กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพกลุ่ม

ผลประโยชน์ (ต่ อครั้ง/โรค)

ความคุ้มครอง

พนักงาน

ครอบครัว
พนักงาน

แผน 1 แผน 2

แผน 3

แผน 4

- ค่าห้องผูป้ ่ วยปกติต่อวัน (สู งสุ ด 30 วัน)

3,000

3,000

3,000

3,000

- ค่าห้องผูป้ ่ วยหนักต่อวัน (สู งสุ ด 7 วัน)

6,000

6,000

6,000

6,000

- ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริ การทัว่ ไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน)

20,000 20,000

20,000

20,000

- ค่าแพทย์ที่ปรึ กษา กรณี ไม่มีการผ่าตัด (รวมอยูใ่ นค่ารักษาพยาบาลและค่าบริ การทัว่ ไป)

2,000

2,000

2,000

2,000

- ค่าบริ การรถพยาบาล (รวมอยูใ่ นค่ารักษาพยาบาลและค่าบริ การทัว่ ไป)

1,000

1,000

1,000

1,000

- ค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น (ภายในเวลา 24 ชม. รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน)

4,000

4,000

4,000

4,000

- ค่าแพทย์ผา่ ตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริ ง)

30,000 30,000

30,000

30,000

- ค่าแพทย์ที่ปรึ กษา กรณี มีการผ่าตัด (รวมอยูใ่ นค่าแพทย์ผา่ ตัดและหัตถการ)

3,000

3,000

3,000

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
1. ค่ าห้ อง ค่ าอาหาร และค่ าบริการพยาบาล

(จานวนวันคุม้ ครองของค่าห้องผูป้ ่ วยปกติและค่าห้องผูป้ ่ วยหนัก รวมสู งสุ ดไม่เกิน 30 วัน)
2. ค่ ารักษาพยาบาลและค่ าบริการทัว่ ไป

(รวมอยูใ่ นค่ารักษาพยาบาลและค่าบริ การทัว่ ไป)
3. ค่ ารักษาโดยการผ่าตัด

3,000

ตารางผลประโยชน์ (บาท/คน)
ผลประโยชน์ (ต่ อครั้ง/โรค)
ความคุ้มครอง

พนักงาน

ครอบครัว
พนักงาน

แผน 1 แผน 2

แผน 3

แผน 4

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

2,000

100,00
0

100,00
0

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

แผน 1

แผน 2

แผน 1

แผน 2

5,800

7,750

11,020

14,320

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
4. ค่ าดูแลโดยแพทย์
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ต่อวัน (1 ครั้งต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
การรักษาพยาบาลทีไ่ ม่ ได้ อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี )

ผลประโยชน์ การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยทีม่ คี ่ าใช้ จ่ายสู ง
- การรักษาพยาบาลกรณี สาหัสมีค่าใช้จ่ายสูง บริ ษทั จ่ายชดเชยเพิ่มอีกร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่า
รักษาพยาบาลกรณี คนไข้ใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริ การพยาบาล) (สูงสุดต่อปี )
ผลประโยชน์ การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)

- การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยงหรื อทุพพลภาพถาวรจากอุบตั ิเหตุทวั่ ไป อ.บ.2 (รวม
การถูกฆาตกรรมหรื อ ถูกทาร้ายร่ างกาย และอุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของทุนประกันภัย อ.บ.2 )
ราคาเบีย้ ประกันภัยรายปี ต่ อคน (ยังไม่ รวมอากรแสตมป์ และภาษี) (บาท)

การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อปปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
• ณ วันที่ผเู ้ อาประกันภัยเกษียณอายุ หรื อลาออก
• เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุที่ปม่ปด้รับความคุม้ ครอง
• เมื่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยปม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนปข
• ณ วันที่สิ้นสุ ดการว่าจ้างทางานของผูเ้ อาประกันภัย หรื อสิ้ นสุ ดสภาพการจ้าง
• ณ วันที่ผเู ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยสิ้ นสุ ดลงตามเงื่อนปข ทั้งนี้บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผถู ้ ือ
กรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ปด้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน ยกเว้นกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยปม่ปด้มีการ
ชาระเบี้ยประกันภัย

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูป้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ น
• กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและปม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
• ในกรณี ที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองปม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูป้ ด้รับความ
คุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองปด้

การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูป้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง
การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยปม่ชกั ช้าในกรณี ที่มี
เสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ปด้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงปม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ปด้
กล่าวมาแล้วข้างต้นปด้ แต่ปด้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่ จะกระทาปด้แล้ว

การส่ งหลักฐานการเรียกร้ อง
ในกรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูป้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุคคล ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อปปนี้ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องสิ ทธิค่ารักษาพยาบาลที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงินโดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินต้องเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายปป เพื่อให้ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองปปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัย
รายอื่น แต่หากผูป้ ด้รับความคุม้ ครองปด้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใดหรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว อนุโลมให้
ผูป้ ด้รับความคุม้ ครองส่ งสาเนาบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น เพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจาก
บริ ษทั ปด้การปม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวปม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยปป หากแสดงให้เห็นปด้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ปม่
สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวปด้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ปด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาปด้แล้ว

การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ปด้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมีสิทธิ
ปด้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ปด้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ย
ประกันภัยระยะสั้น ตามตารางที่ระบุปว้ดงั ต่อปปนี้

ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ปม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรื อความเสี ยหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ
หรื อภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. การตรวจรักษาภาวะที่เป็ นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรื อปัญหาด้านพัฒนาการ หรื อโรคทางพันธุกรรม
3. การตรวจรักษาหรื อการผ่าตัดเพื่อเสริ มสวย หรื อการแก้ปขปั ญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่ วง หรื อการควบคุมน้ าหนักตัว หรื อการผ่าตัดอันมี
ลักษณะเลือกปด้ เว้นแต่เป็ นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุที่ปด้รับความคุม้ ครอง
4. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปขปั ญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการรักษา)
กาทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
5. โรคเอดส์ หรื อกามโรคหรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การตรวจรักษา หรื อการป้ องกัน การใช้ยา หรื อสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่ อมของวัย หรื อการให้ฮอร์ โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรื อหมดระดู
การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรื อชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศการตรวจสุ ขภาพทัว่ ปปการร้องขอเข้าอยูร่ ักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรื อกาพักเพื่อการฟื้ นฟูหรื อการรักษาโดยวิธีให้พกั อยูเ่ ฉยๆ การตรวจวิเคราะห์
เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ปม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล เวชกรรม หรื อคลินิก
7. การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย การรักษาหรื อตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซ่ ึ งปม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์หรื อปม่เป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์
8. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิ ค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วย ในการมองเห็นหรื อการรักษาความผิดปกติของการ
มองเห็น
9. เครื่ องกระตุน้ หัวใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker

10. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่ องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ปด้แก่ เครื่ องช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่ องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน
เครื่ องวัดญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่ องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียม ปด้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
11. การบริ การโดยพยาบาลพิเศษ
12. ยาการรักษาหรื อการตรวจวินิจฉัยที่ปม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรื อภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
13. การตรวจรักษา หรื อผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรื อเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหิ นปูน ถอนฟัน การใส่ ราก
เทียม ยกเว้นในกรณี จาเป็ นอันเนื่ องจากการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้ ปม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟันหรื อใส่ รากเทียม
14. การรักษาหรื อการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุ รา หรื อสารออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
15. การตรวจรักษาอาการ หรื อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อทางพฤติกรรม ความผิดปกติ ทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิ ส้ นั
ออธิ สซึ ม เครี ยด ความผิดปกติของ การกินหรื อความวิตกกังวล
16. การตรวจรักษาที่ยงั อยูใ่ นระหว่างทดลองการตรวจหรื อการรักษาโรคหรื ออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรื อการรักษาความผิดปกติของการ
นอนหลับ การนอนกรน
17. การปลูกฝี หรื อการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค ยกเว้นการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าภายหลัง การถูกสัตว์ทาร้ายและวัคซี นป้ องกันบาดทะยักภายหลัง
ปด้รับการบาดเจ็บ
18. การตรวจรักษาที่ปม่ใช่แผนปั จจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก
19. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ซึ่ งเป็ นแพทย์สั่งให้แก่ตวั เอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจาก
แพทย์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผูป้ ด้รับความคุม้ ครอง
20. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ายร่ างกายตนเองปม่วา่ จะเป็ นกากระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้
ผูอ้ ื่นกระทา ปม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริ ตหรื อปม่ก็ตาม ทั้งนื้รวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองกิน ดื่ม หรื อฉีดยาหรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย
การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผูป้ ด้รับความคุม้ ครองขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติดหรื อยาเสพติดให้โทษจนปม่สามารถครองสติปด้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ข้ ึนปป
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
24. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้น
แต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและ
เครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
25. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิปด้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และ
มิปด้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
26. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
27. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูป้ ด้รับความคุม้ ครองปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัครและเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม
28. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ปม่วา่ จะปด้มีการประกาศสงครามหรื อปม่ก็ตาม หรื อ
สงครามกลางเมืองซึ่ งหมายถึง สงครามระหว่างชนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย
การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎ อัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงปว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
29. การก่อการร้าย
30. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาปหม้ของเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์
และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ งดาเนินติดต่อปปด้วยตัวเอง
31. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ปด้

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้เงื่อนปขทัว่ ปปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผูป้ ด้รับความคุม้ ครองปด้รับ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ปม่คุม้ ครอง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งปด้รับการรักษาพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นปหมทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ปม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุปว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองดังต่อปปนี้
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
บริษัทจะจ่ ายผลประโยชน์ การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ให้ แก่ ผ้ไู ด้ รับความคุ้มครอง ดังต่ อไปนี้
1. ค่ าห้ อง ค่ าอาหาร และค่ าบริการพยาบาล
1.1 ห้องผูป้ ่ วยปกติ
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจาวัน สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เมื่อผูป้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายปม่เกินจานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายจริ ง หรื อจานวนเงินจากัดต่อวันหรื อจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
แต่ท้ งั นี้ปม่เกินจานวนวันสูงสุดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ระบุปด้สูงสุดปม่เกิน 365 วัน)
1.2 ห้องผูป้ ่ วยหนัก
ในกรณี ที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องปด้รับการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ปอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง
และค่าอาหารประจาวันในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ งปม่เกิน 2 เท่าของค่าห้องและค่าอาหารประจาวัน แต่ท้ งั นี้ปม่
เกินจานวนวันสูงสุดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ระบุปด้สูงสุดปม่เกิน 15 วัน) และเมื่อรวมกับลประโยชน์
ค่าห้อง ค่าอาหารประจาวันในข้อ 1.1 แล้วปม่เกินจานวนวันสูงสุดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ระบุปด้สูงสุดปม่เกิน 365 วัน)
2. ค่ ารักษาพยาบาลและค่าบริการทัว่ ไป
2.1 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
2.2 ค่าบริ การโลหิ ตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่าบริ การโลหิ ตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรี ยม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิตหรื อส่วนประกอบของโลหิต

2.3 ค่าบริ การรถพยาบาล
ค่าบริ การรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์สาหรับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยแต่ละครั้ง ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ งแต่ปม่เกินจานวนเงิน
ผลประโยชน์ที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและพยาธิ วทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี วทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัย โดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมค่าแพทย์อ่านผล
2.5 อุปกรณ์ทางการแพทย์
1) ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด
2) ค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวช.1)
3) ค่าวัสดุ หรื ออุปกรณ์ที่ใส่ ติดตัวผูป้ ่ วย (เวช.3) ยกเว้นเครื่ องกระตุน้ หัวใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker
2.6 ค่ากายภาพบาบัด/กิจกรรมบาบัด
ค่ากายภาพบาบัด ค่ากิจกรรมบาบัด ค่าธรรมเนียมแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูหรื อนักกายภาพ บาบัด ค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ของใช้ตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์ โดยการทากายภาพบาบัดดังกล่าวต้องเป็ นผลต่อเนื่องโดยตรงและสอดคล้องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
2.7 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์หอ้ งผ่าตัด ค่าอุปกรณ์การวางยาสลบ ค่าห้องพักฟื้ นหลังผ่าตัด ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด
2.8 ค่าแพทย์วสิ ัญญี/พยาบาลวิสัญญี ค่าบริ การแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบหรื อยาชา
2.9 ค่าแพทย์ที่ปรึ กษาทางการผ่าตัด กรณี ปม่มีการผ่าตัด ค่าปรึ กษาแพทย์ทางการผ่าตัด ตามค่าธรรมเนียมการปรึ กษาแพทย์ที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ปม่เกิน
จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
2.10 ค่ายากลับบ้าน ค่ายากลับบ้าน ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ปม่เกินกว่า 1,500 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.11 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
1) ค่ารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก สาหรับการรักษาต่อเนื่องภายใน 90 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรือตาม
ระยะเวลาที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจ่ายปม่เกินจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง หรื อจานวนยอดเงินคงเหลือสาหรับการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าบริ การทัว่ ปป แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
2) ค่ากายภาพบาบัดที่ต่อเนื่องจากผูป้ ่ วยใน ค่ากายภาพบาบัด ค่ากิจกรรมบาบัดผูป้ ่ วยนอก หลังออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
สาหรับการทากายภาพบาบัดที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ถัดจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมซึ่ งจ่ายให้สูงสุ ดปม่เกิน 30 วันตาม
รายการดังต่อปปนี้คือค่าธรรมเนียมแพทย์ เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู หรื อนักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด ค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ของใช้ตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์ โดยการทากายภาพบาบัดดังกล่าวต้องเป็ นผลต่อเนื่องโดยตรงและสอดคล้องกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยอันเป็ นเหตุของการ
อยูร่ ักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล เวชกรรมในครั้งนั้น
อนึ่งการจ่ายผลประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั จะจ่ายเฉพาะในกรณี ที่เป็ นการรักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่องกับการอยูร่ ักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยในใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมเท่านั้น
2.12 ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาหรื อหัตถการดังต่อปปนี้ (ที่มิปด้อยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ ่ วยใน)
1) การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization)
3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)

4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6) การผ่าตัด หรื อเจาะปซนัส (Sinus Operations)
7) การรักษาริ ดสี ดวงทวารโดยการฉี ดยาหรื อผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
8) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
9) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
10) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)
11) การตัด (Amputation) นิ้วมือหรื อนิ้วเท้า
12) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction)
13) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
14) การเจาะปขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
15) การเจาะช่องเยือ่ หุม้ ปขสันหลัง (Lumbar Puncture)
16) การเจาะช่องเยือ่ หุม้ ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration / Thoracic Paracentesis)
17) การเจาะช่องเยือ่ บุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
18) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation&Curettage, Fractional Curettage)
19) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Calposcope, Loop diathermy)
20) การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)
21) การรักษาโรคด้วยรังสี แกมม่า (Gamma knife)
(บริ ษัทสามารถระบุการรั กษาดังกล่ าวเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับการรั กษาตามวิทยาการใหม่ )
ทั้งนี้ หากมีการผ่าตัดให้ใช้อตั ราค่าธรรมเนียมแพทย์ผา่ ตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัดในข้อตกลงคุม้ ครองการรักษาโดยการผ่าตัด

ค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา … ชัว่ โมง หลังจากการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อตามระยะเวลาที่ระบุปว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย(ระบุปด้สูงสุ ดปม่เกิน 72 ชัว่ โมง) รวมทั้ง การรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน ... วันหลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรกหรื อตามที่ระบุ
ปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ระบุปด้สูงสุ ดปม่เกิน 31 วัน) สาหรับการบาดเจ็บแต่ละครั้ง โดยจ่ายปม่เกินจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง หรื อจานวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ข้ อจากัด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายปขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกปต บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองสู งสุ ดปม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์
สู งสุ ดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่อการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยแต่ละครั้ง
การดูแลโดยแพทย์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยแพทย์ ให้แก่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ดังต่อปปนี้
แพทย์เจ้าของปข้ที่ให้การดูแลในแต่ละวันระหว่างที่มีการอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยใน)
บริ ษทั จะจ่ายโดยปม่เกินจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง หรื อจานวนเงินจากัดต่อวันหรื อจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า ทั้งนี้การคานวณผลประโยชน์ค่าแพทย์เยีย่ มปข้ตอ้ งปม่เกินจานวนวันที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองอยูร่ ักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม

ข้ อจากัด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายปขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกปต บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองสู งสุ ดปม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่
ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่อการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยแต่ละครั้ง
ข้ อตกลงคุ้มครอง
การรักษาพยาบาลที่ปม่ปด้อยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยนอก)
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่ปม่ปด้อยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยนอก) ให้แก่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ดังต่อปปนี้
1. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกให้แก่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ปด้รับความคุม้ ครองสาหรับการบาบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจาก
การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยแต่ละครั้งปม่เกินจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง หรื อจานวนเงินจากัดต่อวัน หรื อจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุปว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า ผูป้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอกปด้ 1 ครั้งต่อวันสู งสุ ด
ปม่เกิน 30 ครั้งต่อปี
2. ค่ ายารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
การจ่ายยารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก จะต้องปด้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจานวนยาที่จ่ายต้องปม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ปด้รับการรักษา
ข้ อจากัด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายปขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกปต บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองสู งสุ ดปม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ด
ตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่อการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยแต่ละครั้ง

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเสียชีวติ การสู ญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัตเิ หตุ (อ.บ.2)
การสู ญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดย
สิ้นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าปม่สามารถกลับมาใช้งานปด้อีกตลอดปป
การสู ญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และปม่มีทางรักษาให้หายปด้ตลอดปป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดปม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ปด้โดยสิ้นเชิงตลอดปป
ทุพพลภาพถาวรบางส่ วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดปม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจาตามปกติปด้ตลอดปป แต่ทางานอื่นเพื่อสิ นจ้างปด้
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูป้ ด้รับความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุ และทาให้ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ
สูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวรภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บที่ปด้รับทาให้ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
2 100% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นปด้เป็ นปปติดต่อกันปม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูป้ ด้รับความคุม้ ครองตก
เป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือหรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าหรื อสายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7 60% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8 60% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9 60% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

50% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับหูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้
15% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
25% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
10% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
10% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
8% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
4% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
5% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วอื่นๆแต่ละนิ้ว (ปม่นอ้ ยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
5% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วหัวแม่เท้า
1% ของจานวนเงินผลประโยชน์สาหรับนิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว (ปม่นอ้ ยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณี ที่มีการสูญเสี ยนิ้วมือหรื อนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้ นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และปม่
อาจเรี ยกร้องตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ปด้ บริ ษทั จะจ่ายทดแทนให้ตามความสูญเสี ยที่แท้จริ งในแต่ละรายการรวมกันแต่ปม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุ
ปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึ่งปม่สามารถเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดปว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ปด้ และปม่ใช่เป็ นการสูญเสี ยสมรรถภาพใน
การลิ้มรส หรื อดมกลิ่น บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริ ษทั แต่ปม่เกิน 50% ของจานวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันปม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ดงั ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ปม่เต็มจานวนเงินผลประโยชน์ บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจานวนเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม
การประกันภัยนี้ปม่คุม้ ครองความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดขึ้นในเวลา หรื อ
เกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อปปนี้
1. การปด้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ปด้รับมาจาก อุบตั ิเหตุ
2. อาหารเป็ นพิษ
3. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยทีม่ คี ่ าใช้ จ่ายสู ง
บริษัทตกลงจะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แก่ ผ้ไู ด้ รับความคุ้มครอง ดังเงือ่ นไขต่ อไปนี้
1. ผลประโยชน์การรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยสาหัสหากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยมีค่าใช้จ่ายที่คุม้ ครอง สาหรับผูป้ ด้รับความคุม้ ครองใน ระหว่างการดูแล
รักษาดยแพทย์ บริ ษทั จะจ่ายร้อยละ 80 ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ งเฉพาะส่วนที่เกินจานวนเงินความเสี ยหายส่วนแรก ดังกาหนดปว้ในข้อ 2.
2. ความรับผิดส่วนแรกจานวนเงินความเสี ยหายส่วนแรกซึ่งผูป้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องรับผิดชอบเองแต่ละคนตามจานวนเงินที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่คุม้ ครองสาหรับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยแต่ละครั้งที่ปด้จ่ายปปในระยะเวลาปม่เกิน 6 เดือนติดต่อกัน ระหว่างที่ผปู ้ ด้รับความคุม้ ครองปด้รับความคุม้ ครองตาม
อกสารแนบท้ายนี้ จะนามาคานวณจานวนเงินความเสี ยหายส่วนแรก ซึ่งความรับผิดส่วนแรกนี้ ผูป้ ด้รับความคุม้ ครองปด้รับการชดเชยจากข้อตกลงคุม้ ครองการอยูร่ ักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยใน) ข้อตกลงคุม้ ครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุม้ ครองการดูแลโดยแพทย์ปปแล้วบางส่วน
3. จานวนเงินจากัดความรับผิด จานวนเงินสูงสุดที่จะจ่ายให้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ต่อผูป้ ด้รับความคุม้ ครองคนหนึ่งคนใด สาหรับค่าใช้จ่ายที่คุม้ ครองต่อการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยแต่ละครั้ง ซึ่งปด้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์หนึ่งครั้ง หรื อมากกว่า เป็ นจานวนเงินจากัดความรับผิดตามที่ระบุปว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้ อยกเว้ น
การประกันภัยนี้ ไม่ ค้ มุ ครองค่ าใช้ จ่ายดังต่ อไปนี้
1. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างปตในกรณี ปตวายเรื้ อรัง
2. การร้องขอเข้าอยูร่ ักษาตัวหรื อการผ่าตัดในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิปด้มีการแนะนาโดยแพทย์หรื อศัลยแพทย์ รวมถึงการบริ การ
ทางการแพทย์ที่ปม่จาเป็ นต่อการรักษา

คู่มือวิธีปฏิบัตสิ าหรับการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ค่ารักษาพยาบาลสินไหมประกันภัยอุบัตเิ หตุ
คู่มือวิธีปฏิบัตสิ าหรับการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ค่ ารักษาพยาบาลสิ นไหมประกันภัยอุบัติเหตุ
ขอให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบและเข้าใจในวิธีการเรี ยกร้องค่าสิ นปหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดเหตุจาก ประเภทการประกันภัยที่
จัดทาปว้และบริ ษทั เมืองปทยประกันภัย จากัด สามารถให้บริ การที่ดีและรวดเร็วใคร่ ขอแจ้งวิธีและขั้นตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้กรณี เกิดเหตุ
ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เมืองปทยประกันภัย โทร 1484 หรื อติดต่อโดยตรง ส่ วนบริ การสิ นปหมสาหรับผูเ้ อาประกันภัย
เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ บริการ
• นายศรี รัตน์ ทองคุปต์
• เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-2903282 ต่อ 3282 มือถือ 084-4393524
• E-mail Srirat.t@muangthaiinsurance.com
• นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ สุ ขแก้ว
• เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-2903282 ต่อ 3583
• E-mail Phakphiengphen.s@muangthaiinsurance.com
• นางสาวจารุ วรรณ สุ ขสวัสดิ์
• เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-2903282 ต่อ 3587
• E-mail Jaruwan.s@muangthaiinsurance.com

วิธีปฎิบัตเิ มื่อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัตเิ หตุเสียชีวติ หรือ ทุพพลภาพ
เพื่อให้ผรู ้ ับประโยชน์ทราบเบื้องต้นในช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ฯ และ เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการเรี ยกร้องค่าสิ นปหมทดแทน และ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์เอง หากทราบว่าผูเ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุเสี ยชีวติ หรื อ ทุพพลภาพ ต้องรี บ
ดาเนินการแจ้งให้บริ ษทั ฯ รับทราบทันที หรื อ ต้องแจ้งภายใน 30 วันนับจากวันที่เสี ยชีวติ หรื อ ทุพพลภาพ ดังนั้นทางบริ ษทั
เมืองปทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ใคร่ ขอแจ้งวิธีและขั้นตอนการปฎิบตั ิดงั นี้
ขั้นตอนการติดต่อกับบริ ษทั ฯ มี 2 ช่องทางคือ
• ผ่านทางCall Center ที่หมายเลข 1484
• ผ่านทางส่ วนบริ การสิ นปหมเสี ยชีวติ ทุพพลภาพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลดังต่อปปนี้
– น.ส.นุชนาถ ชาญธนกิจ
หมายเลข 02-2903333#3601
– น.ส.ภัททิยา ภู่เจริ ญ
หมายเลข 02-2903333#3601
– น.ส.เบญจวรรณ มุลานนท์
หมายเลข 02-2903333#3584
ขั้นตอนการปฎิบตั ิของผูร้ ับประโยชน์ที่ตอ้ งดาเนินการมีดงั ต่อปปนี้
• ส่ งเอกสารแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
• เจ้าหน้าที่ส่วนบริ การสิ นปหมเสี ยชีวติ ทุพพลภาพ ดาเนินการพิจารณาสิ นปหม
• หากเอกสารปม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ส่วนบริ การสิ นปหมเสี ยชีวติ ทุพพลภาพ เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูร้ ับประโยชน์
• จ่ายค่าสิ นปหมให้กบั ผูร้ ับประโยชน์
•

เอกสารที่ใช้ ในการรียกร้ องค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
•
•
•
•
•
•
•
•

แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าสิ นปหมทดแทนอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ
หน้าตารางกรมธรรม์ หรื อ บัตรประกันภัย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาบันทึกประจาวันของสถานีตารวจ (กรณี ที่มีการแจ้งความ)
สาเนาประวัติการรักษาตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุ – วันที่สิ้นสุ ดการรักษา
ใบแสดงความเห็นแพทย์(ทุพพลภาพ)
รู ปถ่ายของผูเ้ อาประกันภัย ณ. ปัจจุบนั
หมายเหตุ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่ส่งให้กบั บริ ษทั ฯ

ที่อยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
•
•
•

บมจ.เมืองปทยประกันภัย
ส่ วนบริ การสิ นปหมเสี ยชีวติ ทุพพลภาพ
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

เอกสารที่ใช้ ในการเรียกร้ องค่าสินไหมกรณีเสียชีวติ มีดงั นี้
แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าสิ นปหมทดแทนอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ
หน้าตารางกรมธรรม์ หรื อ บัตรประกันภัย
สาเนาใบมรณบัตร + สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน + สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาบันทึกประจาวันของสถานีตารวจ
สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ
สาเนารายงานการตรวจศพ (กรณี ที่มีการส่ งศพปปชันสู ตรต่อ)
สาเนาประวัติการรักษา (กรณี ที่มีการรักษาก่อนเสี ยชีวติ )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน+สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาทะเบียนสมรสหรื อสาเนาทะเบียนหย่า+สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ของผูร้ ับประโยชน์
• เอกสารรับรองผูเ้ อาประกันภัยมีสถานะโสด (เอกสารแนบ 1)
• เอกสารรับรองบิดาและมารดาของผูเ้ อาประกันภัยมีสถานะปม่ปด้จดทะเบียนสมรสกัน (เอกสารแนบ 2)
• เอกสารรับรองผูเ้ อาประกันภัยปม่ปด้จดทะเบียนสมรสกับคู่สมรส (เอกสารแนบ 3)
• เอกสารรับรองการเป็ นผูป้ กครองบุตรของผูเ้ อาประกันภัยใช้ในกรณี ที่บุตรอายุต่ากว่า7 ปี บริ บูรณ์ (เอกสารแนบ 4)
หมายเหตุ ผูร้ ับประโยชน์จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่ส่งให้กบั บริ ษทั ฯ
•
•
•
•
•
•
•
•

วิธีการใช้ บัตร Health care
1.แสดงบัตรประกันสุ ขภาพ ร่ วมกับบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ เพื่อรับสิ ทธิประโยชน์
จากโรงพยาบาล
หมายเหตุ.- กรณี เกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีความ ต้องยืน่ ร่ วมกับบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ โดยแจ้ง ณ วันที่เกิดเหตุ
และสรุ ปผลคดี
2. เพื่อความสะดวกของท่าน หากท่านเลือกใช้บริ การในโรงพยาบาลที่มีสัญญากับบริ ษทั ฯ ท่านจะไม่ตอ้ งสารองเงินค่า
รักษาพยาบาล
3. เพื่อความสะดวกในการใช้วงเงินค่ารักษาของท่าน ในกรณี การรักษาพยาบาลต่อเนื่อง กรุ ณาใช้บริ การจากโรงพยาบาลเดิม
4. เพื่อท่านจะได้รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม (คุม้ ค่า) กรณี เกิดอุบตั ิจากรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ ให้ท่านใช้
วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ผปู ้ ระสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ก่อน ส่ วนที่เกินจึงใช้วงเงินจากบริ ษทั
5. กรณี ทาบัตรหายต้องใช้สาเนาแจ้งความ หรื อมีการแจ้งชื่อ – นามสกุล ไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่ มแรก จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ออกบัตรใหม่ 50 บาท
6. กรณี เข้ารับการรักษาหลายสถานพยาบาล อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุครั้งเดียวกัน หากเป็ นสถานพยาบาลแห่งที่สอง ให้
สถานพยาบาลนั้นๆเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ใช้สิทธิวางบิล หรื อให้ผเู ้ อาประกันสารองเงินจ่าย

:สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ Call Center 1484

