กรมธรรม์ ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์ )
เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์) และ
บริ ษทั ได้ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถื อเป็ นความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่ อ นไขทั่ ว ไปและ
1. กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อกาหนด ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ใบรั บรองการประกันภัยและใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ที่ ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และที่ ระบุชื่อเป็ นผูร้ ับประกันภัยใน
2. บริษัท
ใบรับรองการประกันภัย
หมายถึง บุคคลตามที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
3. ผู้เอำประกันภัย
ใบรับรองการประกันภัยนี้
หมายถึง กรณี เสี ยชี วิต ผูร้ ับ ประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยู่กิน ฉัน ท์
4. ผู้รับประโยชน์
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา
หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น อย่างฉับ พลัน จากปั จ จัย ภายนอกร่ างกายและท าให้
5. อุบัตเิ หตุ
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้น โดย
6. กำรบำดเจ็บ
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียน
7. แพทย์
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
8. โรงพยำบำล
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
9. สถำนพยำบำลเวชกรรม
ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และให้
10. กำรสู ญเสี ยมือ เท้ ำ
หมายความรวมถึ ง การสู ญ เสี ยสมรรถภาพ ในการใช้ง านของอวัย วะ
ดัง กล่ า วข้า งต้น โดยสิ้ น เชิ ง และมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ทางการแพทย์ชัด เจนว่า ไม่
สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

11.
12.

กำรสู ญเสียสำยตำ
ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง

หมำยถึง
หมำยถึง

13.

กำรเจ็บป่ วย

หมำยถึง

14.

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพ

หมำยถึง

15.

กำรก่ อกำรร้ ำย

หมำยถึง

ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้าที่ ก ารงานใดๆ ในอาชี พ
ประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ห รื อ การเกิ ด โรคที่ เกิ ด ขึ้ นกับ ผู ้เอา
ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ
การเผาศพ หรื อฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อการนั้น ซึ่งบริ ษทั จ่าย
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมี การข่มขู่โดยบุ คคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน
หรื อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ องค์ ก รใด หรื อ รั ฐ บาลใด ซึ่ งกระท าเพื่ อ ผลทาง
การเมื อง ศาสนา ลัท ธิ นิ ยมหรื อจุ ดประสงค์ที่ คล้ายคลึ งกัน รวมทั้งเพื่ อ
ต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

เงือ่ นไขทัว่ ไปและข้ อกำหนด
1. กำรเรียกร้ องและกำรส่ งหลักฐำนควำมเสียหำย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดย
ไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั
ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้ องค่ าทดแทน ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่ก รณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อวันที่เริ่ มเกิด
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
หลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทน มีดงั ต่อไปนี้
1.1 กรณี เสี ยชีวติ
1.1.1 สาเนาใบมรณบัตร
1.1.2 สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรื อสาเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
1.1.3 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ
1.1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
1.2 กรณี สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.2.1 ต้นฉบับใบความเห็นแพทย์
1.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ (ถ้ามี)
1.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
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1.3 กรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
1.3.1 สาเนาใบมรณบัตร
1.3.2 สาเนาใบรายงานแพทย์
1.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
2. กำรชันสู ตรพลิกศพหรือกำรตรวจทำงกำรแพทย์
กรณี ที่มีความจาเป็ นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะขอให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อการตรวจร่ างกาย
ของผูเ้ อาประกันภัยในทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. กำรจ่ ำยค่ ำทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับ การเสี ยชี วิต หรื อผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริ ษทั จะจ่ ายให้แก่ ผูร้ ั บ
ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
4. ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิต หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ตามที่ ระบุน้ นั ซึ่ งได้แก่คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา
บิ ดา มารดา บุตร พี่น้องร่ วมบิ ดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อา
ประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุ ชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดี ยว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อเป็ นกรณี ที่ผูร้ ับ
ประโยชน์เสี ยชีวติ พร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชี วิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของ
ผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าว
ข้างต้น หรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่
เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
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5. กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั
ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
6. กำรบอกเลิกควำมคุ้มครอง
การทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีกาหนดระยะเวลาหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ตกลงให้เริ่ มมีผลคุม้ ครอง ตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ ครอง
7. ข้ อจำกัดในกำรรับประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ทากรมธรรม์ประกันภัย100 (ไมโครอินชัวรันส์) นี้ ไม่วา่ กับบริ ษทั หรื อผูร้ ับประกันภัยอื่นได้รวมกันไม่เกิน
สองฉบับ โดยนับจานวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุ ขใจ (ไมโครอินชัวรันส์ ) กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุเทศกาล
สงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) หรื อกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่มีผลบังคับอยูด่ ว้ ย หากผู ้
เอาประกันภัยได้ทาประกันภัยมากกว่าสองฉบับแม้วา่ บริ ษทั จะได้ออกใบรับรองการประกันภัยมอบให้ไว้ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยจะมีสิทธิ ใน
การเรี ยกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยสองฉบับแรก โดยให้ถือว่าการทาประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผล
บังคับ
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนสาหรับการทาประกันภัย ตามใบรับรองการประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
8. ข้ อกำหนดอำยุของผู้เอำประกันภัย
ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องมี อายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บู รณ์ ถึ ง 60 ปี บริ บูรณ์ ณ วัน ที่ ทาประกัน ภัย จึ งจะมี สิท ธิ ทาประกัน ภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้ อ 1. ผลประโยชน์ กำรเสี ยชีวิต กำรสู ญเสี ยมือ เท้ ำ กำรสู ญเสี ยสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงเนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่ รวม
กำรถูกฆำตกรรมลอบทำร้ ำยร่ ำงกำยและ/หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็ นเหตุให้เสี ยชี วิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ งเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูร้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ น
จานวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ตามข้อ 2.
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ข้ อ 2. ผลประโยชน์ กำรเสี ยชี วิต กำรสู ญเสี ยมือ เท้ ำ กำรสู ญเสี ยสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิ งจำกกำรถูกฆำตกรรม
ลอบทำร้ ำยร่ ำงกำย และ/หรือ อุบัตเิ หตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้าย
ร่ างกาย และ/หรื อ เสี ยชีวิต สูญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายใน
180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์หรื อผูเ้ อาประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยมือ เท้า สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข้อ 1.
ข้ อ 3. ผลประโยชน์ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสี ยชี วิตจำกกำรเจ็บป่ วย (ยกเว้ นกรณีเสี ยชี วิตจำกกำรเจ็บป่ วย
ภำยใน 120 วันแรก นับจำกวันเริ่มต้ นระยะเวลำประกันภัย)
กรณี ที่ ผูเ้ อาประกัน ภัยเสี ยชี วิต เนื่ องจากการเจ็บ ป่ วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริ ษ ัท จะจ่ ายค่าทดแทนสาหรั บ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท
เงื่อนไขใช้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. เท่านั้น
1. ข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับเป็ นครั้ งแรก หาก
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับเป็ นครั้งแรกจะไม่มี
สิ ทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่บริ ษทั จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผรู ้ ับ
ประโยชน์
2. ผูเ้ อาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเทศกาลสุ ขใจ (ไมโครอินชัว
รันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุวนั ประกันภัยสุ ขใจ
(ไมโครอินชัวรันส์) โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับความคุม้ ครองการชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่ อง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ด
ความคุม้ ครองจะต้องเริ่ มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนในกรณี เสี ยชีวิต สู ญเสี ยมือ เท้า สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงอย่างหนึ่ งอย่างใด
แล้ว ให้ถือว่าความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด และจะไม่มีการคื นเบี้ ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองการเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจาก
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า
“ขณะอยู่ภ ายใต้ฤ ทธิ์ สุ รา” นั้น หมายถึ ง ในกรณี ที่ มี การตรวจเลื อดให้ถือเกณฑ์มี ระดับ แอลกอฮอล์ในเลื อดตั้งแต่ 150 มิ ล ลิ กรั ม
เปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1.และข้อ 2. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อ
โรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวติ เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ตาม
ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองข้อ 1. หรื อ การเสี ย ชี วิต จากการถู ก ฆาตกรรมลอบท าร้ ายร่ างกายและ/หรื อ อุ บัติ เหตุ ข ณะขับ ขี่ ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
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5. สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน การกระทาที่ มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื อง ซึ่ งหมายถึ งสงครามระหว่างชนที่ อาศัยอยู่ใน
ประเทศเดี ยวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิ วตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎ
อัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
6. อาวุธนิ วเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
7. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทาขึ้นโดยเจตนาเป็ น
องค์ประกอบความผิด
8. ขณะที่ ผูเ้ อาประกันภัยปฏิ บัติหน้าที่ เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม
ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบตั ิการนั้น
9. การก่อการร้าย
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ชื่อ-ที่อยูบ่ ริ ษทั
สรุปสำระสำคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัย100 (ไมโครอินชัวรันส์ )
คำจำกัดควำม
1. บริษัท
2. ผู้เอำประกันภัย
3.

ผู้รับประโยชน์

4.

อุบัตเิ หตุ

5.

กำรบำดเจ็บ

6.

กำรสู ญเสี ยมือ เท้ ำ

7.
8.

กำรสู ญเสียสำยตำ
ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง

กำรเจ็บป่ วย
ควำมคุ้มครอง
9.

หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง บุคคลตามที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรอง
การประกันภัยนี้
หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วมบิดา
มารดา
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผลที่ผเู ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และให้
หมายความรวมถึง การสูญเสี ยสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง
และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพ
อื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย
จำนวนเงินเอำ
ประกันภัย (บำท)

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมื อ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุ พพลภาพถาวร
สิ้ น เชิ ง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบัติเหตุข ณะขับ ขี่ ห รื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย (ยกเว้นกรณี
เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่ มต้นระยะเวลาประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยรวม
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100,000

50,000
5,000
100 บาท/ปี

ข้ อยกเว้ นทีก่ รมธรรม์ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
การกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได้ คาว่า " ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา" นั้น หมายถึง กรณี ที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อ
บาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
การแท้งลูก เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวติ เนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. หรื อ การเสี ยชีวติ จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกายและ/หรื อ
อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่ก็ตาม) การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่ง
ร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงคราม
ระหว่างชนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย
การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อ
คงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึง
ดาเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที่ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทาขึ้น
โดยเจตนาเป็ นองค์ประกอบความผิด
ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื อ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิสงครามหรื อปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบตั ิการนั้น
การก่อการร้าย
กรุณำตรวจสอบเงือ่ นไขควำมคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจำกกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หำกมีข้อควำมในเอกสำรนีข้ ัด
หรือแย้ งกับข้ อควำมทีป่ รำกฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อควำมทีป่ รำกฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน
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