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ประเภท                                   : กรมธรรม์ประกันภัยอุบตัิเหตุแบบกลุ่มเฉพาะราย ส าหรับธนาคารกรุงไทย   

ชื่อโครงการ                              :  Krungthai Happy Life Debit Card 
ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย    :  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย 

  

ชื่อผู้เอาประกันภัย                    : ผู้ถือบัตร Krungthai Happy Life Debit Card  
                                                   ที่มีอายุ 18 - 80 ปี ณ วันที่สมัคร   

  

ผู้รับประโยชน์                          : ตามท่ีจะแจ้งให้ทราบภายหลัง   

ระยะเวลาเอาประกันภัย           :  1 ปี (วันที่คุ้มครองจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)   

การคุ้มครอง                          : ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากความบาดเจ็บ  

                                                 ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้เกิดผลดังต่อไปน้ี.- 

ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย (อบ.1) ทุนประกันภัย (บาท) 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ 
    รวมถึงการถูกฆาตกรรม และลอบท าร้ายร่างกาย   
    1.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  20,000 
    1.2 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเน่ืองจากอุบัติเหตุ  20,000 
    1.3 สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20,000 
    1.4 สุญเสียมือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20,000 
    1.5 สูญเสียมือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหน่ึงข้าง 20,000 
    1.6 สูญเสียเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหน่ึงข้าง 20,000 
    1.7 สูญเสียมือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือ  12,000 
    1.8 สูญเสียเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้า 12,000 
    1.9 สูญเสียสายตาหน่ึงข้าง 12,000 
2. ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วยเฉพาะโรค* โรคใดโรคหน่ึง 
ต่อไปน้ี     
● โรคมะเร็ง (Cancer) 

1,500 
● โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack) 

● โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) 
● โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure) 
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* (ระยะเวลารอคอย 180 วัน  นับจากวันที่มีผลบังคับครั้งแรก)   
  

 
 
หมายเหตุ : 
1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุ 18 -  80  ปี (ค านวณโดยน าปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ด้วยปี พ.ศ.เกิด) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง                 
    ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงพิการ หรือวิกลจริต และไม่มีโรคประจ าตัว ณ วันขอเอาประกันภัย 

2. ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์   

3. ข้อก าหนด เง่ือนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามตามท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติแบบกลุ่ม  
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เอกสารสรุปเงื่อนไขท่ัวไป  ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มเฉพาะราย ส าหรับธนาคารกรุงไทย 
 

 ค าจ ากัดความท่ีส าคัญ 
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหต ุ   หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผล            

ที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 
3. การบาดเจ็บ    หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ  ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ

และโดยอิสระจากเหตุอื่น 
4. ความสูญเสีย หรือ 

ความเสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือได้รับบาดเจ็บ 

5. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล และน ามา
ซ่ึงแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ตามความจ าเป็น ทางการแพทย์ และ
สอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติ การบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรือ
อื่นๆ (ถ้ามี) 

6. ความจ าเป็นทาง
การแพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้    
(1)  ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ
ผู้รับบริการ  
(2)  ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน 
(3)  ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัวผู้รับบริการ 
หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4)  ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม 
ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการนั้นๆ 

7. ค่าใช้ จ่ายที่จ า เป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการ
ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไป                    
ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผู้เอาประกันภัยเข้า
รับการรักษานั้น 
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 เงื่อนไขและข้อก าหนดท่ัวไป (ที่ส าคัญ) 
1.  การแจ้งอุบัติเหต ุ
 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควร
จึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 
2. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย 
 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทร้องขอตามความจ าเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วัน
เสียชีวิต หรือนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องเสียไป   หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถจะกระท าได้แล้ว 
3. การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จ าเป็นกับการประกันภัยนี้ 
และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย
เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทอาจปฏิเสธความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
4. การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย 
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับ
แต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
 หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 5.1. กรณีช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 
      5.1.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ด้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  



 

เอกสารสรุป-กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตแุบบกลุ่มเฉพาะราย ส าหรับธนาคารกรุงไทย หน้า   5/7 

บริษทั ทพิยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 

2239 2200 Call Center 1736  

เลขที ่1115 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทร ี      1115 Rama 3, Chong Nonsi,                       Fax: +66 (0) 2239 

2049 

เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120                       Yannawa, Bangkok 10120 Thailand              www.dhipaya.co.th 

 

       5.1.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับ
เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ย
ประกันภัยระยะส้ันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)             
          5.2 กรณีช าระเบี้ยประกนัภยัตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด เรื่อง กรณีช าระแบบรายเดือนตดิต่อกัน 
                     5.2.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไดด้้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจง้ให้บรษิัททราบ ในกรณีนี้บรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามส่วน  
                     5.2.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจง้ใหบ้รษิัททราบเปน็หนังสือและมีสิทธิได้รับ
เบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ได้ใชบ้ังคับมาแล้วออกตามส่วน          
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
  ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะส้ินสุดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
  6.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้และ/หรือใบรับรองการประกันภัย 
(กรณีที่ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย) 
  6.2 ในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ ...-80-....ปีบริบูรณ์  
  6.3 เมื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนดเรื่องการ
ช าระเบี้ยประกันภัย 
  6.4 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
  6.5 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
 ส าหรับการส้ินสุดความคุ้มครองตามข้อ 6.4 หรือ 6.5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือผู้
เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน 
 6.6 ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุ้มครองจะส้ินสุดเมื่อบริษัทได้จ่ายค่าทดแทน ตามจ านวนเงิน
เอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุ้มครองนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษัทจะให้ความคุ้มครอง
ต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจ านวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองอื่นที่เหลืออยู่เท่านั้น 
   กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศ
ไทยในวันที่ส้ินสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 
7.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 



 

เอกสารสรุป-กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตแุบบกลุ่มเฉพาะราย ส าหรับธนาคารกรุงไทย หน้า   6/7 

บริษทั ทพิยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 

2239 2200 Call Center 1736  

เลขที ่1115 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทร ี      1115 Rama 3, Chong Nonsi,                       Fax: +66 (0) 2239 

2049 

เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120                       Yannawa, Bangkok 10120 Thailand              www.dhipaya.co.th 

 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกันภัยนี้ ไม่คุม้ครอง  

3.1   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 3.1.1  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 
           ค าว่า  “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่         
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป   

3.1.2  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.1.3  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 
3.14   การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 3.1.5  การแท้งลูก 
 3.1.6  การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาท่ีได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 3.1.7  การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 3.1.8  อาหารเป็นพิษ 
 3.1.9  การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลัง
เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และ
ภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spodylosis) เว้นแต่มีการแตกหัก 
(Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)  ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูตา่งชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มี      การ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ  การ
กบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การก่อความวุ่นวาย  การปฏิวัติ  การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณ์ใดๆ 
ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

3.1.11 การก่อการร้าย 
3.1.12  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการ     

เผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้  (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 
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3.2.1  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย     
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จ้ัมพ์ ด าน้ า   
ที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า 

3.2.2  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 3.2.3  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

3.2.4  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
  3.2.5  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท       
 3.2.6  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

3.2.7 ขณะทีผู้่เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น 
จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ก าหนด
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไป และข้อก าหนด ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง และ

เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้
ความคุ้มครองส าหรับข้อตกลงคุ้มครองต่อไปนี้  

 ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 
เอกสารแนบท้าย 

 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค 
 

*** ความคุ้มครองและเงือ่นไขอืน่ๆทีล่ะเอยีดครบถ้วน  ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภัยอบุัตเิหตุแบบกลุ่ม  
ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) *** 

 

หมายเหตุ:     -    เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันั้นผูเ้อาประกนัภยั ควรศึกษา  

                           รายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น  

  

 


