมายถึง

เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทางานประจา
ในสานักงาน และรวมถึงการทางานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่า

ตัวอย่างอาชีพสาหรับประเภทอาชีพชั้น 1
เช่น นักบัญชี ผู้จัดการ นักโฆษณา ศิลปิน สถาปนิก คนขายของเลหลัง นายธนาคาร แคชเชียร์ พระสอนศาสนา เสมียน นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค นคัดลอก
หนังสือ ทันตแพทย์ นักออกแบบ คนเขียนแบบ บรรณาธิการ แม่บ้าน พนักงานขายประจาร้าน นักกฎหมาย ผู้บรรยาย พ่อค้า แพทย์ พยาบาล จักษุแพทย์ เจ้าของโรงรับ
จานา เภสัชกร พนักงานต้อนรับ เลขานุการ คนขายของที่ไม่ต้องส่งของ นักเขียนเชาวเลข ช่างภาพประจาห้องภาพ ศัลยแพทย์ (ที่ไม่ได้รักษาสัตว์) ครู พนักงานรับ
โทรศัพท์ พนักงานพิมพ์ดีด ฯลฯ
ประเภทอาชีพชั้น 2 หมายถึง

เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการหรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้าซึ่งทางานนอกสานักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้า นอุต สาหกรรม ซึ่ ง ส่ว นใหญ่ เป็ น อาชี พ เฉพาะหรือ กึ่ งอาชีพ เฉพาะและบางครั้งอาจจะมี การใช้ เ ครื่อ งจักร หรือ เป็ น
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพ ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

ตัวอย่างอาชีพสาหรับประเภทอาชีพชั้น 2
เช่น คนทาขนมปัง ช่างแต่งหน้า คนเก็บเงิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง(ควบคุมดูแลงาน) เจ้าของคาเฟ่ หัวหน้า พ่อครัว นักเคมี คนรับใช้ภายในบ้าน พนักงานขับรถ หัวหน้า
คนงาน ช่างทาผม คนเร่ขายของ นักหนังสือพิมพ์ พนักงานขายนอกสถานที่ หัวหน้าช่างประปา บุรุษไปรษณีย์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ยามรัก ษาความปลอดภัย คนขาย
ของที่ต้องส่งของ ช่างรังวัด ช่างตัดเสื้อ มัคคุเทศก์ บริกร ช่างซ่อมนาฬิกา ฯลฯ
หมายเหตุ ทั้งนีก้ ารจัดชั้ นอาชี พขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของแต่ ละบริ ษัท

5. ปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย
1. อาชีพผู้เอาประกันภัย (ต่ อ)
ประเภทอาชีพชั้น 3 หมายถึง

ผู้ปฏิบัติงานในด้านการช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทางานนอกสานักงานเป็นประจา ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในระดับสูง

ตัวอย่างอาชีพสาหรับประเภทอาชีพชั้น 3
กาลัง เช่น คนงานก่อสร้าง คนขายเนื้อ ช่างไม้ คนส่งของ คนขับรถส่งของ วิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอิเลคทรอนิค ชาวนา ขายปลา ช่างทอง ช่างทากุญแจ ช่าง
กล วิศวกรเครื่องกล ช่างทาสี ช่างประปา คนขนกระเป๋า ช่างพิมพ์ ช่างทารองเท้า ศัลยแพทย์(รักษาสัตว์) ฯลฯ
ประเภทอาชีพชั้น 4 หมายถึง

ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1, 2 หรื อ 3 ลักษณะงานเสี่ ยงต่ อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็ นพิเศษ

ตัวอย่างอาชีพสาหรับประเภทอาชีพชั้น 4
อาชีพที่ไม่สามารถจัดอยู่ในชั้นอาชีพชั้นที่1 ชั้น2 หรือชั้น3 อาชีพที่มีลักษณะของงาน เป็นงานที่ต้องใช้กาลังกาย และใช้เวลาอยู่ในกลางแจ้งมาก เป็นงานที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูงมากเป็นพิเศษ เช่นทหาร ตารวจ คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวดับ อาวุธสงคราม
คนงานในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด/ดินปืน คนงานก่อสร้าง คนงานเหมืองแร่ แอ็สเบ็สทอส ผู้ปฏิบัติการในโรงงานผลิตหม้อน้า นักประดาน้า คนงานอู่ต่อเรือพนักงาน
ดับเพลิง ลูกเรือประมง คนงานในอุตสาหกรรมเรื่อยไม้ คนงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ คนงานในโรงงานนิวเคลียร์/เคมี คนงานขุดเจาะน้ามันในทะเล นักกีฬาอาชีพ
คนงานในโรงงานกลั่นน้ามัน กลาสีเรือทะเล พนักงานเชื่อมทุกชนิด
หมายเหตุ ทั้งนีก้ ารจัดชั้ นอาชี พขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของแต่ ละบริ ษัท

5. ปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย
2. อายุผู้เอาประกันภัย
อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ตามช่ วงอายุ

ช่ วงอายุ

% ของอัตราเบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐานขั้นต่า

ไม่ เกิน 60 ปี
เกิน 60-65 ปี

ไม่ เกิน 20%

เกิน 65-70 ปี

ไม่ เกิน 60%

เกิน 70-75 ปี

ไม่ เกิน 140%

การคานวณอายุ
ใช้ปีปัจจุบันที่สมัครขอเอาประกันภัยหักลบด้ วยปี เกิด จะได้อายุของผูข้ อเอาประกันภัยเพื่อนามาคานวณเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่ าง ผูข้ อเอาประกันภัยเกิดวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2537 และขอเอาประกันภัยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561
วิธีการคานวณอายุของผูเ้ อาประกันภัยรายนี้คือ 2561 - 2537 เท่ากับ 24 ปี โดยไม่ สนใจเศษของปี

5. ปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย
ข้ อควรระวัง!
• หากกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยสู งเกินความจาเป็ น และไม่เหมาะสมกับรายได้
• หลักส่ วนได้เสี ย การระบุผรู ้ ับประโยชน์
• หากการจ่ายค่าสิ นไหม ไม่สมั พันธ์กบั ความสู ญเสี ยจริ ง เช่น ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาล

Q&A

