กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
(Personal Shield 1)
เกี%ยวกับกรมธรรม์
อุบตั ิเหตุเกิดขึนได้ทุกวินาทีโดยทีคุณไม่คาดคิดมาก่อน หลายครังทีความเสียหาย และความสูญเสียนันอาจหมายถึงชีวิต หรือ
ความบาดเจ็บทังทางร่างกาย และจิตใจ ทีคุณหรือใครก็ไม่ตอ้ งการให้เกิดขึน
เพราะเราเข้าใจถึงผลกระทบและปั ญหาต่างๆ ทีอาจเกิดขึนจากอุบตั ิเหตุเหล่านี บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด จึงเสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล " Personal Shield 1" มอบความคุม้ ครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสินเชิง เนื องจากอุบตั ิเหตุ แด่คุณและคนทีคุณรักเพือสร้างความอบอุ่นใจให้คุณมากยิง ขึน
เงื%อนไขการรับประกันภัย
กรมธรรม์สาํ หรับผูม้ ีอายุ 18-60 ปี
• เป็ นสมาชิกบัตรเครดิต Visa หรือ Master card
• สมัครง่ายไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพ
• เบียประกันภัยคงทีและให้ความคุม
้ ครองต่อเนื อง ด้วยการต่ออายุกรมธรรม์อตั โนมัติจนถึงอายุ
65 ปี
• สามารถเลือกรับความคุม
้ ครองพร้อมคู่สมรส รับทันทีส่วนลด 10 %
• สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้รบ
ั กรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยได้รบั เบียประกันภัยทีชาํ ระเข้า
มาแล้วคืนเต็มจํานวน
กรมธรรม์จะสินสุดความคุม้ ครองเมือ...
ั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
: ผูข้ อเอาประกันภัยแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแก่บริษท
: บริษัทฯ ไม่ได้รบ
ั การชําระเบียประกันภัยเมือถึงกําหนดชําระ
: บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรือผูร้ บ
ั ประโยชน์
•

ผลประโยชน์และความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล “Personal Shield 1”
มอบความคุม้ ครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง อันเนื องมาจากอุบตั ิเหตุ ตลอด 24 ชัว โมง ทัว โลก
อุน่ ใจได้ดว้ ยวงเงินคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ
ไม่ว่าจะเกิดอุบตั ิเหตุขนเมื
ึ อใด คุณก็อุ่นใจได้ดว้ ยวงเงินคุม้ ครองทีบริษัทฯ ยินดีจา่ ยเพือทดแทนการบาดเจ็บ และความสูญเสียทีเกิดขึน
ดังต่อไปนี

การบาดเจ็บและความสูญเสีย

จํานวนเงินเอาประกันภัย (% ของเงินเอาประกันภัย)

เสียชีวิต
100 %
ทุพพลภาพถาวรสิ6 นเชิง
100 %
สูญเสียมือ เท้า หรือสายตาทั6ง 2 ข้าง
100 %
สูญเสียมือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง
100 %
สูญเสียมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง
100 %
สูญเสียเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง
100 %
สูญเสียมือ 1 ข้าง
60 %
สูญเสียเท้า 1 ข้าง
60 %
สูญเสียสายตา 1 ข้าง
60 %
หมายเหตุ: บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการทีสงู สุดรายการเดียวเท่านัน และความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสินสุดผล
บังคับ
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที!การงานใดๆ ได้โดยสินเชิงตลอดไป และมีขอ้
บ่งชีทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง
การสูญเสียมือและเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตังแต่ขอ้ มือหรือข้อเท้า และรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้
งาน โดยมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ข้อยกเว้นความคุม้ ครองที%คณ
ุ ควรทราบ
ความคุม้ ครองตาม กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล นี ไม่ครอบคลุมถึง...
ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที%เกิดขึ6 นจากสาเหตุและเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี6
• การกระทําของบุคคลผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิ=สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า
“ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ=สุรา” นัน ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตังแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์
ขึนไป
• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
• การได้รบ
ั เชือโรค เว้นแต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รบั มาจากอุบตั ิเหตุ
• การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทีจาํ เป็ นจะต้องกระทําเนื องจากได้รบ
ั บาดเจ็บ ซึงได้รบั การคุม้ ครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาทีกาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
• การแท้งลูก
• การรักษาฟั น การรักษารากฟั น การเปลียนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบืองต้น อันเป็ นผลสืบเนื องมาจาก
อุบตั ิเหตุ
• การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลือน (Spondylolisthesis)กระดูกสันหลัง
เสือม (Dgeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื องมาจากอุบตั ิเหตุ
• สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวต
ั ิ การกบฏ
การทีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึนต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
• อาวุธนิ วเคลียร์ การแผ่รงั สี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิ วเคลียร์ หรือจากกากนิ วเคลียร์ใดๆ อันเนื องมาจากการเผาไหม้
ของเชือเพลิงนิ วเคลียร์และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์ซึงดําเนิ นการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที%เกิดขึ6 นในเวลาต่อไปนี6
• ขณะทีบุคคลผูเ้ อาประกันภัย ล่าสัตว์ในป่ า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิ ดแข่ง
สเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรือเครืองร่อน
เล่นบันจีจัHมพ์ ปี นหรือไต่เขาทีตอ้ งใช้เครืองมือช่วย ดํานําทีตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครืองช่วยหายใจใต้นํา
• ขณะทีบุคคลผูเ้ อาประกันภัยขับขี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
• ขณะทีบุคคลผูเ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร และ
มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
• ขณะทีบุคคลผูเ้ อาประกันภัยขับขีห
 รือปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
• ขณะทีบุคคลผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
• ขณะทีบุคคลผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถูกจับกุม หรือหลบหนี การจับกุม
• ขณะทีบุคคลผูเ้ อาประกันภัยปฏิบต
ั ิหน้าทีเป็ น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรือปราบปราม แต่
หากการเข้าปฏิบตั ิการนัน เกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบียประกันภัยตังแต่ระยะเวลาทีเข้าปฏิบตั ิสงคราม หรือปราบปรามนัน
จนถึงวันสินสุดการปฏิบตั ิการนัน ส่วนหลังจากนันให้กรรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสินสุดระยะเวลาประกันภัยทีกาํ หนดไว้ใน
ตาราง
แผนการประกันภัยและเบี6 ยประกันภัย
ความคุม้ ครอง
กรณีเสียชีวิต
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ6 นเชิง
กรณีเสียมือ 1 ข้าง หรือ เสียเท้า 1 ข้าง หรือเสียสายตา 1 ข้าง เนื%องจากอุบตั ิเหตุ
กรณีสูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตา อย่างใดอย่างหนึ%งร่วมกัน 2 ข้าง
ผูเ้ อาประกันภัย
• เบี6 ยประกันภัย รายปี
ผูเ้ อาประกันภัยและคู่สมรส
ผูเ้ อาประกันภัย
• เบี6 ยประกันภัย รายเดือน*
ผูเ้ อาประกันภัยและคู่สมรส





หมายเหตุ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ=ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

-

* เบียประกันภัยรายเดือนเรียกเก็บครังแรกจํานวน 1 งวด

จํานวน (บาท)
500,000
500,000
500,000
500,000
900
1,620
75
135

