
                                                                          

 

 

กรมธรรม์ประกนัภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอนิชัวรันส์) 

เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัสงกรานตสุ์ขใจ 
(ไมโครอินชัวรันส์) และบริษทัได้ออกหนังสือรับรองการประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัให้
สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

ค าจ ากดัความ 
 ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไป

และขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง หนงัสือรับรองการประกันภยั 
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผู ้รับ
ประกนัภยัในหลกัฐานแสดงการประกนัภยั 

3.  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

4. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผู ้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือหลกัฐานแสดงการประกนัภยัน้ี 

5. ผู้รับประโยชน์  หมายถึง ทายาทโดยธรรม 
6. อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและ

ท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  
7. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึง

เกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
8. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็น
ผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้
บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไว้
เป็นผูป่้วยใน แลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

9. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการ
แพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 
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10. 
 
 
 
 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

11. สถานพยาบาลเวชกรรม 
 
 

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการ
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

12. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็น
สากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกับขอ้สรุปจากประวติัการ
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

13. ความจ าเป็นทาง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2)  ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ต้องเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวการณ์บาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้น  ๆ

14. 
 
 
 
 
 

 

การก่อการร้าย 
 
 
 
 

หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั  การ
กระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกัน  รวมทั้ งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะ
ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ   
งานศพ  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง 
ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อ
การนั้น ซ่ึงบริษทัจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
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16. การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้ งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า ตั้ งแต่ 1 
ขา้งขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ใน
การใช้งานของอวยัวะดังกล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ี
ทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

17. การสูญเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
18. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

 

หมายถึง 
 

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ใน
อาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป หรือไม่
สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปไดด้ว้ยตนเอง 
ทั้ งน้ี ปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนั หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑ์
ทางการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจ
ดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการ
เคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
การช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถใน
การเดินหรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้ว ย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม
หรือถอดเส้ือผา้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถ
ในการอาบน ้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้ าได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถ
ในการรับประทานอาหารได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใช้
หอ้งน ้าเพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้าไดด้ว้ย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

19. การเจ็บป่วย 
 

หมายถึง 
 

อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกับ                            
ผูเ้อาประกนัภยั 
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เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด  
1. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการ
บาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึง
ไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้ง
ส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ให้
ส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา วนัท่ี เร่ิมเกิดทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ส่วนใน
กรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้ เห็นวา่มีเหตุอนัสมควร
ท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้  

หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปน้ี 
1.1 กรณีเสียชีวิต 
      1.1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
      1.1.2 ส าเนาใบมรณบตัร  
      1.1.3 ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือส าเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
      1.1.4 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ  

                   1.1.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
      1.2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
      1.2.2 ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
      1.2.3 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ (ถา้มี) 
      1.2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
      1.3.1 ส าเนาใบมรณบตัร 
      1.3.2 ส าเนาใบรายงานแพทย ์ 
      1.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
1.4 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน และผูป่้วยในในห้อง ICU กรณีไดรั้บ

บาดเจ็บจากอุบติัเหต ุ
      1.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
      1.4.2 ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
      1.4.3 ส าเนาใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบ 
      1.4.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ 
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2. การชันสูตรพลกิศพหรือการตรวจทางการแพทย์  
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพ บริษทัมี
สิทธิท่ีจะขอให้มีการชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทั้งน้ี โดยบริษทัเป็นผู ้
ออกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  

3. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอ่ืนจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะ
ไม่เกิน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้
อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์  

5. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

6. การบอกเลกิความคุ้มครอง  
การท าประกันภยัตามกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลา 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีตกลงให้เร่ิมมีผล

คุม้ครอง ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิ
บอกเลิกความคุม้ครอง 

7. ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท่ีท าประกนัภยั จึงจะมีสิทธิท าประกนัภยั
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

ข้อตกลงคุ้มครอง 
เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัสงกรานตสุ์ขใจ 

(ไมโครอินชวัรันส์) บริษทัใหส้ัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่า จะจ่ายผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงคุม้ครองกรณีหน่ึงกรณีใด หรือ
หลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก
อุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสีย
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ 
เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้าย
ร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตขุณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 2 

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการถูก
ฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขบัขี่หรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต์ ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกันภยัต้องรักษาตัว
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั 
แลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณี เสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเร่ิมต้นระยะเวลาประกนัภัย)  

กรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตเน่ืองจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน
ส าหรับค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท   

เง่ือนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. เท่านั้น  
ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีมีระยะเวลารอคอย 15 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วนั นับจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกันภยัเป็นคร้ังแรกจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี แต่บริษทัจะคืนค่าเบ้ียประกันภัยเต็มจ านวนให้แก่ผูถื้อ
กรมธรรมป์ระกนัภยั   

เม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอย่างหน่ึง
อยา่งใดแลว้ ใหถื้อวา่ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด และจะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
(สูงสุดไม่เกนิ 30 วัน)  

 ถ้าการบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผูป่้วยใน  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ค่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ ตามแต่กรณี ตาม
จ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยจ่ายให้ตามจ านวนวนัท่ีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน ทั้งน้ีไม่
เกิน 30 วนั  SD-LO-829-0 
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ข้อ 5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในห้อง ICU กรณีได้รับการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ (ผลประโยชน์รวมข้อ 4 ไม่เกนิ 30 วัน) 

 ถา้การบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบติัเหตุเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกันภยัตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป่้วยในในห้อง ICU บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการ
เขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในห้อง ICU ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ ตามแต่กรณี ตามจ านวนเงินท่ีระบุ
ไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยจ่ายใหต้ามจ านวนวนัท่ีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในในหอ้ง ICU (ผลประโยชน์
รวมขอ้ 4.ไม่เกิน 30 วนั) 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิงอนัเน่ืองมาจาก 
1. การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ

ได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  
150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
  3.การได้รับเช้ือโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น) เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือ
บาดทะยัก หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกดิจากบาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
  4.การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกนัภัยเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกนัภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจาก
อุบัติเหตุ ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะ
ขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 
3. แล้วแต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่กต็าม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไป
โดยตัวของมันเอง 

7. ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระท าขึน้โดย
เจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน 

9. การก่อการร้าย  
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สรุปสาระส าคัญ 

กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 
ค าจ ากัดความ 
1. บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผูรั้บประกนัภยัใน

หลกัฐานแสดงการประกนัภยั 
2.  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
หลกัฐานแสดงการประกนัภยัน้ี 

4. ผู้รับประโยชน์  หมายถึง ทายาทโดยธรรม 
5. อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้

เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  
6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดย

เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 
7. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ
การวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง
การแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ 
และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน แลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ  6 ชัว่โมง 

8. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา          
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

9. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และ
น ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์
และสอดคล้องกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการ
ชนัสูตร หรืออื่นๆ (ถา้มี) 

10. ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ
ผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ต้องเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม 
ตามความจ าเป็นของภาวการณ์บาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้นๆ 
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11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ หมายถึง ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ 
การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือการนั้น ซ่ึงบริษทั
จ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

12. การก่อการร้าย 
 

หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง  และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด  ซ่ึงกระท าเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน  รวมทั้งเพ่ือ
ตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

13. การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และ
ให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวยัวะ
ดังกล่าวข้างต้นโดยส้ินเชิง และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่
สามารถกลบัมาใชง้านไดอ้ีกตลอดไป 

14. การสูญเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
15. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

 
หมายถึง 
 

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวตัรประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปไดด้ว้ยตนเอง 
ทั้งน้ี ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจ
หลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทางการแพทยใ์นการ
ประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย
จากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้้วยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน
หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอด
เส้ือผา้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบน ้ า รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่น
หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใชห้้องน ้ าเพ่ือ
การขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้ าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

16. การเจ็บป่วย 
 

หมายถึง 
 

อาการ  ความผิดปกติ  การ ป่วยไข้ห รือการ เ กิดโรค ท่ี เ กิดขึ้ นกับ                            
ผูเ้อาประกนัภยั 
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ความคุ้มครอง   

บริษทัให้สัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่า จะจ่ายผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงคุม้ครองกรณีหน่ึงกรณีใด หรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ านวนเงิน 

เอาประกันภัย (บาท) 
ขอ้ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ทั้งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 2 

100,000 

ขอ้ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูก
ฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1 

50,000 

ขอ้ 3. ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย                                           
(ยกเวน้กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วนัแรก นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั)  

5,000 

ขอ้ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน กรณีไดรั้บการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 
(สูงสุดไม่เกิน 30 วนั) 

200 บาทต่อวนั 

ขอ้ 5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในห้อง ICU กรณีไดรั้บการบาดเจบ็จาก
อุบติัเหตุ (ผลประโยชน์รวมขอ้ 4 ไม่เกิน 30 วนั) 

400 บาทต่อวนั 

            เบีย้ประกันภัยรวม (บาท)  (ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน)                                                                                          10 บาท  

ส่วนลดอัตราเบีย้ประกนัภัยกลุ่ม : บริษทัอาจพิจารณาให้ส่วนลดอตัราเบ้ียประกนัภยัไดไ้ม่เกิน 30% ของเบ้ียประกนัภยัรวม 
ข้อยกเว้นท่ีกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1. การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ ค า
ว่า " ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้น หมายถึง  กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การได้รับเช้ือโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น) เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัว

น ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ตาม

ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้าย
คล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชน
ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การ
รัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผา
ไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง 

7. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาท่ีกระท าขึน้โดยเจตนาเป็น
องค์ประกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ ปราบปราม 
ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการนั้น 

9. การก่อการร้าย 
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กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมข้ีอความในเอกสารนีข้ัดหรือ
แย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน 
 
ค าเตือน : ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกนัภัยจากผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพยีง 1 กรมธรรม์ ต่อ
ผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น 
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