
 

บัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra  
 

ตารางสรุปความคุ้มครอง  

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ทุนประกนัภัยต่อคน 

1.   เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 
 

      1.1  อุบติัเหตุทัว่ไป                 200,000 บาท 
      1.2  การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย                 100,000 บาท 
      1.3  การขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์               50,000 บาท 
      และใหค้วามคุม้ครองเพ่ิมเติมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี  

 
      (1)   เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ในวนัหยดุราชการประจ าปี* 

 
             1.1  อุบติัเหตุทัว่ไป              100,000 บาท 
             1.2  การถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย               50,000 บาท 
             (ไม่รวมการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต)์ 

 
      (2)   เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุสาธารณะ*             200,000 บาท 
2.   ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัตเิหตุแต่ละคร้ัง  รวมถึงการรักษาต่อเน่ือง (ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ตลอดระยะเวลา
เอาประกนัภัย)  
      2.1  อุบติัเหตุทัว่ไป (รวมถึงการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต)์                  10,000 บาท 
3.   ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในอนัเน่ืองมาจากอุบัตเิหตุ  
       แบบต่อเน่ืองติดต่อกนั มากกว่า 4 วันขึน้ไป (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 

                 10,000 บาท 

 
                                                 * ความหมายเพ่ิมเติมอยูใ่นเอกสารสรุปสาระส าคญัของกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส าหรับผูถื้อบตัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสรุปสาระส าคญัของกรมธรรม์ประกนัภยัอุบัติเหตุส าหรับผู้ถือบัตร 
ส าหรับสมาชิกผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra 

 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยั

ท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดกต็ามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมด 

ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนดเอกสารแนบทา้ย   ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงั
กรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไป เอกสารสรุปสาระส าคญั 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง ส ม า ชิ ก ผู ้ ถื อ บั ต ร  KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra ข อ ง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 15 – 75 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี
ท าประกนัภยั 

1.4 ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   

1.5 ผู้ถือบัตร หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อบตัรท่ีใชแ้ทนเงินสดเม่ือซ้ือสินคา้และบริการ บตัร
เดบิต KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra ซ่ึงออกบตัรโดย
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.6 อุบัตเิหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กิดผล
ท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

1.7 
 

การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

1.8 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ และท าใหผู้เ้อา
ประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรั้บบาดเจบ็ 

1.9 แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่ง
ถกูตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
ในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

1.10 พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.11 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว้

คา้งคืน และมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์
ท่ีเพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีหอ้ง
ส าหรับการผา่ตดัใหญ่ และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็น
โรงพยาบาล ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 



 

1.12 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืน และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

1.13 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดย
แพทยท์ าการรักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยั โรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนได ้

1.14 
 
 
 

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และ
น ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทย์
และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจบ็ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร 
หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.15 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใด  ๆท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการ
ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเกบ็กบัผูป่้วย
ทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยั
เขา้รับการรักษานั้น   

1.16 ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจบ็ของ
ผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ 
หรือของผูใ้หบ้ริการรักษา พยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม 
ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็ของผูรั้บบริการนั้นๆ 

1.17 ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั (วนัท่ีผูถื้อบตัร
เป็นสมาชิกสมาชิกผูถื้อบตัร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra หรือ
นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป (วนัท่ีผูถื้อบตัรต่อ
อายเุป็นสมาชิกสมาชิกผูถื้อบตัร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra) 
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. 

1.18 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้  าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขูโ่ดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาล 
และ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะ
ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

 

 

 

 



 

หมวดที ่2 ข้อก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไป 

2.1  สัญญาประกนัภัย 
สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั 

และขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยั ตาม
สัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่
แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทั
เรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง  

2.2  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ 

ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3  การแจ้งอุบัตเิหตุ 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึง

การบาดเจบ็โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้
บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.4  การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 

จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต หรือ

วนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้อง
ภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และ
ไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2.5  การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี  และมี

สิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น และไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 

2.6  การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 20 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครอง

ในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
เอกสารครบถว้นแลว้  



 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 
15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

2.7  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีคือ ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือทายาทตามกฎหมาย เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ หรือใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

2.8  การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและ
ใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

2.9  เงือ่นไขบังคบัก่อน  
บริษทัอาจจะไม่รับผดิชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ 

หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีไดป้ฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครอง 
3.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้ 
ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถื้อเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

3.1.2 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.1.3 การไดรั้บเช้ือโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้าซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ 
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ท่ีจ าเป็นจะตอ้งกระท า เน่ืองจากไดรั้บบาดเจบ็ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครอง

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และไดก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
3.1.5 การแทง้ลูก 
3.1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวน้แต่การรักษาท่ีไดเ้กิดข้ึนภายใน 7 วนันบัจากวนัเกิดอุบติัเหตุ 
3.1.7 การเปล่ียนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์ 
3.1.8 อาหารเป็นพิษ 
3.1.9 การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลงัเคล่ือนทบัเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลงั

เคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมี
รอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลงัส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวน้แต่มีการแตกหกั (Fracture) หรือเคล่ือน 
(Dislocation) ของกระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 

3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้การประกาศ
สงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย การปฏิวติั การรัฐประหาร 
การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

3.1.11 การก่อการร้าย 
3.1.12 การแผรั่งสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้

ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 



 

3.1.13 การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได ้

3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อไปน้ี (เวน้แต่จะไดมี้การขยายความคุม้ครอง และมีการออกเอกสารแนบทา้ย
เพ่ือขยายความคุม้ครองดงักล่าว) 

3.2.1 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็สกีดว้ย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม 
(เวน้แต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยูใ่นบอลลนู หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ ์ด าน ้าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศ
และเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้า  

3.2.2 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 
3.2.3 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัข้ึนหรือก าลงัลง หรือโดยสารอยูใ่นอากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโ้ดยสาร และ

มิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์
3.2.4 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
3.2.5 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะวิวาท 
3.2.6 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 
3.2.7 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม 

แต่หากการเขา้ปฏิบติัการนั้นเกิน 30 วนั บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวนั
ส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น ส่วนหลงัจากนั้นใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

ค านิยาม 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถกูตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพใน

การใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ได้

โดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุม้ครอง 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุ
และท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการ
บาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต
เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1. 100%   ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2. 100%   ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น

ไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยั
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
4. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7. 60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 
8. 60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9. 60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
 
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนรวมกนัไม่เกินจ านวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาท

ถว้น) หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองยงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุด
ระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองยงัไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุด
ระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

จากอุบัติเหตุทีเ่กดิขึน้ในวนัหยุดราชการประจ าปี (Public Holiday Accident) 

ค านิยาม 
 วนัหยุดราชการประจ าปี หมายถึง วนัหยดุราชการประจ าปีของประเทศไทยท่ีประกาศตามมติของคณะรัฐมนตรี รวมถึงวนัหยดุ

ชดเชยทางราชการ ทั้งน้ีไม่รวมถึงวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ซ่ึงเป็นวนัหยดุราชการประจ าสัปดาห์ตามปกติ เวน้แต่วนัหยดุราชการประจ าปีนั้นอยู่
ตรงกบัวนัเสาร์ วนัอาทิตยก์ใ็หถื้อวา่คุม้ครองดว้ย      
ความคุม้ครอง 

 ถา้การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยัในวนัหยดุราชการประจ าปี ท าใหผู้เ้อาประกนัภยั เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนั
ในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1. 100%   ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2. 100%   ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น

ไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยั
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
4. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7. 60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 
8. 60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9. 60%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  . 
 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 100% ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ี คือ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
 
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนรวมกนัไม่เกินจ านวนเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 

หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองยงัไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอา
ประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ผลประโยชน์อุบติัเหตุสาธารณะ 

ค านิยาม 
อาคารสาธารณะ  หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงเปิดหรือยนิยอมใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใชบ้ริการตามท่ีก าหนดเวลา

เปิดใหบ้ริการ ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเกบ็ค่าตอบแทนหรือไม่กต็าม  
ความคุม้ครอง 

 ถา้การบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) อนัเน่ืองมาจากเหตุดงัต่อไปน้ี  

1. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารและเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใตดิ้น ขณะขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์
หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษทัขนส่ง รถโดยสารบริษทัร่วมขนส่ง ท่ีจดทะเบียนเพื่อ
การขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางท่ีก าหนด รวมทั้งรถตูร่้วมขนส่งมวลชนท่ีวิง่ประจ าตามเส้นทางเดินรถท่ีไดรั้บอนุญาต  

2. ขณะผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูโ้ดยสารลิฟทแ์ละเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัลิฟทส์าธารณะส าหรับบรรทุกบุคคล หรือของระหวา่งชั้นใน
อาคารสาธารณะ ทั้งน้ีไม่รวมถึงลิฟทท่ี์ใชใ้นเหมืองแร่ หรือสถานท่ีก่อสร้าง  

3. ขณะผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นอาคารสาธารณะในเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการแก่บุคคลทัว่ไป และเกิดไฟไหมข้ึ้นในอาคารสาธารณะนั้น 
รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตดว้ย 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวน 100% ของจ านวนผลประโยชนอ์นัจะพึงจ่ายตามขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชนก์ารเสียชีวิต 
การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 

ค านิยาม  
 ค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าหอ้งพกัผูป่้วย ค่าอาหารผูป่้วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั   
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้ง

ลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรักษาการบาดเจบ็นั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

แพทย์ทางเลอืก หมายถึง การตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย 
การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั   
ความคุม้ครอง 

ถา้การบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายใน 52 สัปดาห์ นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน ค่าหอ้งสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่า
การพยาบาลใหต้ามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะ
รับผดิชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
 
ขอ้จ ากดั 

 ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไมค้  ้ายนั) รถเขน็ผูป่้วย อวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทยท์างเลือก 
(Alternative Medicine) การฝังเขม็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 
กรณเีข้าพกัรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ แบบต่อเน่ืองตดิต่อกนั 

ค าจ ากดัความ 
 การเข้าพกัรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง  หมายถึง การตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาล เพ่ือการรักษาในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และให้

รวมถึงการตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ัง หรือมากกวา่ ดว้ยสาเหตุหรือภาวะแทรกซอ้นจากอุบติัเหตุคร้ังเดียวกนั 
โดยท่ีระยะเวลาการตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกินกวา่  90 วนั นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดทา้ย  กใ็หถื้อวา่เป็นการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังเดียวกนัดว้ย 

การขยายความคุม้ครอง  
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ในระหวา่งระยะเวลาท่ีเอกสารแนบทา้ยน้ีมีผลบงัคบั หากการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉยั

จากแพทยใ์หเ้ขา้รับการรักษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ ตาม
ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองติดต่อกนัมากกวา่ 4 วนัข้ึนไป บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเพ่ิมเติม
ใหอี้ก 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเพ่ิมเติมดงักล่าวใหไ้ม่เกิน 1 คร้ังต่อการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ัง
หน่ึงเท่านั้น 

 ส่วนความคุม้ครองอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืนไม่เป็นเหตุ
ใหเ้สียสิทธิในการรับค่าทดแทนตามเอกสารแนบทา้ยน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

 
 เป็นท่ีตกลงกนัวา่บริษทัไดข้ยายไปคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ือง หรือเกิดข้ึนในขณะขบัข่ีหรือ

โดยสารรถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ีเฉพาะในขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวข้า้งล่างน้ีเท่านั้น  
1. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)  

จ านวนเงินเอาประกนัภยั (100%) 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
2. ขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จ านวนเงินเอาประกนัภยั 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 

 
ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายการจ ากดัความรับผดิ 
การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

 
    เป็นท่ีตกลงกนัวา่ หากการบาดเจ็บท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ เป็นผลเน่ืองมาจากการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย จ านวนเงิน
เอาประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จะลดเหลือ
เพียง 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) และจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  จากอุบัตเิหตุทีเ่กดิขึน้ในวนัหยุดราชการประจ าปี จะลดเหลือเพียง 50,000.00 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)                                       

   ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน ส่วน
เง่ือนไขสัญญาประกนัภยั  และขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวติโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบัค าวา่ “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   
7. ส าเนาบตัร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra  
8. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอ 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตา 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ส าเนาบตัร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra  และส าเนาสมุดคูฝ่ากบญัชีของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 
6. รูปถ่ายแสดงการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา  
7. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอ 
 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์อุบติัเหตุสาธารณะ 
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิเรียกร้องตามผลประโยชน์อุบติัเหตุสาธารณะ โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มและหลกัฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามผลประโยชน์ความคุม้ครองอนัพึงจ่ายตามขอ้ตกลงคุม้ครองการ

เสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)  
2. หลกัฐานแสดงการเกิดเหตุขณะเป็นผูโ้ดยสาร ในการขนส่งสาธารณะ หรือเกิดเหตุขณะอยูใ่นอาคารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล  
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra และส าเนาสมุดคู่ฝากบญัชีของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
5. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอ 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป 

เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือ
สวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ 
หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
การรักษานอกประเทศไทย   
 การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจบ็ตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ  ตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

 
 

 
การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ แบบต่อเน่ืองติดต่อกนั 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั 
3. ส าเนาบตัร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra  และส าเนาสมุดคู่ฝากบญัชีของผูเ้อาประกนัภยั 
4. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. เอกสารอ่ืนๆท่ีบริษทัร้องขอ 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่

สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
 
 
 
พจิารณารับประกนัภัยโดย  
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   
1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 


