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1.  เจตนารมณ์ของการประกนัภยัอุบติัเหตุ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 

“ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท า
ใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั ”

◦ ความบาดเจบ็ทางร่างกาย (Bodily  Injury)
◦ โดยอุบติัเหตุ  (Accidental Mean)
◦ จากปัจจยัภายนอกร่างกาย (External Mean)
◦ โดยเอกเทศและโดยตรง (Solely and Directly)

• บางการกระท าถึงแมจ้ะเลง็ผลไดว้า่อาจเกิดการบาดเจบ็ได ้ เช่น เพ่ือช่วยชีวิต
ผูอ่ื้นหรือเพ่ือเอาตวัรอดจากเหตุการณ์คบัขนั เช่น กระโดดจากอาคารสูง
เพ่ือใหร้อดตายจากการถูกไฟคลอก กถื็อเป็นอุบติัเหตุ 

• การเจ็บป่วย การไดรั้บเช้ือโรค ไม่ถือเป็นอุบติัเหตุ ยกเวน้ กรณีการติดเช้ือ
โรคมีหนองหรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับ              
จากอุบติัเหตุ (หลกัสาเหตุใกลชิ้ด)

อุบัตเิหตุ หมายถึง....

องค์ประกอบของอุบัตเิหตุ

ตัวอย่างเพิม่เตมิ...



1.  เจตนารมณ์ของการประกนัภยัอุบติัเหตุ

การประกันภัยภัยอุบัติเหตุคือ....
การประกันภัยอุบัติ เหตุ เ ป็นการประกันภัย ท่ีให้ความคุ้มครองต่อผู ้เอาประกันภัยในกรณีท่ีผู ้เอาประกันภัย                   
ประสบอุบติัเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับ             
การรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะ หรือเสียชีวติ บริษทัประกนัภยัจะเขา้มารับภาระค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจาก การรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยั หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ”

“



2.  ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัอุบติัเหตุ

1. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัมาตรฐานท่ีใชร่้วมกนั ทั้งประกนัชีวิต และวินาศภยั
1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ (กรณีช าระเบ้ียรายปี)
1.2 กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ (กรณีช าระเบ้ียรายเดือน)
1.3 การประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม (กรณีช าระเบ้ียรายปี)

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัมาตรฐาน การประกนัภยัการเดินทาง
3. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัมาตรฐาน การประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์
4. กรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา
5. กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเหตุเอ้ืออาทร
6. กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ 200 ส าหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์)
7 . กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ 200 ส าหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์)
8. กรมธรรมป์ระกนัภยั ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารไม่ระบุช่ือ 
9. ประกนัการเดินทางอุ่นใจ 
10. กรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืนๆ ท่ีบริษทัประกนัภยัยืน่ขอในนามของบริษทัตนเอง

• กรมธรรม์ประกนัภัยทีใ่ช้กนัอยู่ในตลาด ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัภัยอุบตัิเหตุ



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• บุคคลทีเ่กีย่วข้องในสัญญาประกนัภัยอุบตัิเหตุ

ผู้เอาประกนัภัย
(Insured)

ผู้รับประกนัภัย
(Insurer)

ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย
(Policyholder)

ผู้รับประโยชน์
(Beneficiary)

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
(Covered Person )

บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคล               
ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี

บริษทัท่ีรับประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

บุคคลหรือองคก์ร ซ่ึงเป็นผูท่ี้จดัใหมี้การประกนัภยัเพื่อประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั

บุคคลผู ้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต                      
หากมิได้ระบุช่ือผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันอุบติัเหตุ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย
อุบติัเหตุจะตกแก่ทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยั

ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูอ้ยู่ในอุปการะ เฉพาะบุคคลท่ีไดร้ะบุช่ือไวใ้นเอกสารแนบตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• ค าจ ากดัความ (ทีส่ าคญั)

1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เ ง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด 
เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง                 
แห่งสัญญาประกนัภยั

2. อบัุติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนา
หรือมุ่งหวงั

3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน
4. ความสูญเสีย หรือ

ความเสียหายใดๆ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ 

สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจบ็
5. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศ์าสตร์บณัฑิตไดข้ึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บ

อนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม
6. มาตรฐานทาง

การแพทย์
หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และน ามาซ่ึงแผนการ รักษาท่ีเหมาะสม

กบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจบ็การตรวจพบ ผลการ
ชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี)

7. ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและ
สมควร

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับการให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น  



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• ค าจ ากดัความ (ทีส่ าคญั)

8. ความจ าเป็นทาง
การแพทย์

หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรักษาตามภาวการณ์บาดเจบ็ของผูรั้บบริการ
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของครอบครัวผู ้รับบริการ หรือของผู ้ให้บริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวการณ์
บาดเจบ็ของผูรั้บบริการนั้นๆ

9. ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปี
ต่อๆ ไป

10. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก  าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าเพียงล าพงัการกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั
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• เง่ือนไข และข้อก าหนดทัว่ไป (ทีส่ าคญั)

• ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจบ็โดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีมี
การเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้
ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้

การแจ้งอุบตัิเหตุ

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย

• ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทั
ตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง

• ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันับแต่วนัเสียชีวติ หรือวนัที่เร่ิมเกดิ
ทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนด
ดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้อง
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• เง่ือนไข และข้อก าหนดทัว่ไป (ทีส่ าคญั)(ต่อ)

• บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

• ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครอง                    
ในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสาร
ครบถว้นแลว้ 

• หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี
ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ

การจ่ายค่าทดแทน



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• เง่ือนไข และข้อก าหนดทัว่ไป (ทีส่ าคญั)(ต่อ)

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผูเ้อาประกันภัยหรือพร้อมกับ                  
ผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถ
แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น เม่ือผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดก                           
ของผูเ้อาประกนัภยั

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยัหรือพร้อมกบั                  
ผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์
ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ 
เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• เง่ือนไข และข้อก าหนดทัว่ไป (ทีส่ าคญั)(ต่อ)

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตรายมากกว่าอาชีพท่ีไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได้

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้า่เป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยันอ้ยกวา่อาชีพประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั 
บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหต้ามส่วน นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปล่ียนอาชีพแลว้

การเปลีย่นอาชีพ

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัเม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทณัฑสถานซ่ึงบริษทั                
จะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน

การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมตัิ



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• เง่ือนไข และข้อก าหนดทัว่ไป (ทีส่ าคญั)(ต่อ)

บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ด้วยการส่ง
หนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ี
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยั
ส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้ใช้บงัคบัมาแลว้ออก
ตามส่วน

ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้
ใหบ้ริษทัทราบเเป็นหนงัสือ และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกั
เบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั
มาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงัต่อไปนี้

การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย
ระยะเวลาประกนัภัย

(ไม่เกนิ/เดือน)
ร้อยละของเบีย้ประกนัภัยเต็มปี

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 80
9 85

10 90
11 95
12 100

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะส้ัน



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• ข้อยกเว้นทัว่ไป
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี้

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิ
สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถื้อเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง

3. การไดรั้บเช้ือโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ

4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ท่ีจ าเป็นจะตอ้งกระท า เน่ืองจากไดรั้บบาดเจบ็ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
และไดก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั

5. การแทง้ลูก

6. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวน้แต่การรักษาท่ีไดเ้กิดข้ึนภายใน 7 วนันบัจากวนัเกิดอุบติัเหตุ

7. การเปล่ียนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์

8. อาหารเป็นพิษ



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• ข้อยกเว้นทัว่ไป(ต่อ)
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี้

9. การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคล่ือนทบัเส้นประสาท (Discherniation)กระดูกสันหลงัเคล่ือน (Spondylolisthesis) 
หมอนรองกระดูกสนัหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสนัหลงัเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect)หรือพยาธิสภาพท่ี
กระดูกสันหลงัส่วน Pars interarticularis(Spondylolysis) เวน้แต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลงัอนั
เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ

10. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม                     
หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวติั การรัฐประหาร 
การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก

11. การก่อการร้าย

12. การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง

13. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• ข้อยกเว้นทัว่ไป
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
(เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพ่ือขยายความคุ้มครองดงักล่าว)
1. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็สกีดว้ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพ่ือรักษา

ชีวิต) ขณะก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยูใ่นบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ์ ด าน ้ าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้ า 

2. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

3. ขณะท่ีผูเ้อาประกันภัยก าลังข้ึนหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร และมิได้ประกอบการ                   
โดยสายการบินพาณิชย์

4. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ

5. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะวิวาท

6. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมท่ีมีความผดิสถานหนกั หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเขา้ปฏิบติัการนั้น
เกิน 30 ว ัน บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยตั้ งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้ น จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการนั้ น 
ส่วนหลงัจากนั้นใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ 

• ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 

• ขอ้ตกลงคุม้ครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)

• ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง

• ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน

• ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล

• ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหกั ไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก และการบาดเจบ็อวยัวะภายใน

• ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล

• ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์อุบติัเหตุสาธารณะ

การประกนัอุบัตเิหตุ โดยปกตแิล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถงึการถูกฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่กต็าม 
อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกนัภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเส่ียงภัยในการถูกฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกาย กส็ามารถที่จะไม่เอาประกนัภัยในส่วนนีไ้ด้
โดยผู้เอาประกนัภยักจ็ะได้รับส่วนลดเบีย้ประกนัภยั



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 

ค านิยาม

ความคุ้มครอง

การประกันภัยน้ีคุ ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู ้เอาประกันภัย โดยอุบัติ เหตุ                
และท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้
ผูเ้อาประกันภยัต้องรักษาตวัติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้ งแต่ข้อมือ หรือข้อเ ท้า  และให้หมายรวมถึง  การสูญเสียสมรรถภาพ                        
ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิง

ตลอดไป



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) (ต่อ)

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียว
เท่านั้นตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผล                
ท่ีเกิดข้ึน ตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไว ้                  
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลง
คุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความ
คุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลา เอาประกันภัย เ ท่ากับจ านวนเ งิน
เอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้นเม่ือใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้

1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และ

การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกัน        
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือมี
ข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้อาประกันภยัตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่
ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงข้างตั้ งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง
ตั้งแต่ขอ้เทา้

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



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) 

ค านิยาม

ความคุ้มครอง

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุและท า
ให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิด
อุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอื่นเพื่อ

สินจ้างได้



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) (ต่อ)

1 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ
2 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตก เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ิน เ ชิง  และ

การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย์
ชดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองข้างตั้งแต่ขอ้เท้า 
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
10 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ้
11 15% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกหน่ึงขา้ง
12 25% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (ทั้งสองขอ้)
13 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (หน่ึงขอ้)
14 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสามขอ้)
15 8% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสองขอ้)
16 4% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (หน่ึงขอ้)
17 5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวอ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) 

นอกจากน้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ี
18 5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่เทา้
19 1% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวเทา้อ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงขอ้) 

นอกจากน้ิวหวัแม่เทา้



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีมีการสูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเทา้โดยถาวรส้ินเชิงตามรายการท่ี 12 ถึง 19 
และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหน่ึงในรายการท่ี 1 ถึง 9 ได ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียท่ีแทจ้ริงในแต่ละรายการรวมกนั                     
แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดไวต้ามรายการท่ี  2 ถึง 19 ไดแ้ละไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการล้ิมรส หรือ
ดมกล่ิน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามความเห็นของแพทยข์องบริษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวน
เงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น

ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) (ต่อ)



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

การเรียกร้องผลประโยชน์ส าหรับอุบัตเิหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1) และ (อ.บ.2) (ต่อ)

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ 

ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั
2. ใบมรณบตัร
3. ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือ
หน่วยงานท่ีออกรายงาน
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย”                  
ของผูเ้อาประกนัภยั
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผูรั้บ
ประโยชน ์

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจาก
วนัทีแ่พทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้เอาประกนัภัย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป 
หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที่ไม่สามารถส่งหลกัฐานดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าได้แล้ว...



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราวส้ินเชิง

ค านิยาม

ทุพพลภาพช่ัวคราวส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติได้โดยส้ินเชิง                      
ในชัว่ระยะเวลาหน่ึง

ความคุ้มครอง

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวส้ินเชิงภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุบริษทัจะจ่าย               
ค่าทดแทนรายสัปดาห์ใหใ้นจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตลอดระยะเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู ่(สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) 
หกัดว้ยจ านวนเงินหรือจ านวนวนัส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเองท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี)

บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา                  
หรือทุพพลภาพถาวร 

ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง จะจ่ายรวมกนักบัทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน (ถา้มี) ไม่เกินกวา่ 52 สัปดาห์



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน

ค านิยาม

ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติบางส่วนในชัว่ระยะเวลา
หน่ึงก็ดี หรือเป็นผลต่อเน่ืองจากทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง ซ่ึงไดทุ้เลาเบาบางลงแลว้ก็ดี แต่ยงัไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติได้
ครบทุกส่วนในชัว่ระยะเวลาหน่ึง

ความคุ้มครอง

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิงภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุบริษทัจะจ่าย               
ค่าทดแทนรายสัปดาห์ใหใ้นจ านวนเงินต่อสัปดาห์ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตลอดระยะเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยู ่(สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) 
หกัดว้ยจ านวนเงินหรือจ านวนวนัส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบเองท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี)

บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า  สายตา                  
หรือทุพพลภาพถาวร 

ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง จะจ่ายรวมกนักบัทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน (ถา้มี)ไม่เกินกวา่ 52 สัปดาห์



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ค านิยาม

ความคุ้มครอง

ถ้าการบาดเจ็บ ท่ีได้รับท าให้ผู ้เ อาประกันภัยต้อง รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ ห รือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล 
ซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล
ใหต้ามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผดิส่วนแรก (ถา้มี)

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียง
จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น

ค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล                
เวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ท่ีจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้อง
ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิต
ก่อนครบ 6 ชั่วโมง

แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย                      
การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน 



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (ต่อ)

การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 

ผู้เอาประกนัภัยจะต้องส่งหลกัฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการ
รักษาจากคลนิิก โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกนัภัย

การรักษานอกประเทศไทย 

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั
2.ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา
3.ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบ
กบัใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั 
และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ี จ่ายไป เพื่อให ้                 
ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หาก             
ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด 
หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการ
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้อง
ส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามวนัทีท่ีร่ะบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้อจ ากดั

1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ ........บาท 
ทั้งน้ีขอ้จ  ากดัน้ีไม่ใช้บงัคบักรณีเขา้รับการรักษาในห้องผูป่้วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) 
ตามมาตรฐานทางการแพทย์

2. ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไมค้  ้ ายนั) 
รถเข็นผู ้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative 
medicine) การฝังเขม็ 
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1. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกัท่ีแนบทา้ยขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี

2. กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแขง็ (Compact, Cancellous, Spongy bone) ทั้งน้ีไม่รวมเน้ือเยือ่อ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นตารางผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหกั เช่น กระดูกอ่อน (Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc)

3. การร้าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, 
Green stick Fracture) 

หมายถึง การแตกเพียงเป็นรอย ไม่ขาดจากกนัอยา่งสมบูรณ์

4. การแตกหักจากกนัอย่างสมบูรณ์ (Complete Fracture) หมายถึง การท่ีกระดูกแตกหรือหกัออกจากกนัอยา่งสมบูรณ์และเห็นรอยหกัชดัเจน
5. การทิม่ทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การท่ีกระดูกหกัท่ิมทะลุผวิหนงั
6. การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหกัแบบยบุตวัของปลอ้งกระดูกสันหลงั (Vertebrae) ท่ีเกิดจากการตกจากท่ีสูง

7. การแตกหักมากกว่า 1 แห่ง (Multiple Fracture) หมายถึง การแตกหรือหกัของกระดูกท่อนเดียวกนั มากกวา่ 1 ต าแหน่ง
8. กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง ส่วนของกระดูกท่ีประกอบเป็นกะโหลกศีรษะ ทั้งน้ีไม่รวมกระดูกขากรรไกรบน (Maxillar)ขากรรไกรล่าง 

(Mandible) กระดูกแกม้ (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone)
9. กฎเก้าเปอร์เซ็นต์ (Rule of Nines) หมายถึง ระบบท่ีแพทยใ์ช้ประเมินพื้นผิวหนงัของร่างกายจากการถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก โดยศีรษะและแขนแต่ละ

ขา้งถือเป็นส่วนละ 9% ของพื้นผิวร่างกาย ดา้นหนา้และดา้นหลงัของล าตวัแต่ละดา้นถือเป็นส่วนละ 18% ของ
พื้นผวิร่างกาย ขาแต่ละขา้งถือเป็นส่วนละ 18% ของพื้นผวิร่างกาย และบริเวณระหวา่งทวารหนกักบัโคนอวยัวะ
สืบพนัธ์ุรวมถึงอวยัวะสืบพนัธ์ุถือเป็น 1% ท่ีเหลือ
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10. บาดแผลการไหม้ หรือน า้ร้อนลวกระดับทีส่าม หมายถึง การไหมท่ี้ท าลายชั้นผวิหนงัทั้งหมด (หนงัก าพร้าและหนงัแท)้

11. การผ่าตัดเปิดทรวงอก หมายถึง การผ่าตดัอวยัวะในทรวงอกซ่ึงโดยปกติจะไม่รวมถึงหัวใจ แต่เพื่อประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี                
ใหร้วมถึงหวัใจดว้ย

12. สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยทีเ่ป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภัย 

หมายถึง การบาดเจ็บ หรืออาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย ์ท่ีปรากฏข้ึนก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผล
บงัคบั

13. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหกัง่ายเน่ืองจากการลดลงของจ านวนเน้ือกระดูก

14. กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหกัในต าแหน่งกระดูกซ่ึงเป็นโรคอยูก่่อนท าใหก้ระดูกขาดความแขง็แรง

ความคุ้มครอง

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บโดยอุบติัเหตุอนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามท่ีระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูก
แตกหักภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ในอตัราร้อยละของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์
กระดูกแตกหกั เม่ือไดรั้บหลกัฐานพิสูจน์การแตกหกัโดยการเอก๊ซเรยแ์ลว้
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เง่ือนไขการจ่ายผลประโยชน์

ภายหลงัทีบ่ริษทัได้รับหลกัฐานพสูิจน์การแตกหักตามเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ในหัวข้อการเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหายแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้
ภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวต่อไปนี้

1) ผลประโยชน์ขา้งตน้จะจ่ายใหสู้งสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจ ากดัการจ่ายเพียง 1 คร้ังเท่านั้นส าหรับ                
การแตกหกัของกระดูกช้ินหรือท่อนนั้นในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั

2) ในกรณีท่ีมีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัผลประโยชน์กระดูกแตกหกั ความคุม้ครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักน้ี              
จะยงัคงมีอยู่ส าหรับช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น โดยมีความคุม้ครองเท่ากบัยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน ์              
การชดเชยกระดูกแตกหกั

3) ความคุม้ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักน้ีจะส้ินสุดลงทนัทีเม่ือมีการจ่ายผลประโยชน์กระดูกแตกหักเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ผลประโยชนก์ระดูกแตกหกัแลว้

4) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์น้ี หากบริษทัตอ้งจ่ายผลประโยชน์เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง

5) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชนน้ี์ส าหรับการแตกหกัของกระดูกเม่ือบริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนส์ าหรับการสูญเสียอวยัวะนั้นๆ ตามขอ้ตกลงคุม้ครอง อ.บ.1 
หรือ อ.บ.2

ทั้งนีก้ารแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ทีม่ไิด้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 
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ผลประโยชน์ ร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย
1.   การแตกหักของกระดูก
1.1 สะโพกหรือเชิงกราน (ยกเว้นกระดูกต้นขา หรือกระดูกก้นกบ)
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และ

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง
60%

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 30%
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่ง

สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง
15%

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 12%
1.2 ต้นขา  หรือส้นเท้า

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง และ
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง

30%

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 24%
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่ง

สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง
15%

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 12%

ผลประโยชน์ ร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย
1.3 ขาท่อนล่าง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลาร้า ข้อเท้า ข้อศอก แขนท่อนบนและท่อนล่าง
แต่ไม่รวมถึงการแตกหักของกระดูกข้อมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture)

การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง 
และการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 1 แห่ง

24%

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 15%
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่ง

สมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง
12%

กะโหลกศีรษะยบุ (Depressed  fracture) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดย
การศลัยกรรม

7.2%

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6%
1.4 การแตกหักของกระดูกปลายแขน (Colles fracture) ของแขนท่อนล่าง และการแตกหักของกระดูกข้อมือ 
(Radius and Ulna)

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12%
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6%

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบ้า กระดูกสันอก มือ (ยกเว้นนิว้มือและข้อมือ) เท้า (ยกเว้นนิว้เท้าและส้นเท้า)

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12 %
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6%
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ผลประโยชน์ ร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย
1.6 กระดูกสันหลงั  (ยกเว้นกระดูกก้นกบ)

กระดูกแตกหกัแบบยบุตวั (Compression  Fracture) 12%
การแตกหกัของกระดูก ซ่ึงตอ้งท าการรักษาโดยศลัยกรรม 12%
กระดูกหกัซ่ึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียการท างานของระบบประสาทโดยถาวร 8%
การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 6%

1.7 ขากรรไกรล่าง
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหกัจากกนัอยา่ง

สมบูรณ์ 1 แห่ง
15%

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 12%
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 9.6%

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 4.8%

1.8 ซ่ีโครง 1 ซ่ี หรือมากกว่า กระดูกโหนกแก้ม กระดูกก้นกบ ขากรรไกรบน จมูก นิว้เท้า 1 นิว้ หรือมากกว่า นิว้มือ 1 นิว้ 
หรือมากกว่า
การแตกหักมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการท่ิมทะลุ 1 แห่ง  และการแตกหักจากกนัอยา่ง

สมบูรณ์ 1 แห่ง
9.5%

การแตกหกัโดยมีการท่ิมทะลุ 7.2%
การแตกหกัมากกวา่ 1 แห่ง โดยมีการแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 4.8%

การแตกหกัจากกนัอยา่งสมบูรณ์ 2.4%

ผลประโยชน์ ร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย
2. บาดแผลจากการไหม้ หรือน า้ร้อนลวกระดบัที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์

ไม่ต ่ากวา่  27%  ของผิวหนงัร่างกาย 60%

ไม่ต ่ากวา่  18%  ของผิวหนงัร่างกาย 35%

ไม่ต ่ากวา่    9% ของผิวหนงัร่างกาย 20%
ไม่ต ่ากวา่  4.5% ของผิวหนงัร่างกาย 10%

3. ข้อกระดูกเคล่ือนทีจ่ าเป็นต้องรักษาโดยการท าให้กระดูกเข้าทีด้่วยการผ่าตดัโดยการวางยาสลบ
กระดูกสนัหลงัหรือส่วนหลงั โดยวนิิจฉยัจากการถ่ายภาพทางรังสี (ยกเวน้

หมอนรองกระดูกสนัหลงัเคล่ือนทบัเสน้ประสาท)
48%

ขอ้สะโพก 30%
ขอ้หวัเข่า 15%
กระดูกขอ้มือ หรือขอ้ศอก 12%
กระดูกขอ้เทา้ กระดูกขอ้ไหล่ หรือกระดูกไหปลาร้า 6%
กระดูกน้ิวมือ น้ิวเทา้ หรือขากรรไกร 2.4%

4. การบาดเจบ็ต่ออวยัวะภายในทีเ่กดิจากการถูกกระทบหรือกระแทก
การบาดเจ็บต่ออวยัวะภายในซ่ึงตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดัเปิดทรวงอกหรือการ

ผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้ง (ยกเวน้ไสเ้ล่ือน)
15%

สมองถูกกระทบหรือกระแทกจนท าใหห้มดสติ  ตรวจร่างกายพบมีความผิดปกติ
ทางระบบประสาทและมีบาดแผลฟกช ้าท่ีสมองจากภาพถ่ายทางรังสี

25%

บริษทัจะชดเชยการผา่ตดัรายการต่างๆ ในขอ้ 3 และ ขอ้ 4 เพียงรายการละหน่ึง
คร้ังในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัในแต่ละปี



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น า้ร้อนลวก และการบาดเจบ็อวยัวะภายใน (ต่อ)

ข้อยกเว้น

ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์กระดูกแตกหกัน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี

1. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis)หรือกระดูกหกัจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)

2. สภาพการบาดเจบ็ หรือเจบ็ป่วยท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั

3. การแตกหกัซ่ึงเป็นผลมาจากกระดูกท่ีมีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคท่ีเป็นมาโดยก าเนิด



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล

ค านิยาม

ผู้ป่วยใน หมายถึง ท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงซ่ึงตอ้งลงทะเบียน
เป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษา                   
การบาดเจบ็นั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง

ความคุ้มครอง

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหว่าง
การเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ใหต้ามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในห้องผูป่้วยหนกั(ไอ.ซี.ย.ู) บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้
ระหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ให้เป็น ……เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ทั้งน้ีไม่เกิน ....... วนั 
อยา่งไรก็ตามบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล รวมกนัสูงสุดไม่เกิน .......วนัต่อการบาดเจบ็แต่ละคร้ัง 



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use
• ข้อตกลงคุ้มครองทีเ่ลือกซ้ือได้ (รายละเอยีดเพิม่เติม) 

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์อุบัตเิหตุสาธารณะ

ค านิยาม

อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใช้บริการตามท่ีก าหนดเวลาเปิด
ใหบ้ริการ ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ความคุ้มครอง
ถา้การบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตาม อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อนัเน่ืองมาจาก เหตุดงัต่อไปน้ี
1. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารและเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัรถไฟ รถไฟลอยฟ้า

รถไฟฟ้าใตดิ้น ขณะขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตห์รือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษทัขนส่ง รถโดยสารบริษทั
ร่วมขนส่ง ท่ีจดทะเบียนเพ่ือการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางท่ีก าหนด รวมทั้งรถตูร่้วมขนส่งมวลชนท่ีวิ่งประจ าตามเส้นทางเดินรถท่ี
ไดรั้บอนุญาต 

2. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารลิฟทแ์ละเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัลิฟทส์าธารณะส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงลิฟทท่ี์ใชใ้นเหมืองแร่ หรือสถานท่ีก่อสร้าง 

3. ขณะผู ้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ข้ึนในอาคารสาธารณะนั้ น 
รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตดว้ย

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100% ของจ านวนผลประโยชน์อนัจะพงึจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2



3. ท าความรู้จกักบักรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุแบบอตัโนมติั File & Use

• เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 

ข้อยกเว้นสามารถทีจ่ะจ่ายเบีย้ประกนัภัย เพิม่เติมเพ่ือขอขยายความคุ้มครองได้ 
1. การขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์
2. การจลาจล การนดัหยดุงาน
3. การก่อการร้าย
4. การโดยสารอากาศยานท่ีมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. การเล่นหรือแข่งกีฬาอนัตราย
6. การขยายความคุม้ครองค่าใชจ่้ายทนัตกรรม
7. การจ ากดัความรับผิด



4.  การค านวณเบ้ียประกนัภยั

อัตราเบี้ยประกันภยัพื้นฐาน  (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย) : ชั้นอาชีพ 1

ข้อตกลงคุ้มครอง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

ขั้นต่ า ขั้นสูง

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

0.07%
0.01%
0.02%

0.17%
0.03%
0.05%

2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง 
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
2.1 การเสียชีวิต
2.2 การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
2.3 ทุพพลภาพถาวร

0.07%
0.04%
0.04%

0.17%
0.09%
0.09%

3. ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวส้ินเชิง 15% 50%

4. ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 25% 75%
5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2  จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท

180 บาท
10 บาท

630 บาท
28 บาท

6. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 0.80% 1.50%

7. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเขา้รักษาตัวในโรงพยาบาล 25% 75%
8. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 0.01% 0.04%

อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มส าหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ครอง

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่เตมิ)
อตัราเบีย้ประกนัภัย
พื้นฐานรายปีขั้นต า่
ขั้นต า่ ขั้นสูง

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 10% 50%

2. การแข่งกฬีาอนัตราย 10% 40%

3. การโดยสารอากาศยานทีม่ไิด้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 10% 40%

4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การทีป่ระชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 10% 30%

5. การก่อการร้าย   10% 100%

6. ค่าใช้จ่ายทนัตกรรม 1% 10%



4.  การค านวณเบ้ียประกนัภยั

• ส่วนลดส าหรับการลดจ านวนเงินเอาประกนัภัยของข้อตกลงคุ้มครอง อบ.1 หรือ อบ.2 อนัเน่ืองมาจากความคุ้มครองอบัุติเหตุการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร้างกาย 

10% - 40% ของอตัราเบีย้ประกนัภัยพืน้ฐานทีบ่ริษัทก าหนดใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง อบ.1 หรืออบ.2 

• ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราวส้ินเชิงหรือทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน

จ านวนวนั 
% ของเบีย้ประกนัภัยผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราวส้ินเชิงหรือ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน
7 วนัแรก
14 วนัแรก
21 วนัแรก
28 วนัแรก 

ไม่ต ่ากวา่ 10%
ไม่ต ่ากวา่ 15%
ไม่ต ่ากวา่ 20%
ไม่ต ่ากวา่ 25%

• ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของผลประโยชน์การรักษาพยาบาล

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบีย้ประกนัภัยผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 5,000 บาทแรก

1,000 บาทแรก
2,000 บาทแรก

ไม่ต ่ากวา่ 30%
ไม่ต ่ากวา่ 40%



4.  การค านวณเบ้ียประกนัภยั

ตัวอย่างการค านวณที่ 1
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมหรือท าร้ายร่างกาย

500,000
500,000

ข้อตกลงคุ้มครอง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

ขั้นต่ า ขั้นสูง อัตราเบี้ยฯที่ใช้

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

1.1 การเสียชีวิต
1.2 การสูญเสียอวัยวะ สายตา
1.3 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

0.10%
0.07%
0.01%
0.02%

0.25%
0.17%
0.03%
0.05%

0.175%
0.12%
0.02%
0.04%

ตารางแสดงอตัราเบีย้ประกนัภัยทีเ่ลือกใช้

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ 
500,000 * 0.175% = 875 บาท

เพิม่เติม 
การคิดเบ้ียประกนัภยัการถูกฆาตกรรมหรือท าร้ายร่างกาย จะรวมอยูใ่นอตัราเบ้ียประกนัภยัการเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อบ.1)  และ                         
การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2) โดยใหทุ้นความคุม้ครองท่ีเท่ากบัทุนประกนัภยัอุบติัเหตุ

ค านวณ

หมายเหตุ :อตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งการค านวณ ก าหนดจากค่าเฉล่ียของอตัราเบ้ียประกนัภยัขั้นต ่า-ขั้นสูง



4.  การค านวณเบ้ียประกนัภยั

ตัวอย่างการค านวณที่ 2
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทัว่ไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือท าร้ายรา่งกาย)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000
300,000

2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากจากข้อ 1.) 500,000

3. การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 25,000

ค านวณ

ข้อตกลงคุ้มครอง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

ขั้นต่ า ขั้นสูง อัตราเบี้ยฯท่ีใช้
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

0.10% 0.25% 0.175%

5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2  จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท

180 บาท
10 บาท

630 บาท
28 บาท

405 บาท
19 บาท

8. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 0.01% 0.04% 0.025%

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่เตมิ)
อตัราเบีย้ประกนัภัยพ้ืนฐานรายปีขั้นต า่
ขั้นต า่ ขั้นสูง อตัราเบีย้ฯทีใ่ช้

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 10% 50% 30%

ตารางแสดงอตัราเบีย้ประกนัภัยทีเ่ลือกใช้

1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)
เท่ากบั 500,000 * 0.175%  =  875 บาท

- การขยายความคุ้มครองการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เท่ากบั 300,000 * 0.10% * 30% = 90 บาท

2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิม่จากผลประโยชน์การประกนัภัยอุบัติเหตุ อ.บ.1)
เท่ากบั 500,000 *  0.025% = 125 บาท

3. การรักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง)
5,000 บาทแรก                     เท่ากบั 405 บาท
ส่วนเพิ่มต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากบั (20,000/1,000) * 19 = 380 บาท
รวม 405 + 380 = 785 บาท

เบีย้ประกนัภัยส าหรับตัวอย่างการค านวณที ่2
เท่ากบั 875 + 90 + 125 +785 = 1,875 บาท

หมายเหตุ :อตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งการค านวณ ก าหนดจากค่าเฉล่ียของอตัราเบ้ียประกนัภยัขั้นต ่า-ขั้นสูง



4.  การค านวณเบ้ียประกนัภยั

ตัวอย่างการค านวณที่ 3
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทัว่ไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือท าร้ายรา่งกาย)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- อุบัติเหตุสาธารณะ

500,000
300,000
1,000,000

2.การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 25,000

ค านวณ

ข้อตกลงคุ้มครอง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

ขั้นต่ า ขั้นสูง อัตราเบี้ยฯท่ีใช้
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

0.10% 0.25% 0.175%

5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2  จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท

180 บาท
10 บาท

630 บาท
28 บาท

405 บาท
19 บาท

8. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 0.01% 0.04% 0.025%

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่เตมิ)
อตัราเบีย้ประกนัภัยพ้ืนฐานรายปีขั้นต า่
ขั้นต า่ ขั้นสูง อตัราเบีย้ฯทีใ่ช้

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 10% 50% 30%

ตารางแสดงอตัราเบีย้ประกนัภัยทีเ่ลือกใช้

1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)
เท่ากบั 500,000 * 0.175%  =  875 บาท

- การขยายความคุ้มครองการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เท่ากบั 300,000 * 0.10% * 30% = 90 บาท

- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิม่จากผลประโยชน์การประกนัภัยอุบัติเหตุ อ.บ.1)
เท่ากบั 500,000 *  0.025% = 125 บาท

2. การรักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง)
5,000 บาทแรก                     เท่ากบั 405 บาท
ส่วนเพิ่มต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากบั (20,000/1,000) * 19 = 380 บาท
รวม 405 + 380 = 785 บาท

เบีย้ประกนัภัยส าหรับตัวอย่างการค านวณที ่3
เท่ากบั 875 + 90 + 125 +785 = 1,875 บาท

หมายเหตุ :อตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งการค านวณ ก าหนดจากค่าเฉล่ียของอตัราเบ้ียประกนัภยัขั้นต ่า-ขั้นสูง



4.  การค านวณเบ้ียประกนัภยั

ตัวอย่างการค านวณที่ 4
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อบ.1)
- จากอุบัติเหตุทัว่ไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือท าร้ายรา่งกาย)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000
300,000

2.การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

25,000
25,000

ค านวณ

ข้อตกลงคุ้มครอง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

ขั้นต่ า ขั้นสูง อัตราเบี้ยฯท่ีใช้
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

0.10% 0.25% 0.175%

5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
5.1 จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทแรก
5.2  จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพิ่มต่อทุก 1,000 บาท

180 บาท
10 บาท

630 บาท
28 บาท

405 บาท
19 บาท

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง(ภัยเพิม่เตมิ)
อตัราเบีย้ประกนัภัยพ้ืนฐานรายปีขั้นต า่
ขั้นต า่ ขั้นสูง อตัราเบีย้ฯทีใ่ช้

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 10% 50% 30%

ตารางแสดงอตัราเบีย้ประกนัภัยทีเ่ลือกใช้

1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)
เท่ากบั 500,000 * 0.175%  =  875 บาท

- การขยายความคุ้มครองการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เท่ากบั 300,000 * 0.10% * 30% = 90 บาท

2. การรักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง)
5,000 บาทแรก                      เท่ากบั 405 บาท
ส่วนเพิ่มต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากบั (20,000/1,000) * 19 = 380 บาท
รวม 405 + 380 = 785 บาท
- การขยายความคุ้มครองการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000 บาทแรก     เท่ากบั 30% * 180 = 54 บาท
ส่วนเพิ่มต่อทุกๆ 1,000 บาท เท่ากบั (20,000/1,000) * 30% * 10 = 60 บาท

เบีย้ประกนัภัยส าหรับตัวอย่างการค านวณที ่4
เท่ากบั 875 + 90 +785 + 60 + 54 = 1,864 บาท

หมายเหตุ :อตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งการค านวณ ก าหนดจากค่าเฉล่ียของอตัราเบ้ียประกนัภยัขั้นต ่า-ขั้นสูง



5. ปัจจยัในการพิจารณารับประกนัภยั

1. อาชีพผู้เอาประกนัภยั

ประเภทช้ันอาชีพ % ของอตัราเบีย้ประกนัภัยพืน้ฐานขั้นต ่า

ช้ันอาชีพ 1 -
ช้ันอาชีพ 2 ไม่เกนิ 50%
ช้ันอาชีพ 3 ไม่เกนิ 100% 
ช้ันอาชีพ 4 ไม่เกนิ 150%

ค านิยามของช้ันอาชีพ

ประเภทอาชีพช้ัน 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน 
และรวมถึงการท างานฝีมือท่ีไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า

ประเภทอาชีพช้ัน 2 หมายถึง เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการหรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้าซึ่งท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือก่ึงอาชีพเฉพาะและบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้วิชาชีพ
ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

ประเภทอาชีพช้ัน 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านการช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขนส่งท่ีมีการเดินทางหรือท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง

ประเภทอาชีพช้ัน 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1, 2 หรือ 3 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ

อตัราเบีย้ประกนัภัยเพิม่ตามประเภทช้ันอาชีพ



5. ปัจจยัในการพิจารณารับประกนัภยั

1. อาชีพผู้เอาประกนัภยั (ต่อ)
ประเภทอาชีพชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ท างานประจ า

ในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือท่ีไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า

เช่น นักบัญชี ผู้จัดการ นักโฆษณา ศิลปิน สถาปนิก คนขายของเลหลัง นายธนาคาร แคชเชียร์ พระสอนศาสนา เสมียน นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค นคัดลอก
หนังสือ ทันตแพทย์ นักออกแบบ คนเขียนแบบ บรรณาธิการ แม่บ้าน พนักงานขายประจ าร้าน นักกฎหมาย ผู้บรรยาย พ่อค้า แพทย์ พยาบาล จักษุแพทย์ เจ้าของโรงรับ
จ าน า เภสัชกร พนักงานต้อนรับ เลขานุการ คนขายของที่ไม่ต้องส่งของ นักเขียนเชาวเลข ช่างภาพประจ าห้องภาพ ศัลยแพทย์(ท่ีไม่ได้รักษาสัตว์) ครู พนักงานรับ
โทรศัพท์ พนักงานพิมพ์ดีด ฯลฯ

ประเภทอาชีพชั้น 2 หมายถึง เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการหรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้าซึ่งท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือก่ึงอาชีพเฉพาะและบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้วิชาชีพ  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

เช่น คนท าขนมปัง ช่างแต่งหน้า คนเก็บเงิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง(ควบคุมดูแลงาน) เจ้าของคาเฟ่ หัวหน้า    พ่อครัว นักเคมี คนรับใช้ภายในบ้าน พนักงานขับรถ หัวหน้า
คนงาน ช่างท าผม คนเร่ขายของ นักหนังสือพิมพ์ พนักงานขายนอกสถานท่ี หัวหน้าช่างประปา บุรุษไปรษณีย์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ยามรักษาความปลอดภัย คนขาย
ของท่ีต้องส่งของ ช่างรังวัด ช่างตัดเสื้อ มัคคุเทศก์ บริกร ช่างซ่อมนาฬิกา ฯลฯ

ตัวอย่างอาชีพส าหรับประเภทอาชีพชั้น 1

ตัวอย่างอาชีพส าหรับประเภทอาชีพชั้น 2

หมายเหตุ ทั้งนีก้ารจัดช้ันอาชีพขึน้อยู่กบัการพจิารณาของแต่ละบริษัท



5. ปัจจยัในการพิจารณารับประกนัภยั

1. อาชีพผู้เอาประกนัภยั (ต่อ)
ประเภทอาชีพชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านการช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน 

ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขนส่งท่ีมีการเดินทางหรือท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในระดับสูง

ก าลัง เช่น คนงานก่อสร้าง คนขายเนื้อ ช่างไม้ คนส่งของ คนขับรถส่งของ วิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอิเลคทรอนิค ชาวนา ขายปลา ช่างทอง ช่างท ากุญแจ ช่าง
กล วิศวกรเครื่องกล ช่างทาสี ช่างประปา คนขนกระเป๋า ช่างพิมพ์ ช่างท ารองเท้า ศัลยแพทย์(รักษาสัตว์) ฯลฯ

ประเภทอาชีพชั้น 4 หมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอาชีพพิเศษ ซ่ึงไม่สามารถจดัเขา้ประเภทอาชีพชั้น 1, 2 หรือ 3 ลกัษณะงานเส่ียงต่อการเกดิอบัุติเหตุมากเป็นพเิศษ

อาชีพท่ีไม่สามารถจัดอยู่ในชั้นอาชีพชั้นที่1 ชั้น2 หรือชั้น3 อาชีพท่ีมีลักษณะของงาน เป็นงานที่ต้องใช้ก าลังกาย และใช้เวลาอยู่ในกลางแจ้งมาก เป็นงานท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูงมากเป็นพิเศษ เช่นทหาร ต ารวจ คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศ  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ ยวดับ อาวุธสงคราม 
คนงานในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด/ดินปืน คนงานก่อสร้าง คนงานเหมืองแร่แอ็สเบ็สทอส ผู้ปฏิบัติการในโรงงานผลิตหม้อน้ า นักประดาน้ า คนงานอู่ต่อเรือพนักงาน
ดับเพลิง ลูกเรือประมง คนงานในอุตสาหกรรมเร่ือยไม้ คนงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ คนงานในโรงงานนิวเคลียร์/เคมี คนงานขุดเจาะน้ ามันในทะเล นักกีฬาอาชีพ 
คนงานในโรงงานกล่ันน้ ามัน กลาสีเรือทะเล พนักงานเชื่อมทุกชนิด

ตัวอย่างอาชีพส าหรับประเภทอาชีพช้ัน 3

ตัวอย่างอาชีพส าหรับประเภทอาชีพชั้น 4

หมายเหตุ ทั้งนีก้ารจัดช้ันอาชีพขึน้อยู่กบัการพจิารณาของแต่ละบริษัท
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2. อายุผู้เอาประกนัภยั

ช่วงอายุ % ของอตัราเบีย้ประกนัภัยพืน้ฐานขั้นต ่า

ไม่เกนิ 60 ปี -

เกนิ 60-65 ปี ไม่เกนิ 20%

เกนิ 65-70 ปี ไม่เกนิ 60% 

เกนิ 70-75 ปี ไม่เกนิ 140%

อตัราเบีย้ประกนัภัยเพิม่ตามช่วงอายุ

การค านวณอายุ

ใชปี้ปัจจุบันท่ีสมคัรขอเอาประกนัภยัหกัลบด้วยปีเกดิ จะไดอ้ายขุองผูข้อเอาประกนัภยัเพื่อน ามาค านวณเบ้ียประกนัภยั 
ตัวอย่าง ผูข้อเอาประกนัภยัเกิดวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2537 และขอเอาประกนัภยัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2561
วธีิการค านวณอายขุองผูเ้อาประกนัภยัรายน้ีคือ 2561 - 2537 เท่ากบั 24 ปี โดยไม่สนใจเศษของปี
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ข้อควรระวงั!

• หากก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงเกินความจ าเป็น และไม่เหมาะสมกบัรายได้
• หลกัส่วนไดเ้สีย การระบุผูรั้บประโยชน์
• หากการจ่ายค่าสินไหม ไม่สมัพนัธ์กบัความสูญเสียจริง เช่น ผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รักษาตวั
ในโรงพยาบาล
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