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เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพ ยูนิเวอร์ ส (ใช้ สาหรับการขายช่ องทางอืน่ ๆ ยกเว้ นการขายผ่ านทางโทรศัพท์ )
บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย และขอรับรองภายใต้
ข้อบังคับเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้วา่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นผูม้ ีสิทธิไได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูร้ ับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) ต้องการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อจะขอทราบรายละเอียดใดๆ
เกี่ยวกับการประกันภัยนี้ โปรดติดต่อที่แผนกบริ การผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนและการส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรื อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มี
การเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
การจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแล้ว ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองหรื อเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนด
ระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
ข้ อยกเว้นทั่วไปที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุม้ ครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุม้ ครอง
ดังกล่าว)
 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม หรื อสงครามกลางเมือง การก่อวินาศกรรม การ
กระทาอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรื อการนัดหยุดงานหรื อการจลาจลไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับ
ทางการเมืองหรื อไม่ก็ตาม หรื อการก่อความวุน่ วายทางการเมือง หรื อการก่อการร้าย
 การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์
 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อพยายามทาร้ายร่ างกายตนเอง ไม่ว่าเป็ นการกระทาโดยตนเองหรื อยินยอมให้
ผูอ้ ื่นกระทา ไม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่ก็ตาม หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ทาร้ายร่ างกาย หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตาย ทั้งนี้ รวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที่ผู้
ได้รับความคุม้ ครองกิน ดื่ม หรื อฉี ดยา หรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สงั่
 การติดเชื้ อ HIV หรื อโรคเอดส์ กามโรคหรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการ
รักษา) การทาหมันหรื อการคุมกาเนิ ด
 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็ นการรักษาแผนปั จจุบนั รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวดและ
การกดจุด (Chiropractic) การรักษาด้วยยาสมุนไพร เป็ นต้น
รายละเอียดความคุ้มครองที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย)
หมายเหตุ : ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สาหรับการขาย
ช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.)
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กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพ ยูนิเวอร์ ส
(ใช้สาหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์)
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและ
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้าย บริ ษทั ให้สัญญากับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความทัว่ ไป
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่ามี
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลัง ใบคาขอเอาประกันภัย เอกสารแนบติดตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ
เอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บุคคลในครอบครัว หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ที่ได้ถูกระบุชื่อเป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
2. บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อคู่สมรส
ของผูเ้ อาประกันภัย
3. บิดามารดา หมายถึง บิดาและ/หรื อมารดาของผูเ้ อาประกันภัย
ผู้ได้ รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อบุคคลในครอบครัวเฉพาะผูท้ ี่ได้ถูกระบุชื่อเป็ น
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย ซึ่ งมีอายุไม่เกินตามที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
วันทีก่ รมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ หมายถึง วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นให้ความคุม้ ครอง
ปี กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น ซึ่ งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัย
ภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนา มุ่งหวัง เล็งเห็นหรื อคาดหวังให้เกิดขึ้น และ
เกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ การได้รับการวินิจฉัย หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองและเกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ทั้งนี้ตอ้ งปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่ วย
เช่นว่านั้นเป็ นการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นโดยตัวเองและเป็ นผลโดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอื่นๆ ทั้งปวง
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ความรับผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับผิดชอบเองสาหรับ
เหตุการณ์แต่ละครั้ง
แพทย์ หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณั ฑิตได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ของท้องถิ่นที่ให้บริ การทางแพทย์ และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
ทางการแพทย์ทางด้านอายุรกรรมหรื อทางด้านศัลยกรรม ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง คู่สมรส ผูร้ ่ วม
สายโลหิตหรื อผูส้ ื บสายโลหิ ตของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
แพทย์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญเฉพาะโรคหรือแพทย์ เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามกฎหมายและมีวฒ
ุ ิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รในสาขาที่เหมาะสมกับโรคดังกล่าว ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิ ตหรื อผูส้ ื บสายโลหิ ตของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจาก
บริ ษทั และต้องเป็ นที่ยอมรับของบริ ษทั
แพทย์ ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
พยาบาล หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 6 ชัว่ โมงและต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้
รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษาฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อคลินิก ซึ่ งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัย และข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ที่จดั ให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคื นและมี
องค์ประกอบทางด้านสถานที่และมีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนมีการจัดการให้บริ การที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่และต้องได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขต
นั้นๆ
คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์ทาการ
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และ
นามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
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ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับการ
ให้บริ การที่โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล สถานพยาบาล
เวชกรรมหรื อคลินิก ซึ่งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษานั้น
ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ และ
2. ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั และ
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ ายเดียว และ
4. ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ การดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสมตามความจาเป็ นของ
ภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิด
จากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant
Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรค
ปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism
or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้ อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่
ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ใน
ปั จจุบนั นี้ วา่ เป็ นอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้
คนที่เป็ นเสี ยชีวติ อย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึง เชื้ อไวรัส HIV
(Human Immunodeficiency Virus) โรคที่ทาให้เยือ่ สมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้ อ
ไวรัส
การนัดหยุดงาน หมายถึง การกระทาโดยเจตนาของผูน้ ดั หยุดงาน หรื อคนงานที่ถูกห้ามเข้าทางาน เพื่อส่ งเสริ มการ
นัดหยุดงาน หรื อการต่อต้าน การห้ามเข้าทางานไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุ ขแห่ ง
สาธารณชน หรื อเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่ก็ตาม
การจลาจล หมายถึง การกระทาของบุคคลใด ๆ ซึ่ งร่ วมกับกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อก่อกวนความสงบสุ ขแห่ง
สาธารณชน ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่ก็ตาม
การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่ อความวุ่นวายทางการเมือง หมายถึง
1) การกระทาอย่างจงใจเพื่อให้เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยตรงต่อร่ างกายและทรัพย์สินซึ่งเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธิ นิยม
2) การที่ประชาชนจานวนมากร่ วมกันก่อความไม่สงบ หรื อการก่อความวุน่ วายอันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึ้น
ต่อต้านรัฐบาล โดยใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความ
วุน่ วายขึ้นในบ้านเมือง
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การก่อการร้ าย หมายถึง การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
ใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อ
ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอาประกันภัย
ใบแถลงสุ ขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย
ตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้
จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ น
โมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้าย หรื อในใบสลักหลังโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั จึงจะ
สมบูรณ์
3. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล หรื อขอหลักฐานยืนยันเพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นหลักฐานที่
ถูกต้อง หรื อขอผลการตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ที่
จะขอตรวจร่ างกายผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระที่บริ ษทั แต่งตั้ง ในกรณี เสี ยชีวติ บริ ษทั มีสิทธิ ทา
การชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย
หรื อวิธีการอื่นๆ ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนนั้น บริ ษทั สามารถ
ปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
4. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนและการส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรื อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่อาจเป็ น
เหตุแห่งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้
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บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั โดย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
โดยในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดๆที่
บริ ษทั ต้องการภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวติ หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
อย่างอื่น ให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อตามกาหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองนั้นๆ
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ ว
ที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
5. การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นไปตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจ
ขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว
หากบริ ษทั ไม่สามารถจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
6. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถระบุผรู้ ับประโยชน์ได้ ซึ่งผูร้ ับประโยชน์จาเป็ นต้องเป็ นทายาทโดยธรรมหรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่อยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยาโดยเปิ ดเผย หรื อมีความสัมพันธ์ในความเป็ นญาติ
ร่ วมสายโลหิ ตเดียวกันและ/หรื ออยูใ่ นความอุปการะของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น (ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเป็ นผูเ้ ยาว์ ให้ระบุได้เฉพาะบิดา มารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูร้ ับ
ประโยชน์ได้เท่านั้น) เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น
เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองและข้อกาหนด
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้แก่กองมรดกของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว หากปรากฏว่าผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวติ ก่อน
หรื อพร้อมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัว
ผูร้ ับประโยชน์ เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่กองมรดกของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวติ ก่อน
หรื อพร้อมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัว
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ผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
เสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ไปก่อนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
7. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริ ษทั กับผูเ้ อาประกันภัยหรื อตามที่ระบุไว้ใน
ใบคาขอเอาประกันภัย
7.1 กรณี เลือกชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
7.1.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7.1.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบของกาหนดการชาระเบี้ยประกันภัย
ของเดือนก่อนหน้า และหากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวด ความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
และบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยและเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (ถ้ามี)
มาเริ่ มนับใหม่
7.1.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ผเู ้ อาประกันภัยตกลงกันไว้กบั บริ ษทั
ของเดือนหนึ่งเดือนใดได้ บริ ษทั จะผ่อนผันการรับชาระค่าเบี้ยประกันภัยให้โดยจะนายอดค่าเบี้ยประกันภัยที่คา้ ง
ชาระไปเรี ยกเก็บรวมกับค่าเบี้ยประกันภัยของเดือนถัดไป หากมีการชาระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่ องจากงวดก่อนหน้าและไม่นาเงื่อนไขเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอา
ประกันภัยและเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (ถ้ามี) มาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ โดย
บริ ษทั ไม่ตอ้ งส่ งหนังสื อทวงถามอีก
7.1.4 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้
รับชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับสาหรับปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นออกจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และหากมีส่วนที่เหลือ และจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เหลือให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
7.2 กรณี เลือกชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี หรื องวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
7.2.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7.2.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบระยะเวลาของการชาระเบี้ยประกันภัย
ของงวดก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวด ความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
7.2.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ผเู ้ อาประกันภัยตกลงกันไว้กบั บริ ษทั ได้
ในงวดใด บริ ษทั จะผ่อนผันให้ชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาการชาระค่าเบี้ย
ประกันภัยของงวดก่อนหน้า หากมีการชาระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็ น
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ความคุม้ ครองต่อเนื่ องจากงวดก่อนหน้าและไม่นาเงื่อนไขเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยและเงื่อนไข
เรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (ถ้ามี) มาเริ่ มนับใหม่ หาก บริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชาระมาแล้ว
สามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งส่ งหนังสื อทวงถามอีก
7.2.4 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้
รับชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับสาหรับปี กรมธรรม์
ประกันภัยนั้นออกจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนที่
เหลือให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
8. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
8.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจต่ออายุได้ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่มีการออกเอกสารการต่ออายุ
และกรมธรรม์ประกันภัยเดิมจะเป็ นหลักฐานแห่งความคุม้ ครองที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็ น
ประการอื่น อย่างไรก็ตามในกรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิใน
8.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัยและ
8.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย และเงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยใน
ปี ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น
8.1.3 บริ ษทั ต้องแจ้งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองกรณี มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรื อขยายความคุม้ ครองใดๆ
ของเงื่อนไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรื ออื่นๆ ที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
8.2 บริ ษทั อาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและต้องแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธการต่ออายุดว้ ย ทั้งนี้บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธการต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยที่มีขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์โรคร้ายแรง
9. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
9.1 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือน
ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ยกเว้นงวดราย 1 เดือน)
9.1.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15
วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ คาบอกกล่าวใดๆ
ที่ได้จดั ส่ งให้ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็ นการส่ งโดยชอบแล้ว โดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามส่ วน กรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแต่
อย่างใด ทั้งนี้บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่มีขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์โรคร้ายแรงอยูไ่ ด้
9.1.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อหรื อวิธีการ
อื่นตามที่ได้ตกลงกัน การบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่บริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อวันที่ระบุในใบแจ้ง แล้วแต่วา่ วันใด
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จะเป็ นวันหลังสุ ด และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
9.2 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
9.2.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ คาบอกกล่าว
ใดๆ ที่ได้จดั ส่ งให้ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็ นการส่ งโดยชอบแล้ว และบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ย
ประกันภัย และการประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระแล้วสามารถซื้ อและให้
ความคุม้ ครองได้ กรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่มีขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์โรค
ร้ายแรง อยูไ่ ด้
9.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อหรื อวิธีการ
อื่นตามที่ได้ตกลงกัน การประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระแล้วสามารถซื้ อและ
ให้ความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด
9.3 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้กระทาการโดยทุจริ ต เพื่อให้ตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าว
และให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับในทันทีตามวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสื อ และบริ ษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยสาหรับปี กรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
10. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
10.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
10.1.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
10.1.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ใน
กรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1
เดือน
10.1.3 เมื่อไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป เรื่ องการชาระเบี้ยประกันภัยและ
การเริ่ มความคุม้ ครอง
10.1.4 เมื่อมีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรื อการบอกเลิกความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัย
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10.1.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ ง
คืนเบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
10.1.6 เมื่อมีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายครบ
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแล้ว
10.2 ความคุม้ ครองสาหรับบุคคลในครอบครัวแต่ละรายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
10.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบุคคลในครอบครัวมีอายุครบตามที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
10.2.2 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบุคคลในครอบครัวสิ้ นสภาพการเป็ นบุคคลในครอบครัว
ตามคาจากัดความที่กาหนดไว้
10.2.3 เมื่อบุคคลในครอบครัวเสี ยชี วติ จากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรื อ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1
เดือน
10.2.4 ความคุม้ ครองของบุคคลในครอบครัวจะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นสุ ดลงตามข้อ 11.1
10.2.5 เมื่อบุคคลในครอบครัวถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่บริ ษทั ไม่ตอ้ ง
คืนเบี้ยประกันภัยหากกรณี มีการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน
10.2.6 เมื่อมีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายครบ
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลในครอบครัวรายนั้นแล้ว
10.2.7 เมื่อมีการบอกเลิกความคุม้ ครองของบุคคลในครอบครัวรายนั้น
10.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดในเวลา 16.30 น.
ตามเวลาประเทศไทยในวันสิ้ นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
11. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่ น
ถ้ามีการแถลงอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ งทาให้
11.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่จะได้รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น สามารถซื้ อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ได้ตามอายุหรื อเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกต้องแท้จริ งนั้น ไม่อาจได้รับ
ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้วให้เท่านั้น
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11.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลา
เอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
12. การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั อาจจะปรับเบี้ยประกันภัยในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ตามอัตราที่บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัย โดยจะแจ้งให้ผไู ้ ด้รับความ
คุม้ ครองทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
14. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับ
ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย
15. กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
16. สกุลเงินตราและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในต่ างประเทศ
เบี้ยประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นเงินบาทไทย โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ระบุในใบเสร็ จรับเงินภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้าย
นั้นๆ
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยาย
ความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. ความรับผิดส่ วนแรกที่ผ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองต้ องรับผิดเองตามทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบท้ าย
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้ อม และไม่ ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ย
หรือความเสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องมาจาก
2.1 สงคราม การรุ กราน การกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มี
การประกาศสงครามหรือไม่ กต็ าม หรือ
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2.2 สงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่ างชนทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การก่ อ
ความวุ่นวายใดๆ การปฏิวตั ิ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการ
ประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อวินาศกรรม การกระทาอันมีเจตนาร้ ายเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือการก่ อความวุ่นวายทางการเมือง หรือ
2.3 การนัดหยุดงานหรือการจลาจลไม่ ว่าจะเกีย่ วข้ องกับทางการเมืองหรือไม่ กต็ าม หรือการก่ อความวุ่นวายทาง
การเมือง หรือ
2.4 การก่อการร้ าย
2.5 การแผ่ รังสี หรือการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจาก
การเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วย
ตัวเอง
2.6 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอืน่ ใดทีอ่ าจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
3. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆ หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาดังต่ อไปนี้
3.1 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองล่ าสั ตว์ ในป่ า หรือแข่ งกีฬาอันตราย
แข่ งกีฬาอันตรายในที่นีใ้ ห้ หมายถึง การฝึ กซ้ อมหรือแข่ งหรือเล่ น รถทุกชนิด เรือทุกชนิด ม้ า สกีทุกชนิด รวม
ถึงเจ็ตสกีด้วย สเก็ต กีฬาการต่ อสู้ ทุกชนิด โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือ
โดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่ อน เล่ นบันจีจ้ ั๊มพ์ ปี นหรือไต่ เขาทีต่ ้ องใช้ เครื่องมือช่ วย การโรยตัวจากทีส่ ู ง เล่ นล่ อง
แก่ง ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศหรือเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
3.2 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกาลังขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
3.3 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ิได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
3.4 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกระทาโดยมิชอบหรือการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย การก่ ออาชญากรรมทีม่ ีความผิด
สถานหนัก หรือถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
3.5 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
3.6 ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองปฎิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัครซึ่งเข้ าปฏิบัติการในสงครามหรือ
ปราบปราม
4. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้ อม และไม่ ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ย
หรือความเสี ยหาย รวมถึงภาวะแทรกซ้ อนนั้น อันเป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
4.1 การกระทาของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถ
ครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ ีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ต้งั แต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
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4.2 การตรวจรักษาหรือบาบัดการติดยาเสพติดให้ โทษ บุหรี่ สุ รา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โรคหรืออาการ
ผิดปกติจากการดื่มสุ รา หรื อพิษสุ ราหรือบุหรี่ เช่ น กระเพาะอาหารอักเสบจากสุ รา (Alcoholic Gastritis) ตับอักเสบ
จากสุ รา (Alcoholic Hepatitis) โรคถุงลมโป่ งพอง
4.3 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่ ว่าเป็ น
การกระทาโดยตนเองหรือยินยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรือไม่ กต็ าม หรือถูกผู้รับประโยชน์ ทา
ร้ ายร่ างกาย หรือถูกผู้รับประโยชน์ ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือ
สารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
4.4 การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
4.5 อาการผิดปกติ ทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ ั น ออธิสซึม หรือโรคที่
เกีย่ วเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช วิกลจริต ภาวะเครียด ปวดศีรษะจากความเครียด ไมเกรน ความวิตกกังวล
การรักษาความผิดปกติของการรับประทานอาหาร การนอนกรน นอนไม่ หลับ หรือโรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคหรือ
อาการหยุดหายใจขณะหลับ
4.6 ภาวะ ความผิดปกติ หรือโรคทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้ านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เช่ น ภาวะตัวเตีย้ หรือโรคทางพันธุกรรม การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
4.7 ภาวะหรือความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา การทาเลสิ ค ค่ าใช้ จ่ายสาหรับอุปกรณ์ เพือ่ ช่ วยในการมองเห็น หรือการ
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น
4.8 การตรวจรักษาหรือการผ่ าตัดเพือ่ การเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่ วง หรือ
การควบคุมนา้ หนักตัว การผ่ าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ เว้ นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทไี่ ด้ รับ
ความคุ้มครอง
4.9 การตรวจรักษาหรือการป้องกัน หรือการใช้ ยา หรือสารต่ างๆ การใช้ ยา เพือ่ ชะลอการเสื่ อมของวัย หรือการให้
ฮอร์ โมนทดแทนในวัยใกล้ หมดหรือหมดระดู การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติ
ทางเพศ และการแปลงเพศ
4.10 การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ ไขปั ญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา) การทาหมันหรือการคุมกาเนิด
4.11 การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ ได้ เป็ นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ ทางเลือก เช่ น การฝังเข็ม
ธรรมชาติบาบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) การรักษาด้ วยยาสมุนไพร
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นทัว่ ไป เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด
และเอกสารแนบท้าย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง
ดังต่อไปนี้ เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ งสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (COV1)
คาจากัดความเพิม่ เติม
สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ ง หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้
งานได้อีกตลอดไป
สู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้อีกตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง หมายถึง
1. กรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาหรื ออาชีพ อื่นๆ และได้เกิดสภาวะทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิง ซึ่ งเป็ นผลทาให้ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิง
ตลอดไป หรื อ
2. กรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ได้ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชี พอื่นๆ และได้เกิดสภาวะ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงซึ่ งเป็ นผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน คือ ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ทาง
การแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลือ่ นย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลือ่ นที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่ งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามาถในการอาบน้าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่ าย เช่น ความสามารถในการใช้หอ้ งน้ าเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามความคุม้ ครองเฉพาะผลประโยชน์ที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับบาดเจ็บและทาให้
1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วติ ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความ
คุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เมื่อใดก็ดี โดยจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัย หรื อ
2. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่า ผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง โดยจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัย
หรื อ
3. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ งหรื อสู ญเสี ยสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ โดยจะจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนให้ตามตารางข้างล่างนี้
ตารางการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ งหรือสู ญเสี ยสายตา
1) การสู ญเสี ยมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา
สองข้าง
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2) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
100
3) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและสายตาหนึ่งข้าง
100
4) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าและสายตาหนึ่งข้าง
100
5) การสู ญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
60
6) การสู ญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
60
7) การสู ญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
60
หากมีการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตาอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อรวมกันตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองจะมีสิทธิ ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะรายการที่สูงสุ ดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ และ/หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตา และ/หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง ไม่วา่ อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อรวมกันจากอุบตั ิเหตุเดียวกัน บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุ
ไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองจนครบมูลค่าสู งสุ ดของผลประโยชน์ในความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของข้อตกลงคุม้ ครองนั้นๆ
หากบริ ษทั จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนั้นยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความ
คุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น และเมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ครบตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ข้อตกลงคุม้ ครองนี้ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ทันที
เอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณี เสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน
30 วันนับจากวันที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
กรณี สูญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิ งหรื อสู ญเสี ยสายตา
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยสายตา
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
5. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
4. ภาพถ่ายที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (ถ้ามี)
5. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
6. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
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การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้นเชิ ง สู ญเสี ยสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัว่ ไป ข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครองและมีการออก
เอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้ อม และไม่ ว่าจะเกิด
จากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ยหรือความ
เสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจาก
อุบัติเหตุ
1.2 อาหารเป็ นพิษ
1.3 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสั นหลังเคลือ่ นทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั นหลัง
เคลือ่ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม
(Spondylosis) และภาวะทีม่ ีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis)
เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (COV 3)
คาจากัดความเพิม่ เติม
ค่ าห้ องสาหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วย ค่าอาหารผูป้ ่ วย ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาลที่
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บและทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง
ต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่ งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นบั แต่วนั ที่เกิด
อุบตั ิเหตุ
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ตามความจาเป็ น
ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการ
พยาบาลตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้เพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
การรักษานอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
เอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
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4. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงิน
ที่จ่ายไป เพื่อให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับ
การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ส่ งสาเนา
ใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัว่ ไป ข้ อตกลงคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครองและมีการออก
เอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้ อม และไม่ ว่าจะเกิด
จากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์ เป็ นอย่ างไรสาหรับความสู ญเสี ยหรือความ
เสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจาก
อุบัติเหตุ
1.2 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่ การรักษาเบือ้ งต้ นอืน่ ๆ เพือ่ บรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุน้ ัน และได้
เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.3 การเปลีย่ นหรือใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.4 อาหารเป็ นพิษ
1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสั นหลังเคลือ่ นทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั นหลัง
เคลือ่ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม
(Spondylosis) และภาวะทีม่ ีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis)
เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูกสั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. ค่ าบริการรถพยาบาล ค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษ
3. เครื่องช่ วยคา้ ยันต่ างๆ (ยกเว้นไม้ คา้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย ได้ แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
4. ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหาย หรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ที่เกิดขึน้ ในขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้าย
ดังต่อไปนี้แทน ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง

(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สาหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์)

ADD 1
เอกสารแนบท้ายเลขที่ 1
วันทาเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื่อ-นามสกุลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ระยะเวลามีผลบังคับเริ่ มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การขยายความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองตามที่ระบุขา้ งล่างนี้ บริ ษทั ได้ขยายความคุม้ ครองเพิ่มเติม หากผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองได้รับบาดเจ็บและทาให้เกิดสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุโดยตรง
หรื อโดยอ้อม และไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุหรื อเหตุการณ์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไร
สาหรับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยวเนื่ องมาจากเหตุการณ์ดงั ระบุในตารางการขยายความ
คุม้ ครองต่อไปนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรื อเอกสารแนบท้ายนี้
การขยายความคุม้ ครอง
1) การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
1.1) ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ
โดยสิ้ นเชิง สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
เนื่องจากอุบตั ิเหตุ (COV1)
- การเสี ยชีวติ
- การสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยสายตา
- การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1.2) ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ (COV 3)
2) การก่อการร้าย
2.1) ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ
โดยสิ้ นเชิง สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
เนื่องจากอุบตั ิเหตุ (COV1)
- การเสี ยชีวติ
- การสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยสายตา
- การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
2.2) ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ (COV 3)
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ผูเ้ อาประกันภัย

จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
คู่สมรส บุตร (ต่อคน) อื่นๆ (ระบุ)

ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
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ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
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เอกสารแนบท้ายการจากัดความรับผิด

(ใช้สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สาหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์)
ADD 20

เอกสารแนบท้ายเลขที่ 3
วันทาเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื่อ-นามสกุลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ระยะเวลามีผลบังคับเริ่ มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การจากัดความรับผิด : เป็ นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับเป็ นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม
หรื อถูกทาร้ายร่ างกาย จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองที่ระบุจะลดเหลือเพียงจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ
ไว้ดงั ตารางด้านล่างนี้
ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ สู ญเสี ย
อวัยวะโดยสิ้ นเชิง สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิงเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ (COV1)
- การเสี ยชีวติ
- การสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยสายตา
- การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
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จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส
บุตร
(ต่อคน)

ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

อื่นๆ (ระบุ)
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สรุปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยการสู ญเสียหรือเสียหายของทรัพย์ สินและเงินจากการถูกโจรกรรม
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
1. ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

บุคคลที่ได้ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งตกลงจะชาระเบี้ยประกันภัย
ให้แก่บริ ษทั

2. ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ

หมายถึง

3. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง

หมายถึง

4. เครื่ องรับจ่ายเงิน อัตโนมัติ

หมายถึง

5. หมายเลขบัญชีบตั ร
6. บัตรธุรกรรมทางการเงิน

หมายถึง
หมายถึง

7. ความเสี ยหาย

หมายถึง

8. ลักทรัพย์

หมายถึง

ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เ อาประกันภัยและได้ ระบุชื่อไว้ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้ าย ได้ แก่
1 “คูส่ มรส” หมายถึง คูส่ มรสของผู้เอาประกันภัย
2 “บุตร” หมายถึงบุตรของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย
เครื่ องทาธุ รกรรมทางการเงิ นด้วยตนเองสาหรั บลูกค้าธนาคาร ของธนาคารหรื อ
สถาบันการเงิน (ATM : Automatic Teller Machine)
หมายเลขบัญชีบตั รที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บัต รที่ ธ นาคารหรื อ สถาบัน การเงิ น ออกให้ แ ก่ ผู ้เ อาประกัน ภัย เพื่ อ ใช้ร่ ว มกับ
หมายเลขบัญชีบตั ร ทั้งนี้มิได้หมายรวมถึงบัตรเสริ มที่ออกให้แก่ผอู ้ ยูใ่ นการอุปการะ
ของผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่ผอู ้ ยูใ่ นการอุปการะนั้นเป็ นบุคคล ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
เช่นเดียวกัน โดยมีประเภทบัตรดังนี้ :ก) บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card) หรื อ
ข) บัตรเดบิต (Debit Card) หรื อ
ค) บัตรเงินสดพร้อมใช้ (Ready Credit Card) หรื อ
ง) บัตรเครดิต (Credit Card)
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเกิ ดจากภัยที่ ได้รับ
ความคุม้ ครองที่ เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้
การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต

9. วิง่ ราวทรัพย์
10. ชิงทรัพย์

หมายถึง
หมายถึง
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การลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
การลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้ก าลัง ประทุ ษ ร้ า ยหรื อขู่ เ ข็ ญ ว่ า ในทั น ใดนั้ นจะใช้ ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อ :ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น้ นั ไปหรื อ
ข) ให้ยนื่ ให้ซ่ ึงทรัพย์น้ นั ไว้ หรื อ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้ หรื อ
ง) ปกปิ ดการกระทาความผิดนั้น หรื อ
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จ) ให้พน้ จากการจับกุม
11. ปล้นทรัพย์

หมายถึง

การชิงทรัพย์ตามข้อ 10 โดยร่ วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

12. ฉ้อโกง

หมายถึง

14. ยักยอกทรัพย์

หมายถึง

15. อัญมณี

หมายถึง

หลอกลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดความจริ ง และโดยการ
หลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผูถ้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม หรื อทาให้
ผูถ้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม ทา ถอน หรื อทาลายเอกสารสิ ทธิ
การครอบครองทรัพย์สินของผูอ้ ื่น หรื อที่ ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ย เบี ยดบังเอา
ทรัพย์น้ นั ป็ นของตนหรื อบุคคลที่ สามโดยทุจริ ต ถ้าทรั พย์น้ นั ได้ตกมาอยู่ในความ
ครอบครองของผูก้ ระท าความผิด เพราะผูอ้ ื่ นส่ ง มอบให้โดยสาคัญผิ ด หรื อ เป็ น
ทรัพย์สินหายที่ผกู ้ ระทาความผิดเก็บได้
เครื่ องประดับเงิน เพชร พลอย ทองคาแท่ง หรื อทองรู ปพรรณ

16. เงิน
17. ปี กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

ธนบัตร เหรี ยญกษาปณ์ ซึ่งชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรื อนับแต่วนั ครบรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป

หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และในใบแถลงสุ ขภาพและข้อ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ให้รายละเอียดไว้ทางโทรศัพท์ในการขอเอาประกันภัยซึ่ งถือเป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ด
ข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นอีก หรื อบอก
ปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้าง
สัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ใน
สัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
การแก้ ไขกรมธรรม์ ประกันภัย
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้บนั ทึกแก้ไขใน
กรมธรรม์ประกันภัย หรื อออกเป็ นเอกสารแนบท้ายหรื อใบสลักหลังให้แล้วโดยผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั
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วิธีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน และการจากัดความรับผิดของบริษัท
บริ ษทั จะพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ซ่อมแซมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง หรื อ
2. จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรื อ
3. จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริ ง (ไม่รวมกาไร และมูลค่าทางจิตใจของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง) ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความ
สูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย)
ทั้งนี้ความรับผิดของบริ ษทั ตลอดระยะเวลาประกันภัยสาหรับความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในแต่ละข้อตกลง
คุม้ ครองรวมกันไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความเสี ยหายที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บริ ษทั ไม่อาจประเมินความเสี ยหาย ให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดเวลาตามวรรค 1 ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยาย
ออกไปได้ตามสมควร แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ผเู ้ อาประกันภัย
หรื อผูเ้ สี ยหายนาคดีข้ ึนสู่การพิจารณาคดีของศาล หรื อเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริ ษทั
แพ้คดี บริ ษทั จะต้องรับผิดต่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสี ยหายตามคาพิพากษา หรื อตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด
การปฏิเสธสินไหมทดแทน
บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหาย โดยไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยในกรณี ดงั ต่อไปนี้ :1. ความเสี ยหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาโดยเจตนา หรื อสมรู ้ร่วมคิดของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูร้ ับประโยชน์ หรื อบุคคลใดที่
กระทาในนามของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูร้ ับประโยชน์ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อ
2. บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูแ้ ทนของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้กระทาการใด หรื อแสดงข้อความหรื อเอกสารใด อันเป็ นเท็จ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
หน้ าทีข่ องบุคคลผู้ได้ รับความคุ้มครองในการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
เมื่อได้เกิดการสูญเสี ยหรื อเสี ยหายบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยทันที หรื อภายใน 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากการเกิดเหตุ และลงบันทึกประจาวันเพื่อเป็ นหลักฐาน และแจ้ง
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต่อบริ ษทั ภายในเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อเริ่ มกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทน
2. กรอกแบบฟอร์มการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่ งเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
ตามที่บริ ษทั ต้องการ รวมท้งข้อพิสูจน์เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายตามที่บริ ษทั ต้องการตามสมควรแก่กรณี (รายละเอียดตามที่ระบุไว้
ในแบบฟอร์ มการเรี ยกร้อง่าสิ นไหมทดแทน) มายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เกิ ดเหตุดว้ ยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องให้วามร่ วมมือกับ
บริ ษทั ตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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การเฉลีย่ ความเสียหาย
ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และปรากฎว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้มีการเอาประกันภัยอื่น ซึ่ ง
ทาโดยหรื อในนามของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่ วนเฉลี่ยนตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับ
ประกันภัย ต่อจานวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยทั้งสิ้น และไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์ สินทีไ่ ด้ รับความเสียหาย
เมื่อบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เนื่ องจากความเสี ยหายโดยสิ้ นเชิงแล้ว บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้อง
โอนกรมสิ ทธิไในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ให้แก่บริ ษทั
การรับช่ วงสิทธิ
บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการกระทบกระเทือนต่อการรับช่วงสิ ทธิของบริ ษทั ต่อผูก้ ระทาผิด และต้องร่ วมมือ
กับบริ ษทั ในการที่บริ ษทั จะใช้สิทธิเรี ยกร้องจากบุคคลอื่น
การชาระเบีย้ ประกันภัย
1. การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
1.1 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปี
ก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และความคุม้ ครองในปี ต่ออายุ จะเป็ นดังนี้
(ก) หากผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าวให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ
เป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า
(ข) ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ ยประกันภัย สาหรับปี ที่ ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ กาหนดให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลง ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้อความคุม้ ครองได้
2. การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน หรื อราย 3 เดือน หรื อราย 6 เดือน
2.1 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในงวดแรก ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มใน
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระในวันครบรอบเดือนของการชาระเบี้ยประกันภัยของเดือนงวดหน้า
และหากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกเดือน ความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
2.3 ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถชาระเบี้ยประกันภัยในงวดใดได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุ ดลง
ในวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้รับชาระแล้วสามารถซื้อความคุม้ ครองได้
การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
1. ภายใต้ขอ้ บังคับแห่ งเงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การชาระเบี้ ยประกันภัยเมื่อถึ งกาหนดจะเป็ นการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ จะไม่มีการออกเอกสารการต่ออายุ และกรมธรรม์ประกันภัยเดิมจะเป็ นหลักฐานแห่ งความคุม้ ครองที่
สมบูรณ์ เว้นแต่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็ นประการอื่น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิใน
1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัย และ
1.2 บริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบกรณี มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรื อขยายความคุม้ ครองใดๆของเงื่ อนไข ความคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายหรื ออื่นๆที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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2. บริ ษทั อาจปฏิ เสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
1. บริ ษทั สามารถจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อบอกเลิกความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ดว้ ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้
บริ ษทั ทราบในกรณี ที่บริ ษทั เป็ นผูบ้ อกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผเู ้ อาประกันภัยจะเป็ นไปตามการชาระเบี้ยประกันภัยดังนี้
1.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในวันที่ครบกาหนดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย
โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่อย่างใด
1.2 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 3 เดือน หรื อราย 6 เดือน หรื อรายปี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดย
หักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
2. ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อบอกเลิกความคุม้ ครองของ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์ อ ักษร ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคื นเบี้ ยประกันภัยให้ผูเ้ อา
ประกันภัยจะเป็ นไปตามการชาระเบี้ยประกันภัยดังนี้
2.1 การชาระเบี้ ยประกันภัยแบบงวดรายเดื อน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติ ในวันที่ ครบกาหนดเก็บค่าเบี้ ย
ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่อย่างใด
2.2 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 3 เดือน หรื อราย 6 เดือน ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
2.3 การชาระเบี้ ยประกันภัยแบบงวดรายปี ผูเ้ อาประกันภัยมี สิ ทธิ ได้รั บเบี้ ยประกันภัยคื นหลังจากหักเบี้ ยประกันภัยสาหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิกความคุม้ ครองทั้งหมดเท่านั้น ไม่
สามารถเลือกบอกเลิกความคุม้ ครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้
การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
1. ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
1.1 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
1.2 ณ วันครบรอบปี ของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบรอบ 65 ปี บริ บูรณ์
1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไป
2. ความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
2.1 เมื่อความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ สิ้นสุดลงตามข้อ 1
2.2 ณ วันครบรอบปี ของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผูอ้ ยูใ่ นการอุปการะมีอายุครบรอบ 65 ปี บริ บูรณ์
2.3 ณ วันที่ผอู ้ ยูใ่ นอุปการะ พ้นสภาพการเป็ นผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตามคาจากัดความของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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2.4 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ เสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
2.5 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่
สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
สถานะของสิทธิเรียกร้ องเมือ่ กรมธรรม์ ประกันภัยสิ้นสุ ดลง
การสิ้นสุดลงของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิเรี ยกร้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นสุด
สถานะของเบีย้ ประกันภัยเมือ่ กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุ ดลง
ในกรณี ที่ได้มีการชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาใดที่เกินวันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรื อเกินวันสิ้นสุดของการประกันภัยใน
ส่ วนที่ เกี่ยวกับบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ส่ วนของเบี้ ยประกันภัยดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายคืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
หากยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับช่วงระยะเวลาใดๆ จนถึงวันดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยนั้นให้แก่บริ ษทั
การขอเอาประกันภัยของผู้อยู่ในการอุปการะ
หากผูอ้ ยูใ่ นการอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ พร้อมกัน ผูเ้ อาประกันภัยอาจให้ผอู ้ ยูใ่ นการ
อุปการะขอเอาประกันภัยได้ โดยการยื่นคาขอเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั โดยระบุ ชื่อ เพศ และวันเดื อนปี เกิ ดของบุ คคลที่ จะเอาประกันภัย และ
ผลประโยชน์ที่ตอ้ งการ ภายใต้เงื่อนไขการอนุมตั ิของบริ ษทั
การประกันภัยสาหรับผูอ้ ยูใ่ นการอุปการะดังกล่าวจะเริ่ มมีผลบังคับใช้ในวันที่บริ ษทั ออกสลักหลังให้ความคุม้ ครองและผูเ้ อาประกันภัยได้
ชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มดังกล่าวแล้ว
การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้องใดๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับ
บริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาด
โดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
เงือ่ นไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองหรื อรวมถึง
1) ความรับผิดส่วนแรกที่บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) การวิง่ ราวทรัพย์ การฉ้อโกง การยักยอกทรัพย์ การลักทรัพย์ใดๆก็ตาม
3) ความเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาด ตกหล่น หรื อบกพร่ องในการคิดเงิน หรื อการทาบัญชี หรื อการทารายจ่าย หรื อการขาดหายซึ่ งพบเมื่อ
ตรวจสอบจานวนทรัพย์สิน ของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
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4) ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากหรื อสื บเนื่ องจากสงคราม(ไม่วา่ จะเป็ นประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปที่ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวตั ิ การยึดทรัพย์ โดยคาสั่งของ
รัฐบาล หรื อเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง
5) ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากอัคคีภยั หรื อระเบิด ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั้นเกิ ด
จากการกระทาเพื่อที่จะทาการชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์
6) ทรัพย์สินที่อยูใ่ นการดูแลรักษาของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในฐานะผูร้ ับฝากทรัพย์
7) ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาโดยบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อสมาชิกในครอบครัวหรื อหุ ้นส่ วน หรื อกรรมการ
หรื อพนักงาน หรื อลูกจ้างของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ไม่วา่ จะกระทาด้วยตนเองโดยลาพัง หรื อสมรู ้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
8) ความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรี ยญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รู ปออกแบบ
ลวดลาย แบบหรื อแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์เอกสารสาคัญต่างๆ ไปรษณี ยากร อากรแสตมป์ บัตรธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม บัตร
เดบิต บัตรเงินสดพร้อมใช้ บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี หรื อสมุดหนังสื อเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าชดเชยความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินและเงินจากการถูกชิงทรัพย์ และ/หรื อ ปล้นทรัพย์
***ความคุ้มครองและเงือ่ นไขอืน่ ๆ ที่ละเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยการสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น และเงิ น จาก
การถู ก โจรกรรม(สาหรั บ การขายกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ) ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานั ก งานคณะกรรมการ
กากั บ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภัย (คปภ.)***

หมายเหตุ
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เอกสารนี้เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปสาระสาคัญเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้น
ดังนั้น ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย และแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 3939
โทรสาร +66 0 2611 4444
www.chubb.com/th

กรมธรรม์ ประกันภัยการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของทรัพย์ สินและเงินจากการถูกโจรกรรม
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทน
เบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ใบคาขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่ อนไขทัว่ ไป ข้อยกเว้น
ข้อกาหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ พิเศษ ข้อรั บรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งถื อเป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
2. บริ ษทั
3. ผูเ้ อาประกันภัย
4. ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ

5. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
6. เครื่ องรับจ่ายเงิน
อัตโนมัติ
7. หมายเลขบัญชีบตั ร
8. บัตรธุรกรรมทางการเงิน
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หมายถึง ผูร้ ับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
หมายถึง บุ ค คลที่ ไ ด้ร ะบุ ชื่ อ ไว้ใ นตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งตกลงจะช าระเบี้ ย
ประกันภัยให้แก่บริ ษทั
หมายถึง ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยและได้ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย ได้แก่
1 “คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
2 “บุตร” หมายถึงบุตรของผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบุ
ชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย
หมายถึง เครื่ องทาธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองสาหรับลูกค้าธนาคาร ของธนาคารหรื อ
สถาบันการเงิน (ATM : Automatic Teller Machine)
หมายถึง หมายเลขบัญชีบตั รที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง บัตรที่ ธนาคารหรื อสถาบันการเงิ น ออกให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย เพื่อใช้ร่วมกับ
หมายเลขบัญชี บตั ร ทั้งนี้ มิได้หมายรวมถึ ง บัตรเสริ มที่ ออกให้แก่ ผูอ้ ยู่ในการ
อุปการะของผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่ผอู ้ ยู่ในการอุปการะนั้นเป็ นบุคคล ผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองเช่นเดียวกัน โดยมีประเภทบัตรดังนี้ :จ) บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card) หรื อ
ฉ) บัตรเดบิต (Debit Card) หรื อ
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ช) บัตรเงินสดพร้อมใช้ (Ready Credit Card) หรื อ
ซ) บัตรเครดิต (Credit Card)
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ ้ม ครองที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ท รั พ ย์สิ น ที่ เ อาประกัน ภัย ไว้ ภายใต้ก รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
การเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริ ต
การลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
การลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้ก าลัง ประทุ ษ ร้ า ยหรื อขู่เข็ ญว่า ในทัน ใดนั้น จะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อ :ฉ) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น้ นั ไปหรื อ
ช) ให้ยนื่ ให้ซ่ ึ งทรัพย์น้ นั ไว้ หรื อ
ซ) ยึดถือเอาทรัพย์น้ นั ไว้ หรื อ
ฌ) ปกปิ ดการกระทาความผิดนั้น หรื อ
ญ) ให้พน้ จากการจับกุม

9. ความเสี ยหาย

หมายถึง

10. ลักทรัพย์
11. วิง่ ราวทรัพย์
12. ชิงทรัพย์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

13. ปล้นทรัพย์

หมายถึง การชิงทรัพย์ตามข้อ 1.12 โดยร่ วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

14. ฉ้อโกง

หมายถึง หลอกลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดความจริ ง และโดย
การหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่ งทรัพย์สินจากผูถ้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม
หรื อทาให้ผถู้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม ทา ถอน หรื อทาลายเอกสารสิ ทธิ

15. ยักยอกทรัพย์

หมายถึง การครอบครองทรัพย์สินของผูอ้ ื่น หรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ย เบียดบัง
เอาทรัพย์น้ นั ป็ นของตนหรื อบุคคลที่สามโดยทุจริ ต ถ้าทรัพย์น้ นั ได้ตกมาอยูใ่ น
ความครอบครองของผูก้ ระทาความผิด เพราะผูอ้ ื่นส่ งมอบให้โดยสาคัญผิด หรื อ
เป็ นทรัพย์สินหายที่ผกู ้ ระทาความผิดเก็บได้
หมายถึง เครื่ องประดับเงิน เพชร พลอย ทองคาแท่ง หรื อทองรู ปพรรณ
หมายถึง ธนบัตร เหรี ยญกษาปณ์ ซึ่ งชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ ง ปี นับ แต่ ว นั ที่ ก รมธรรม์ป ระกันภัย มี ผ ลบัง คับ หรื อ นับ แต่ ว นั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป
หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องรับผิดชอบเอง

16. อัญมณี
17. เงิน
18. ปี กรมธรรม์ประกันภัย
19. ความรับผิดส่ วนแรก
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1) สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และในใบ
แถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ให้รายละเอียดไว้ทางโทรศัพท์ในการขอเอาประกันภัยซึ่ งถื อ
เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความ
จริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริ ษทั ให้
เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นอีก หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค
หนึ่ง
2) ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ รวมทั้ง ข้อตกลงคุ ้ม ครองและเอกสารแนบท้า ยประกอบกัน เป็ นสั ญญาประกัน ภัย การ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อใน
เอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3) การแก้ไขกรมธรรม์ ประกันภัย
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั
ได้บนั ทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อออกเป็ นเอกสารแนบท้ายหรื อใบสลักหลังให้แล้วโดยผูม้ ีอานาจทาการแทน
บริ ษทั
4) วิธีชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน และการจากัดความรับผิดของบริษัท
บริ ษทั จะพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 ซ่อมแซมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง หรื อ
4.2 จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรื อ
4.3 จ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าที่แท้จริ ง (ไม่รวมกาไร และมูลค่าทางจิตใจของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง)
ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย)
ทั้งนี้ ความรั บผิดของบริ ษทั ตลอดระยะเวลาประกันภัย สาหรั บ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรั พย์สิ นที่ เอา
ประกันภัยในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครองรวมกันไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความ
เสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
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ในกรณี มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บริ ษทั ไม่อาจประเมินความเสี ยหาย ให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดเวลาตามวรรค 1 ระยะเวลา
ที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็ น
เหตุให้ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนาคดี ข้ ึนสู่ การพิจารณาคดี ของศาล หรื อเสนอข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการ หากศาล
พิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุ ลาการชี้ ขาดให้บริ ษทั แพ้ค ดี บริ ษทั จะต้องรั บ ผิดต่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหายนั้นโดยชดใช้
ค่าเสี ยหายตามคาพิพากษา หรื อตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี นับแต่วนั ผิดนัด
5) การปฏิเสธสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหาย โดยไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยในกรณี ดงั ต่อไปนี้ :5.1 ความเสี ยหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาโดยเจตนา หรื อสมรู ้ร่วมคิดของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูร้ ับ
ประโยชน์ หรื อบุคคลใดที่กระทาในนามของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูร้ ับประโยชน์ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จาก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อ
5.2 บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อผูแ้ ทนของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้กระทาการใด หรื อแสดงข้อความหรื อ
เอกสารใด อันเป็ นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
6) หน้ าทีข่ องบุคคลผู้ได้ รับความคุ้มครองในการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
เมื่อได้เกิดการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
6.1 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยทันที หรื อภายใน 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากการเกิดเหตุ และลงบันทึกประจาวันเพื่อ
เป็ นหลักฐาน และแจ้งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต่อบริ ษทั ภายในเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อเริ่ มกระบวนการจัดการสิ นไหม
ทดแทน
6.2 กรอกแบบฟอร์ มการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่ งเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามที่บริ ษทั ต้องการ รวมท้งข้อพิสูจน์เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายตามที่บริ ษทั ต้องการ
ตามสมควรแก่กรณี (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ มการเรี ยกร้อง่าสิ นไหมทดแทน) มายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่
วันเกิดเหตุดว้ ยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องให้วามร่ วมมือกับบริ ษทั ตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดท่าที่จะกระทาได้แล้ว
7) การเฉลีย่ ความเสี ยหาย
ถ้าในขณะที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และปรากฎว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้มี
การเอาประกันภัยอื่น ซึ่ งทาโดยหรื อในนามของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไม่เกิน
กว่าส่ วนเฉลี่ยนตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับประกันภัย ต่อจานวนเงินซึ่ งได้เอาประกันภัยทั้งสิ้ น และไม่เกินกว่าจานวนเงิ น
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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8) สิ ทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินทีไ่ ด้ รับความเสี ยหาย
เมื่อบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เนื่ องจากความเสี ยหายโดยสิ้ นเชิ งแล้ว บุคคลผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองจะต้องโอนกรมสิ ทธิไ ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ให้แก่บริ ษทั
9) การรับช่ วงสิ ทธิ
บุ คคลผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองจะไม่ก ระท าการใดๆ อันเป็ นการกระทบกระเทื อนต่อการรั บ ช่ วงสิ ท ธิ ข องบริ ษ ทั ต่ อ
ผูก้ ระทาผิด และต้องร่ วมมือกับบริ ษทั ในการที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ เรี ยกร้องจากบุคคลอื่น
10) การชาระเบีย้ ประกันภัย
10.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
10.1.1 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงกาหนดชาระทันที และ
ความคุม้ ครองจะเริ่ มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
10.1.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปี ก่อนหน้าสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และความคุม้ ครองในปี
ต่ออายุ จะเป็ นดังนี้
(ก) หากผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่ าวให้ถือว่าความคุ ม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุเป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า
(ข) ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ ยประกันภัย สาหรับปี ที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่า
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้ นสุ ดลง ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อความ
คุม้ ครองได้
10.2 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน หรื อราย 3 เดือน หรื อราย 6 เดือน
10.2.1 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในงวดแรก ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงกาหนดชาระทันที
และความคุม้ ครองจะเริ่ มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
10.2.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระในวันครบรอบเดื อนของการชาระเบี้ย
ประกันภัยของเดือนงวดหน้า และหากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกเดือน ความคุม้ ครองก็จะเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง
10.2.3 ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถชาระเบี้ยประกันภัยในงวดใดได้ ให้ถือว่าความคุ ม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุ ดลงในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้
11) การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
11.1 ภายใต้ขอ้ บังคับแห่ งเงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ การชาระเบี้ ยประกันภัยเมื่ อถึ ง
กาหนดจะเป็ นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ จะไม่มีการออกเอกสารการต่ออายุ และกรมธรรม์
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ประกันภัยเดิมจะเป็ นหลักฐานแห่ งความคุม้ ครองที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็ นประการอื่น อย่างไร
ก็ตามบริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ใน
11.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัย และ
11.1.2 บริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบกรณี มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรื อขยายความคุม้ ครองใดๆ
ของเงื่อนไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายหรื ออื่นๆที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
11.2 บริ ษทั อาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
12) การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
12.1 บริ ษทั สามารถจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อบอกเลิกความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนถึ งผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ อยู่ครั้ งสุ ดท้ายที่ แจ้งให้บริ ษทั ทราบในกรณี ที่บริ ษทั เป็ นผูบ้ อกเลิ กกรมธรรม์
ประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผเู ้ อาประกันภัยจะเป็ นไปตามการชาระเบี้ยประกันภัยดังนี้
12.1.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติในวันที่ครบ
กาหนดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่อย่างใด
12.1.2 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 3 เดือน หรื อราย 6 เดื อน หรื อรายปี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
ส่ วน
12.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อบอกเลิกความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูบ้ อกเลิ ก
กรมธรรม์ประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผเู ้ อาประกันภัยจะเป็ นไปตามการชาระเบี้ยประกันภัยดังนี้
12.2.1 การชาระเบี้ ยประกันภัยแบบงวดรายเดื อน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติในวันที่ ครบ
กาหนดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่อย่างใด
12.2.2 การช าระเบี้ ย ประกันภัย แบบงวดราย 3 เดื อ น หรื อ ราย 6 เดื อ น ผูเ้ อาประกัน ภัย มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เบี้ ย
ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
ส่ วน
12.2.3 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่ อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตามต้องเป็ นการบอกเลิ กความ
คุม้ ครองทั้งหมดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกบอกเลิกความคุม้ ครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้
13) การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
13.1 ความคุ ม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
13.1.1 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่ วน
13.1.2 ณ วันครบรอบปี ของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบรอบ 65 ปี บริ บูรณ์
13.1.3 เมื่ อผูเ้ อาประกันภัยถู กจองจาอยู่ในเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคื นเบี้ ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
13.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปข้อ 11
13.2 ความคุม้ ครองของผูอ้ ยู่ในอุปการะตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
13.2.1 เมื่อความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ สิ้ นสุ ดลงตามข้อ 12.1
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)
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13.2.2 ณ วันครบรอบปี ของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผูอ้ ยูใ่ นการอุปการะมีอายุครบรอบ 65 ปี บริ บูรณ์
13.2.3 ณ วันที่ผอู ้ ยู่ในอุ ปการะ พ้นสภาพการเป็ นผูอ้ ยู่ในอุ ปการะตามคาจากัดความของกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้
13.2.4 เมื่อผูอ้ ยู่ในอุปการะ เสี ยชี วิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุ ม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ ง
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
13.2.5 เมื่อผูอ้ ยู่ในอุ ปการะถูกจองจาอยู่ในเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
13.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 16.30 น. ตาม
เวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
14) สถานะของสิ ทธิเรี ยกร้ องเมื่อกรมธรรม์ ประกันภัยสิ้นสุ ดลง
การสิ้ นสุ ดลงของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ เรี ยกร้ องเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น
ก่อนหน้าวันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นสุ ด
15) สถานะของเบีย้ ประกันภัยเมื่อกรมธรรม์ ประกันภัยสิ้ นสุ ดลง
ในกรณี ที่ได้มีการชาระเบี้ ยประกันภัยสาหรั บระยะเวลาใดที่ เกิ นวันสิ้ นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อเกิ นวัน
สิ้ นสุ ดของการประกันภัยในส่ วนที่เกี่ยวกับบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ส่ วนของเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายคืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หากยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับช่วงระยะเวลาใดๆ จนถึงวันดังกล่าว
ข้างต้น ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยนั้นให้แก่บริ ษทั
16) การขอเอาประกันภัยของผู้อยู่ในการอุปการะ
หากผูอ้ ยู่ใ นการอุ ป การะของผูเ้ อาประกันภัย ไม่ ไ ด้เอาประกันภัย ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัย นี้ พ ร้ อมกัน ผูเ้ อา
ประกันภัยอาจให้ผอู ้ ยูใ่ นการอุปการะขอเอาประกันภัยได้ โดยการยื่นคาขอเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั โดยระบุชื่อ เพศ และวัน
เดือนปี เกิดของบุคคลที่จะเอาประกันภัย และผลประโยชน์ที่ตอ้ งการ ภายใต้เงื่อนไขการอนุมตั ิของบริ ษทั
การประกันภัยสาหรับผูอ้ ยูใ่ นการอุปการะดังกล่าวจะเริ่ มมีผลบังคับใช้ในวันที่บริ ษทั ออกสลักหลังให้ความคุม้ ครอง
และผูเ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มดังกล่าวแล้ว
17) อาณาเขตความคุ้มครอง
การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ใช้บงั คับตลอดยีส่ ิ บสี่ (24) ชัว่ โมงทุกแห่งทัว่ โลก
18) กฏหมายทีใ่ ช้ บังคับ
เบี้ยประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับ แล้วการตีความตามกกฏหมายของประเทศไทย
19) สกุลเงินตรา
เบี้ยประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นสกุลเงินตราของประเทศไทย
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20) การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้องใดๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ
บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
21) เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่บุคคลผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองผูร้ ับ
ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่ อนไขแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองหรื อรวมถึง
1) ความรับผิดส่ วนแรกที่บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) การวิง่ ราวทรัพย์ การฉ้อโกง การยักยอกทรัพย์ การลักทรัพย์ใดๆก็ตาม
3) ความเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาด ตกหล่น หรื อบกพร่ องในการคิดเงิน หรื อการทาบัญชี หรื อการทารายจ่าย หรื อ
การขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจานวนทรัพย์สิน ของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
4) ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากหรื อสื บเนื่ องจากสงคราม(ไม่ว่าจะเป็ นประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การก่อการ
ร้าย สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การปที่ประชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ
การปฏิวตั ิ การยึดทรัพย์ โดยคาสัง่ ของรัฐบาล หรื อเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง
5) ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิ ดจากอัคคีภยั หรื อระเบิด ไม่ว่าจะเกิ ดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายนั้นเกิดจากการกระทาเพื่อที่จะทาการชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์
6) ทรัพย์สินที่อยูใ่ นการดูแลรักษาของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในฐานะผูร้ ับฝากทรัพย์
7) ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาโดยบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อสมาชิ กในครอบครัวหรื อ
หุ ้นส่ วน หรื อกรรมการ หรื อพนักงาน หรื อลูกจ้างของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ ไม่วา่ จะกระทาด้วยตนเองโดยลาพัง
หรื อสมรู ้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
8) ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรี ยญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง
ภาพเขียน รู ปออกแบบ ลวดลาย แบบหรื อแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้ สิน หลักทรัพย์เอกสารสาคัญต่างๆ ไปรษณี ยากร อากร
แสตมป์ บัตรธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเงินสดพร้อมใช้ บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี หรื อสมุดหนังสื อเกี่ยวกับธุ รกิจ
ใดๆ
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หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด เอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย
และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าชดเชยความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของทรัพย์ สินและเงิน
จากการถูกชิ งทรัพย์ และ/หรื อ ปล้ นทรัพย์
คาจากัดความเพิม่ เติม
ทรัพย์สิน

อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์

หมายถึง ทรั พ ย์สิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลผู ้ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองได้แ ก่ กระเป๋ าเงิ น
กระเป๋ าถื อ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ปากกา เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง และข้าวของ
เครื่ องใช้ต่างๆที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้น
หมายถึง โทรศัพท์มือถื อ เครื่ องเล่ นเพลงแบบพกพา (MP3 Player) พีดีเอ (PDA :
Personal Digital Assistants) กล้องดิ จิตลั คอมพิวเตอร์ แบบกระเป๋ าหิ้ วหรื อ
แบบพกพา (Notebook or Laptop) หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ (ซึ่ งมี
ความสามารถในการคานวณอัตโนมัติตามคาสั่ง โดยมีส่วนประมวลผลเรี ยกว่า
หน่วยประมวลผล คานวณตามชุ ดของคาสั่งที่ระบุข้ นั ตอนการคานวณเรี ยกว่า
โปรแกรม และมีผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็ นตัวเลข ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง หรื อ
อื่นๆ

ความคุ้มครอง
บริ ษ ัท จะชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น เอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่ งเกิดจากภัยที่ได้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
1) ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์ สิน
หากทรัพย์สินของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับความสู ญหายหรื อความเสี ยหายจากการถูกชิ งทรัพย์ และ/หรื อ
ปล้นทรัพย์ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเท่ากับจานวนความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจริ งและไม่เกิ นจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้าทรั พย์สิ นของบุ คคลผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองเป็ นอุ ปกรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไม่เกิ น
จานวนเงิ นจากัดความรั บผิดตามที่ ระบุ ไว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย สาหรั บอุ ปกรณ์ ประเภทนี้ ท้ งั หมด ทั้งนี้ หากมี
ทรัพย์สินประเภทอื่นไม่ได้ยกเว้น ได้รับความสู ญเสี ยหรื อสู ญหายรวมอยู่ดว้ ย บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนทั้งสิ้ นต่อ
เหตุการณ์รวมกันไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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2) ความสู ญเสี ยของเงิน
หากเงินของบุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดความสู ญเสี ยของเงิ นเนื่ องจากการชิ งทรัพย์ ปล้นทรัพย์ บริ ษทั จะจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนเท่ากับจานวนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งและไม่เกิ นจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ทั้งนี้บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากข้อ 1) และ 2) ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
แต่รวมกันแล้วไม่เกิ นจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อเหตุการณ์ แต่ละครั้งและตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
การเรียกร้ องผลประโยชน์
บุคคลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสี ยหาย
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
(1) แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
(2) สาเนาใบบันทึกประจาวันจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลา และสถานที่
เกิดเหตุ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครองวิง่ ราวทรัพย์
รหัสบริ ษทั
เอกสารแนบท้ายเลขที่ 1
วันทาเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ชื่อ-นามสกุลผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ระยะเวลามีผลบังคับเริ่ มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
การขยายความคุ ม้ ครอง : เป็ นที่ ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่ งมี ผลบังคับดังระบุ ไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่ อง หรื อเกิดขึ้นใน
เวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุม้ ครองข้อที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าชดเชยความสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายของทรัพย์สินและเงินจากการถูกชิงทรัพย์ และ/
หรื อ ปล้นทรัพย์

ขยายความคุม้ ครองวิง่ ราวทรัพย์
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)
ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ความรับผิดของบริ ษทั มีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้
แทน ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

หน้า 38 จาก 38

