บัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra
ตารางสรุปความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง
1. เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 อุบตั ิเหตุทวั่ ไป
1.2 การถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ายร่ างกาย
1.3 การขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
และให้ความคุม้ ครองเพิม่ เติมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
(1) เสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ในวันหยุดราชการประจาปี *
1.1 อุบตั ิเหตุทวั่ ไป
1.2 การถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ายร่ างกาย
(ไม่รวมการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์)
(2) เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง จากอุบตั ิเหตุสาธารณะ*
2. ค่ ารักษาพยาบาล ต่ ออุบัตเิ หตุแต่ ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่ อเนื่อง (ไม่ จากัดจานวนครั้ง ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย)
2.1 อุบตั ิเหตุทวั่ ไป (รวมถึงการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์)
3. ค่ าชดเชยรายได้ กรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ
แบบต่ อเนื่องติดต่ อกัน มากกว่ า 4 วันขึน้ ไป (ไม่ รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ )

ทุนประกันภัยต่ อคน
200,000 บาท
100,000 บาท
50,000 บาท

100,000 บาท
50,000 บาท
200,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท

* ความหมายเพิ่มเติมอยูใ่ นเอกสารสรุ ปสาระสาคัญของกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับผูถ้ ือบัตร

เอกสารสรุปสาระสาคัญของกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับผู้ถือบัตร
สาหรับสมาชิกผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
ที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมด
ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครอง
1.1
กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อยกเว้น ข้อกาหนดเอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไป เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ
ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วน
หนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั กรุ งไทยพานิ ชประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.2
บริษัท
หมายถึง ส ม า ชิ ก ผู้ ถื อ บั ต ร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra ข อ ง
1.3
ผู้เอาประกันภัย
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 15 – 75 ปี บริ บูรณ์ในวันที่
ทาประกันภัย
หมายถึง ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
1.4
ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5

ผู้ถือบัตร

หมายถึง

1.6

อุบัตเิ หตุ

หมายถึง

1.7

การบาดเจ็บ

หมายถึง

1.8

ความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายใดๆ

หมายถึง

1.9

แพทย์

หมายถึง

1.10
1.11

พยาบาล
โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ือบัตรที่ใช้แทนเงินสดเมื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การ บัตร
เดบิต KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra ซึ่ งออกบัตรโดย
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผล
ที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ และทาให้ผเู้ อา
ประกันภัยเสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรื อได้รับบาดเจ็บ
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
ในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์
ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ ง
สาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ น
โรงพยาบาล ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

1.12

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.13

คลินิก

หมายถึง

1.14

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

1.15

ค่ าใช้ จ่ายที่จาเป็ นและสมควร

หมายถึง

1.16

ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

1.17

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

1.18

การก่ อการร้ าย

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัย โรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนได้
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่เป็ นสากล และ
นามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสู ตร
หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับการให้บริ การ
ที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วย
ทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัย
เข้ารับการรักษานั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของ
ผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ
หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษา พยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม
ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ (วันที่ผถู้ ือบัตร
เป็ นสมาชิกสมาชิกผูถ้ ือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra หรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป (วันที่ผถู้ ือบัตรต่อ
อายุเป็ นสมาชิกสมาชิกผูถ้ ือบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra)
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. สิ้ นสุ ดเวลา 16.30 น.
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขูโ่ ดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา
ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล
และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไป
2.1

สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย
และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผถู้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย ตาม
สัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จ ในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยู่
แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั
เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
2.2

ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ
ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3

การแจ้ งอุบัตเิ หตุ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง
การบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้
บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.4

การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต หรื อ
วันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้อง
ภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และ
ได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.5

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมี
สิ ทธิทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
2.6

การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 20 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว

หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.7

ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้คือ ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อทายาทตามกฎหมาย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ หรื อให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
2.8 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและ
ให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.9

เงือ่ นไขบังคับก่ อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทั่วไป
การประกันภัยนี้ ไม่คุม้ ครอง
3.1 ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
3.1.1 การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ าซึ่ งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่ งได้รับความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
3.1.5 การแท้งลูก
3.1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
3.1.7 การเปลี่ยนหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
3.1.8 อาหารเป็ นพิษ
3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลัง
เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มี
รอยแตก (Defect) หรื อพยาธิ สภาพที่กระดูกสันหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน
(Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
3.1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศ
สงครามหรื อไม่กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึ งกฎอัยการศึก
3.1.11 การก่อการร้าย
3.1.12 การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์ ซ่ ึ งดาเนิ นติดต่อไปด้วยตัวเอง

3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
3.2 ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุม้ ครอง และมีการออกเอกสารแนบท้าย
เพื่อขยายความคุม้ ครองดังกล่าว)
3.2.1 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิ ด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม
(เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศ
และเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
3.2.2 ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3.2.3 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และ
มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
3.2.4 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
3.2.5 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.6 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
3.2.7 ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม
แต่หากการเข้าปฏิบตั ิการนั้นเกิน 30 วัน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบตั ิการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวัน
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้

ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คานิยาม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสี ยสมรรถภาพใน
การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้
โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
ความคุม้ ครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุ
และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการ
บาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิต
เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิต
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้น
ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัย
ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นรวมกันไม่เกินจานวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) หากบริ ษ ทั จ่ ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ ม้ ครองยังไม่ เต็มจานวนเงิ นเอาประกันภัย บริ ษ ทั จะยังคงให้ความคุ ม้ ครองจนสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุทเี่ กิดขึน้ ในวันหยุดราชการประจาปี (Public Holiday Accident)
คานิยาม
วันหยุดราชการประจาปี หมายถึง วันหยุดราชการประจาปี ของประเทศไทยที่ประกาศตามมติของคณะรัฐมนตรี รวมถึงวันหยุด
ชดเชยทางราชการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นวันหยุดราชการประจาสัปดาห์ตามปกติ เว้นแต่วนั หยุดราชการประจาปี นั้นอยู่
ตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์กใ็ ห้ถือว่าคุม้ ครองด้วย
ความคุม้ ครอง
ถ้าการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัยในวันหยุดราชการประจาปี ทาให้ผเู้ อาประกันภัย เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน
ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิต
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้น
ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัย
ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่ งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่ งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น .
จานวนเงินเอาประกันภัย 100% ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี้ คือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นรวมกันไม่เกินจานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

ข้อตกลงคุม้ ครอง
ผลประโยชน์อุบตั ิเหตุสาธารณะ
คานิยาม
อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรื อเอกชน ซึ่ งเปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าไปใช้บริ การตามที่กาหนดเวลา
เปิ ดให้บริ การ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
ความคุม้ ครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสูญเสี ยอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารและเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์
หรื อไฟฟ้ า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่ วมขนส่ งมวลชน รถโดยสารบริ ษทั ขนส่ ง รถโดยสารบริ ษทั ร่ วมขนส่ ง ที่จดทะเบียนเพื่อ
การขนส่ งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กาหนด รวมทั้งรถตูร้ ่ วมขนส่ งมวลชนที่วงิ่ ประจาตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2. ขณะผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูโ้ ดยสารลิฟท์และเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนกับลิฟท์สาธารณะสาหรับบรรทุกบุคคล หรื อของระหว่างชั้นใน
อาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรื อสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผูเ้ อาประกันภัยอยูใ่ นอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิ ดให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไป และเกิดไฟไหม้ข้ ึนในอาคารสาธารณะนั้น
รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100% ของจานวนผลประโยชน์อนั จะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวิต
การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร (อ.บ.1)

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
คานิยาม
ค่ าห้ องสาหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วย ค่าอาหารผูป้ ่ วย ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้อง
ลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย
การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
ความคุม้ ครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่ งเกิดขึ้น
ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่า
การพยาบาลให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะ
รับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ข้อจากัด
ไม่คุม้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก
(Alternative Medicine) การฝังเข็ม

เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
กรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แบบต่ อเนื่องติดต่ อกัน
คาจากัดความ
การเข้ าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยูใ่ นโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผูป้ ่ วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้
รวมถึงการต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้ง หรื อมากกว่า ด้วยสาเหตุหรื อภาวะแทรกซ้อนจากอุบตั ิเหตุครั้งเดียวกัน
โดยที่ระยะเวลาการต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุ ดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็ นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
การขยายความคุม้ ครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่าในระหว่างระยะเวลาที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับ หากการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ให้เข้ารับการรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ ตาม
ความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนเพิ่มเติม
ให้อีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนเพิ่มเติมดังกล่าวให้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้ง
หนึ่งเท่านั้น
ส่ วนความคุม้ ครองอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอื่น รวมทั้งผูร้ ับประกันภัยรายอื่นไม่เป็ นเหตุ
ให้เสี ยสิ ทธิในการรับค่าทดแทนตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เป็ นที่ตกลงกันว่าบริ ษทั ได้ขยายไปคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่อง หรื อเกิดขึ้นในขณะขับขี่หรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุม้ ครองข้อที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ขา้ งล่างนี้ เท่านั้น
1. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อ.บ.1)
จานวนเงินเอาประกันภัย (100%) 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จานวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้ แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

เอกสารแนบท้ ายการจากัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ ายร่ างกาย
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับ เป็ นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ายร่ างกาย จานวนเงิน
เอาประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะลดเหลือ
เพียง 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และจานวนเงินเอาประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองการเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัตเิ หตุทเี่ กิดขึน้ ในวันหยุดราชการประจาปี จะลดเหลือเพียง 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่ วน
เงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

เอกสารประกอบการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
การเรี ยกร้องผลประโยชน์การเสี ยชีวิต
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ั บประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับคาว่า “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7. สาเนาบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra
8. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอ
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อการสูญเสี ยอวัยวะ สายตา
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสูญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูเ้ อาประกันภัย
4. สาเนาบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra และสาเนาสมุดคูฝ่ ากบัญชีของผูเ้ อาประกันภัย
5. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสูญเสี ยอวัยวะ สายตา
6. รู ปถ่ายแสดงการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสูญเสี ยอวัยวะ สายตา
7. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอ

การเรี ยกร้องผลประโยชน์อุบตั ิเหตุสาธารณะ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ผเู้ อาประกันภัยมีสิทธิ เรี ยกร้องตามผลประโยชน์อุบตั ิเหตุสาธารณะ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มและหลักฐานการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามผลประโยชน์ความคุม้ ครองอันพึงจ่ายตามข้อตกลงคุม้ ครองการ
เสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อ.บ.1)
2. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุขณะเป็ นผูโ้ ดยสาร ในการขนส่ งสาธารณะ หรื อเกิดเหตุขณะอยูใ่ นอาคารสาธารณะ

การเรี ยกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra และสาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีของผูเ้ อาประกันภัย
4. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
5. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอ
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป
เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อ
สวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ
หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การรักษานอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

การเรี ยกร้องผลประโยชน์กรณี เข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูเ้ อาประกันภัย
3. สาเนาบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra และสาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีของผูเ้ อาประกันภัย
4. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
5. สาเนาใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
6. เอกสารอื่นๆที่บริ ษทั ร้องขอ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่
สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

พิจารณารับประกันภัยโดย
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
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