
 
                                                                                     

 

 

 

กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลสั (ไมโครอินชัวรันส์)  

เพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัไดช้ าระเบ้ียประกันภยัส าหรับกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม 10 บาท 
สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลสั (ไมโครอินชัวรันส์) และบริษทัไดอ้อกหนังสือรับรองการประกนัภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

ค าจ ากัดความ 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือเป็นความหมาย
เดียวกนัทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เ ง่ือนไขทั่วไปและ
ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง หนงัสือรับรองการประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผูรั้บประกันภยั 
ในหลกัฐานแสดงการประกนัภยั 

3.  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

4. 
 

5. 

ผู้เอาประกันภัย 
 
ผู้รับประโยชน์  

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
หลกัฐานแสดงการประกนัภยัน้ี  
ทายาทโดยธรรม 

6. อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

7. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย  อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ  ซ่ึงเกิดขึ้ น 
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น 

8. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั  
9. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ
การวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง
การแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการเจ็บป่วยนั้น ๆ และ 
ให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง  

10. แพทย์ 
 

หมายถึง 
 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียน
อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา  
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม          

11. แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
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12. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย ์โดยไม่สามารถรับ
ผู ้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลตามกฎหมาย 

13. 
 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วย
ไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาล 
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ    

14. 
 
 
 

โรงพยาบาล 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
 

สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วย
ไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวนบุคลากรทาง
การแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้น ๆ  

15. การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และ
ให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวยัวะ
ดังกล่าวข้างต้นโดยส้ินเชิง และมีข้อบ่ง ช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอ้ีกตลอดไป 

16. การสูญเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
17. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

 
หมายถึง 
 

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอ่ืน ๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ  หมายถึง ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ 
การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือการนั้น ซ่ึงบริษทั
จ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

19. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)  

หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามความหมายขององคก์ร
อนามยัโลก (WHO) 

20. สภาพที่เป็นมาก่อน 

การเอาประกนัภัย 

(Pre-existing Condition) 

หมายถึง สภาพการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั
ก่อนวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัและยงัมิไดรั้กษาให้หายขาด 

21. 
 

ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันเร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัยเป็นคร้ังแรก 
ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

22. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และ
น ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ  
ผลการชนัสูตร หรืออื่น ๆ (ถา้มี)  
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23. 
 
 
 
 
 
 

 

ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่าง ๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวการณ์บาดเจ็บของ 
      ผูรั้บบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ 
       ปัจจุบนั 
(3)  ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของครอบครัว 
       ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ต้องเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม  
      ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้น ๆ 

24. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง  และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด  ซ่ึงกระท าเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน  รวมทั้งเพ่ือ
ตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด  

1. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บ

หรือเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควร 
จึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่ง
หลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือ
ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ ให้ส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา วนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็ นว่ามีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้  

หลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทน มีดงัต่อไปน้ี 
1.1 กรณีเสียชีวิต 
      1.1.1 ส าเนาใบมรณบตัร  
      1.1.2 ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือส าเนาใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
      1.1.3 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ  
      1.1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
1.2 กรณีสูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
      1.2.1 ตน้ฉบบัใบความเห็นแพทย ์
      1.2.2 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัต ารวจ (ถา้มี) 
      1.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
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1.3 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
      1.3.1 ส าเนาใบมรณบตัร 
      1.3.2 ส าเนาใบรายงานแพทย ์ 
      1.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 
1.4 กรณีผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัระหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน กรณีไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุรวมถึง

กรณีไดรั้บผลกระทบในการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      1.4.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั (ถา้มี) 
      1.4.2 ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
      1.4.3 ส าเนาใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัที่แสดงรายการค่าใชจ้่าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
      1.4.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
1.5 กรณีผลประโยชน์คุม้ครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      1.5.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั (ถา้มี) 
      1.5.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ยืนยนัเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      1.5.3 แฟ้มประวติัการรักษาของผูเ้อาประกนัภยั (ถา้มี) 

2. การชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจทางการแพทย์  
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการพิจารณาชดใชค้่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ บริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ขอให้มีการชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทั้งน้ี โดยบริษทัเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายทั้งส้ิน  

3. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้น

และถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนการเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพ บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่า
ทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 
วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกใน
อตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

4. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

  บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ประกนัภยั
ให้แก่ผูรั้บประโยชน ์

5. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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6. การบอกเลิกความคุ้มครอง  
การท าประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลา 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีตกลงให้เร่ิมมีผลคุม้ครอง 

ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัหรือหนงัสือรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก 
ความคุม้ครอง 
7. ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 
 ผูเ้อาประกันภยัจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท่ีท าประกันภยั จึงจะมีสิทธิท าประกันภัย 
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ  

ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุใหเ้สียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็น
จ านวนเงิน 100,000 บาท ทั้ งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต ์ตามขอ้ 2. 

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท า
ร้ายร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการ
บาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  
ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1. 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย) แต่ส าหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตั้งแต่วันเร่ิมต้นความคุ้มครอง โดยมีเง่ือนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าว ภายหลังเร่ิมต้นความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือเน่ืองจากการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพให้แก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาท  

เง่ือนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. เท่านั้น 
ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีมีระยะเวลารอคอยส าหรับกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกันภยั

เป็นคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรกจะ
ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี แต่บริษทัจะคืนค่าเบ้ียประกนัภยัเต็มจ านวนให้แก่ผู ้
ถือกรมธรรมป์ระกนัภยั แต่ส าหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุม้ครองตั้งแต่วนัเร่ิมตน้
ความคุม้ครอง โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งฉีดวคัซีนดงักล่าว ภายหลงัเร่ิมตน้ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น 
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เม่ือบริษทัไดจ้่ายค่าทดแทนการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอย่างหน่ึงอยา่งใดแลว้ 
ให้ถือว่าความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ีเป็นอันส้ินสุด และจะไม่มีการคืนเบ้ียประกันภัยส าหรับระยะเวลา 
เอาประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู ่

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและกรณี
ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนดังกล่าว มีเง่ือนไข
ว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าว ภายหลังเร่ิมต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น 

ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าชดเชย
รายวนัระหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ ตามแต่กรณี โดยจ่ายให้ตามจ านวน
วนัท่ีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน วนัละ 300 บาท ทั้งน้ีไม่เกิน 20 วนั  

ข้อ 5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หากผูเ้อาประกันภยัได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ซ่ึงมีลกัษณะตามค าจ ากัดความท่ีไดก้ าหนดไว ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท และข้อตกลงคุ้มครองน้ี 
จะส้ินสุดลงทันที โดยการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องปรากฏโดยชัดแจง้ 
เป็นคร้ังแรกเม่ือพน้ก าหนด 14  วนั นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั 

ทั้งน้ี ผลประโยชน์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น้ี ไม่คุม้ครองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 
 

ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิง  หรือค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ อันเน่ืองมาจาก 
1. การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า 

“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การได้รับเช้ือโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือ

บาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบัติเหตุ             
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุตามข้อตกลง

คุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต์
ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้าย
คล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเน่ืองมาจาก
การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง 

7. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาท่ีกระท าขึน้โดยเจตนา
เป็นองค์ประกอบความผิด  
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8. ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการนั้น 

9. การก่อการร้าย  
 

  

SD-LO-779-0 



                                                                          
 

- 8 - 
 

สรุปสาระส าคัญ 
กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลสั (ไมโครอินชัวรันส์) 

ค าจ ากัดความ 

 

 

1. บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
2.  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

3. 
 

4. 

ผู้เอาประกันภัย 
 
ผู้รับประโยชน์  

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือหลกัฐานแสดง
การประกนัภยัน้ี  
ทายาทโดยธรรม 

5. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลท่ีผู ้เอา
ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดย
อิสระจากเหตุอ่ืน 

7. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกนัภยั  
8. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน  

ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการเจ็บป่วยนั้น ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมา
เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง  

9. การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และให้หมายความ
รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และ 
มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

10. การสูญเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งขึ้นไป และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
11. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

 

หมายถึง 
 

ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพ
อ่ืน ๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

12. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)  

หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามความหมายขององค์กรอนามยัโลก 
(WHO) 

13. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 
(Pre-existing Condition) 

หมายถึง สภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อาประกันภยัก่อนวนัเร่ิมตน้ระยะเวลา
ประกนัภยั และยงัมิไดรั้กษาให้หายขาด 

14. 
 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลา 14 วนั นับจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยัเป็นคร้ังแรกซ่ึงผูเ้อาประกันภยั 
จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

15. 
 
 
 
 
 

 

ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์าง ๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพ่ือความสะดวกของผู ้รับบริการ หรือของครอบครัวผู ้รับบริการ หรือ  
      ของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น  
      ของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้น ๆ 
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ความคุ้มครอง  

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ านวนเงินเอา

ประกันภัย (บาท) 
ขอ้ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
เน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือ
โดยสารรถจกัรยานยนต ์

100,000 

ขอ้ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต ์

50,000 

ขอ้ 3. ผลประโยชน์ค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ไม่คุม้ครอง
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วนัแรก นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั) แต่
ส าหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุม้ครองตั้งแต่
วนัเร่ิมตน้ความคุม้ครอง โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งฉีดวคัซีนดงักล่าว ภายหลงัเร่ิมตน้ความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น 

5,000 

ขอ้ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัระหว่างการเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน กรณีไดรั้บบาดเจ็บจาก
อุบติัเหตุและกรณีไดรั้บผลกระทบจากการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ไม่เกิน 20 วนั) ในกรณีผลกระทบจากการฉีดวคัซีนดงักล่าว มีเง่ือนไขว่าตอ้งฉีดวคัซีนดงักล่าว 
ภายหลงัเร่ิมตน้ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น 

300 บาท ต่อวนั 

ขอ้ 5. ผลประโยชน์คุม้ครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(เม่ือพ้นก าหนด 14 วัน นับจากวนัเร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพ 
ท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั) 

3,000 

                                    เบีย้ประกนัภัยรวม (บาท) (ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน)                                        10 บาท  

ค าเตือน : ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย มีสิทธิไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม ์ต่อ
ผูป้ระกอบการ 1 ราย เท่านั้น 

ส่วนลดอัตราเบีย้ประกนัภัย : บริษทัอาจพิจารณาให้ส่วนลดอตัราเบ้ียประกนัภยัไดไ้ม่เกิน 30% ของอตัราเบ้ียประกนัภยัรวม 

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครอง
สติได ้ค าว่า " ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา"  นั้น  หมายถึง  กรณีท่ีมีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข์ึ้นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเช้ือโรค (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1.ขอ้ 2. และขอ้ 4. เท่านั้น) เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือ

บาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ  
4. การแท้งลูก เว้นแต่ผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ  

ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะ
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ขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามขอ้ตกลง
คุม้ครองขอ้ 3. แลว้แต่กรณี 

5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้าย
คลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง  ซ่ึงหมายถึงสงคราม
ระหว่างชนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศเดียวกนั การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวาย 
การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือ
คงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ  
อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ 
ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุมในคดีอาญาท่ีกระท าขึ้น
โดยเจตนาเป็นองคป์ระกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือ
ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

9. การก่อการร้าย  

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใน
เอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยบังคับแทน 
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