
                                                                          
                                                                                     

 
                                

 
กรมธรรม์ประกนัภัย 100 (ไมโครอนิชัวรันส์) 

             
เพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยั 100  (ไมโครอินชวัรันส์) และ

บริษทัไดอ้อกใบรับรองการประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

ค ำจ ำกดัควำม 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภยัจะถือเป็นความหมาย
เดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์  เง่ือนไขทั่วไปและ

ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ใบรับรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงั
กรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และท่ีระบุช่ือเป็นผูรั้บประกนัภยัใน
ใบรับรองการประกนัภยั 

3. 
 

4. 

ผู้เอำประกนัภัย 
 
ผู้รับประโยชน์  

หมายถึง 
 
หมายถึง 

บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
ใบรับรองการประกนัภยัน้ี  
กรณีเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ยู่กินฉันท์
สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา 

5. อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั  

6. กำรบำดเจบ็ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

7. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา          
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

8. โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีมีจ านวนบุคลากรทาง
การแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่มีหอ้งส าหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียน
ด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

9. สถำนพยำบำลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว้
คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ        

10. กำรสูญเสียมอื เท้ำ 
 

หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และให้
หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ   ในการใช้งานของอวยัวะ
ดังกล่าวข้างต้นโดยส้ินเชิง และมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่
สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
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11. 
12. 

กำรสูญเสียสำยตำ  
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  
 

หมำยถึง 
หมำยถึง 
 

ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

13. กำรเจบ็ป่วย 
 

หมำยถึง 
 

อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกับผู ้เอา
ประกนัภยั 

14. 
 
 

15. 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพ  
 
 
กำรก่อกำรร้ำย 

หมำยถึง 
 
 
หมำยถึง 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการงานศพ ซ่ึงหมายความรวมถึง ค่าโลงศพ 
การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือการนั้น ซ่ึงบริษทัจ่าย
ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติจากการเจ็บป่วย 
การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด  หรือรัฐบาลใด  ซ่ึงกระท าเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกัน รวมทั้ งเพ่ือ
ตอ้งการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

เงือ่นไขทัว่ไปและข้อก ำหนด  

1. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดย

ไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทั
ทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ง
หลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนใหส่้งหลกัฐานภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือวนัท่ีเร่ิมเกิด
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนั
สมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

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

 

2. กำรชันสูตรพลกิศพหรือกำรตรวจทำงกำรแพทย์  
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการพิจารณาชดใชค้่าทดแทน บริษทัมีสิทธิท่ีจะขอให้มีการชนัสูตรพลิกศพหรือการตรวจร่างกาย
ของผูเ้อาประกนัภยัในทางการแพทย ์ทั้งน้ี โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  
 

3. กำรจ่ำยค่ำทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้น

และถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภยัดังกล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั 
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัรา
ร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 

4. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 

 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพ 
ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น ซ่ึงไดแ้ก่คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ยูกิ่นฉันท์สามี-ภรรยา 
บิดา มารดา บุตร พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อา
ประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือเป็นกรณีท่ีผูรั้บ
ประโยชน์เสียชีวติพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยั       
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของ
ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าว
ขา้งตน้ หรือเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวติให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ี
เหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 
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5. กำรระงบัข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทั
ตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
6. กำรบอกเลกิควำมคุ้มครอง  

การท าประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงให้เร่ิมมีผลคุม้ครอง ตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองการประกนัภยั  ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุม้ครอง 

 

7. ข้อจ ำกดัในกำรรับประกนัภัย  

ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิท ากรมธรรมป์ระกนัภยั100 (ไมโครอินชวัรันส์) น้ี ไม่วา่กบับริษทัหรือผูรั้บประกนัภยัอ่ืนไดร้วมกนัไม่เกิน
สองฉบับ โดยนับจ านวนรวมกบักรมธรรม์ประกนัภยัอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภยัอุบติัเหตุเทศกาล
สงกรานตสุ์ขใจ (ไมโครอินชวัรันส์) หรือกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุวนัประกนัภยัสุขใจ  (ไมโครอินชวัรันส์) ท่ีมีผลบงัคบัอยูด่ว้ย  หากผู ้
เอาประกนัภยัไดท้ าประกนัภยัมากกวา่สองฉบบัแมว้า่บริษทัจะไดอ้อกใบรับรองการประกนัภยัมอบให้ไวก็้ตาม ผูเ้อาประกนัภยัจะมีสิทธิใน
การเรียกร้องค่าทดแทนไดต้ามท่ีระบุไวใ้นใบรับรองการประกนัภยัสองฉบบัแรก โดยใหถื้อวา่การท าประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัไม่มีผล
บงัคบั  

บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัเตม็จ านวนส าหรับการท าประกนัภยั ตามใบรับรองการประกนัภยัท่ีไม่มีผลบงัคบัดงักล่าว 
 
8. ข้อก ำหนดอำยุของผู้เอำประกนัภัย 
 ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งมีอายุตั้ งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท่ีท าประกันภยั จึงจะมีสิทธิท าประกันภยัตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

ข้อ 1. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่รวม     
กำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรือ อุบัตเิหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุภายในระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็น
จ านวนเงิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
ตามขอ้ 2. 
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ข้อ 2. ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม
ลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัตเิหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้าย
ร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ขณะขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ ภายใน 
180 วนั นบัแตว่นัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์หรือผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  ทั้งน้ี ไม่รวมกรณี
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 1. 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย
ภำยใน 120 วนัแรก นับจำกวนัเร่ิมต้นระยะเวลำประกนัภัย)  

กรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิตเน่ืองจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท  

เง่ือนไขใชเ้ฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. เท่านั้น 
1. ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีมีระยะเวลารอคอย 120 วนั นับจากวนัท่ีท่ีกรมธรรม์ประกันภยัน้ีมีผลบังคบัเป็นคร้ังแรก หาก          

ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วนัจากวนัท่ีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกจะไม่มี
สิทธิไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี แต่บริษทัจะคืนค่าเบ้ียประกนัภยัเตม็จ านวนให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์ 

2. ผูเ้อาประกนัภยัท่ีต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีหรือต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชวั
รันส์) กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุเทศกาลสงกรานตสุ์ขใจ (ไมโครอินชวัรันส์) กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุวนัประกนัภยัสุขใจ 
(ไมโครอินชวัรันส์) โดยใชก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ภายใน 30 วนันบัจากวนัส้ินสุดความคุม้ครองจะไดรั้บความคุม้ครองการชดใช้
ค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพอยา่งต่อเน่ือง แต่หากผูเ้อาประกนัภยัต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีหลงัจาก 30 วนันบัจากวนัส้ินสุด
ความคุม้ครองจะตอ้งเร่ิมนบัระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับความคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวติจากการเจ็บป่วย 

เม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอยา่งหน่ึงอยา่งใด
แลว้ ให้ถือว่าความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด และจะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาเอา
ประกนัภยัท่ียงัเหลืออยู ่

 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอนัเน่ืองมาจาก 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้ค าวา่ 
“ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

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

โรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ             
4. การแทง้ลูก เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ ตาม

ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสาร
รถจกัรยานยนตต์ามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2. หรือการเสียชีวติจากการเจ็บป่วยตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. แลว้แต่กรณี 
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5. สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม   หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศเดียวกนั การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎ
อยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

6. อาวธุนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการ   
เผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุในคดีอาญาท่ีกระท าข้ึนโดยเจตนาเป็น
องคป์ระกอบความผิด  

8. ขณะท่ีผูเ้อาประกันภยัปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม 
ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

9. การก่อการร้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
                                                                                     
 

 

 

 

- 7 - 

 
ช่ือ-ท่ีอยูบ่ริษทั 
สรุปสำระส ำคญั 

กรมธรรม์ประกนัภัย100 (ไมโครอนิชัวรันส์) 

ค ำจ ำกดัควำม 
1. บริษัท  หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
2. ผู้เอำประกนัภัย  หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรอง

การประกนัภยัน้ี 
3. ผู้รับประโยชน์         หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย/ผูอ้ยูกิ่นฉนัทส์ามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พ่ีนอ้งร่วมบิดา

มารดา 
4. อุบัตเิหต ุ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
5. กำรบำดเจบ็  หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอบุติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และ

โดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
6. กำรสูญเสียมอื เท้ำ  หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และให้

หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง 
และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

7. กำรสูญเสียสำยตำ   หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ขา้งข้ึนไป และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
8. ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพ

อ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
9. กำรเจบ็ป่วย                 หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยั  

ควำมคุ้มครอง  

ข้อตกลงคุ้มครอง  
จ ำนวนเงนิเอำ

ประกนัภัย (บำท) 
ขอ้ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
เน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัข่ีหรือ
โดยสารรถจกัรยานยนต ์

100,000 

ขอ้ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขบัข่ีหรือโดยสาร
รถจกัรยานยนต ์

50,000 

ขอ้ 3. ผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวติจากการเจ็บป่วย (ยกเวน้กรณี
เสียชีวติจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วนัแรก นบัจากวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาประกนัภยั) 

5,000 

                                                                                                                         เบ้ียประกนัภยัรวม                 100  บาท/ปี                                                                                                                                                                       
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          ข้อยกเว้นทีก่รมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
 การกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได ้ค าวา่ " ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา" นั้น    หมายถึง  กรณีท่ีมีการตรวจเลือด ใหถื้อเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์น
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
 การไดรั้บเช้ือโรค (ใชย้กเวน้เฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ 1. และขอ้ 2. เท่านั้น) เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือ
บาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ  

 การแทง้ลูก เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวติเน่ืองจาก
อุบติัเหตุ ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1. หรือ    การเสียชีวติจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ
อุบติัเหตุขณะขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนตต์ามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2. หรือการเสียชีวติจากการเจ็บป่วย
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 3. แลว้แต่กรณี 

 สงคราม (ไม่วา่จะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่ง
ร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม   หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงคราม
ระหวา่งชนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศเดียวกนั การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย 
การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือ
คงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

  อาวธุนิวเคลียร์ การแผรั่งสี หรือกมัมนัตภาพรังสี จากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนั
เน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึง
ด าเนินการติดต่อไปโดยตวัของมนัเอง 

 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรือขณะท่ีถูกจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุในคดีอาญา ท่ีกระท าข้ึน
โดยเจตนาเป็นองคป์ระกอบความผิด  

 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรือ อาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือ 
ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัสงครามหรือปราบปรามจนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น 

 การก่อการร้าย 
กรุณำตรวจสอบเงือ่นไขควำมคุ้มครอง และข้อยกเว้นจำกกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอยีด หำกมข้ีอควำมในเอกสำรนีข้ัด

หรือแย้งกบัข้อควำมทีป่รำกฏในกรมธรรม์ประกนัภัยให้ใช้ข้อควำมทีป่รำกฏในกรมธรรม์ประกนัภัยบังคบัแทน 


