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ขันตอนการเคลมประกันจากอุบัติเหตุ 

1. ลูกค้าบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลใดก็ได้ทัวประเทศ โดยสํารองจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลดว้ยวิธกีารใดก็ได ้ด้วยตนเองไปก่อน 

2. ทําเรืองเคลมประกัน ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยติตต่อ บมจ. ธนชาตประกันภัย (TNI) ผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://www.thanachartinsurance.co.th หรือ โทรตดิตอ่ 0 2308 9300 ได้ 24 ชวัโมง 

3. เอกสารทีต้องใช้ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง, ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง และเอกสารทางการแพทย์
แสดงการรักษาฯ ฉบับจริง (ถ้ามี) รวมถึงสําเนาหน้าสมุดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี เพือใช้รับเงินค่าสินไหม
ทดแทน 

4. บมจ. ธนชาตประกันภัย จะทําการตรวจสอบสิทธ ิและยืนยันสิทธใิห้กับลูกค้า 
5. ในกรณีทีลูกค้าเข้าเงือนไข ได้รับสิทธิ ฟรี ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ทาง บมจ. ธนชาตประกันภัย จะ

ดําเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุคืนให้ภายใน 15 วันปฏิทินหลังจากทีลูกค้าได้ทําเรืองเค
ลมประกัน และยืนเอกสารครบถ้วน กับ บมจ. ธนชาตประกันภัย (กรณีลูกค้ามีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี หลาย
บัญชี สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยได้ว่าตอ้งการรบัเงนิคืนเข้าบัญชีใด ๆ) 

6. ตรวจสอบสถานะ การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทีบริษัท ธนชาตประกันภัย โดยตรง โทร 0 2308 9300 ได้ 
24 ชัวโมง 

 
เงือนไขสิทธิความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ โดย บมจ. ธนชาตประกันภัย 
เงือนไขรับสิทธิความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 

1. ให้ความคุ้มครองลูกค้าทีเปดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ทีมีอายุระหว่าง 15-70 ปบริบูรณ์ ณ วันทีเกิดอุบัติเหตุ 
โดยต้องเปดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาเท่านนั 

2. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท ต่ออุบัติเหตุต่อครัง จากสถานพยาบาล
ทัวประเทศ (จะต้องเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทัวไป ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้าย
ร่างกาย หรือขณะขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์) โดยสามารถ สอบถามความคุ้มครอง และเงือนไข 
โทร 0 2308 9300 ได้ 24 ชัวโมง ทังนี ธนาคารสงวนสิทธิตามเงือนไข ดังต่อไปนี ให้ความคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสําหรับลูกค้าบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี เพียงมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีทุกสินวัน
ตังแต่ 5,000 บาทขนึไป ในเดือนก่อนหน้าเดือนทีเกิดอุบัติเหตุ (โดยอนุโลมใหม้ีเงินตากว่า 5,000 บาท ได้ไม่
เกิน 5 วันในเดือนนัน และนับเฉพาะยอดเงินจากบัญชีใดบัญชีหนึง ไม่นับรวมยอดกรณีมีหลายบัญชี) 
สําหรับลูกค้าทเีปดบัญชใีหม่ไม่เกนิวนัที 25 ของทุกเดือน อนุโลมให้มีเงนิตากวา่ 5,000 บาท ได้ไม่เกิน 5 วนั
ในเดือนนัน 

3. กรณีลูกค้าสํารองจ่ายไปก่อนจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนภายใน 15 วันปฏิทนิ หลังจากดําเนินเรือง
ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล และยืนเอกสารครบถ้วนกับบริษัทประกันไปแล้ว โดยบริษัทประกันจะคืนเงินเข้า
บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี (บัญชีใด บัญชีหนึง กรณีมีหลายบัญชี) ตามทีลูกค้าแจ้งความจํานง โดยลูกค้า
สามารถตรวจสอบสถานะ การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยโทรศัพท์สอบถามได้ทีบริษัทประกัน 

4. ค่ารักษาพยาบาลจะต้องเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทัวไป เท่านัน ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือ ถูก
ทําร้ายร่างกาย หรือขณะขับขหีรอืโดยสารรถจักรยานยนต ์

5. การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ติดต่อหน่วยงาน - ฝายบรกิารสินไหมทัวไป อาคาร A ชนั 3  
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขท ี999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2308 9300 ได้ 24 ชัวโมง Fax. 0 2308 9287 ในวัน และเวลาทํา
การจันทร์-ศุกร์ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงนิหรือคา่สินไหมทดแทนทีผู้ฝากเงนิได้รับความคุ้มครอง
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ให้กบัผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทไีดร้บับาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ แต่จะจ่ายให้กบัผูร้บัประโยชน์ซงึเปนทายาท
ตามกฎหมายของผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทีถงึแก่ชีวติ โดยเตรียมหลักฐานดงัตอ่ไปนีให้ครบถ้วน 
 

เอกสารสําคัญประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล 
1. กรอกแบบเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
2. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย 
3. สําเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีผู้เอาประกันภัย เปนตา่งชาติ) 
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้รบัมอบอํานาจ (กรณีกระทําการแทน) 
5. สําเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย 
6. สําเนาบันทึกประจําวัน (ถ้ามี) 
7. สําเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free account) ของผู้เอาประกันภัย 

สําหรับรับโอนเงินค่าสินไหม 
8. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (ตัวจริง) 
9. ใบรับรองแพทยแ์ละหรือเอกสารทางการแพทย์แสดงการรักษาฯ 

 
เงือนไขความคุ้มครอง การรับค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ 

1. ให้ความคุ้มครองลูกค้าทีเปดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ทีมีอายุระหว่าง 15-70 ปบริบูรณ์ ณ วันทีเกิดอุบัติเหตุ 
โดยต้องเปดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาเท่านนั 

2. ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีทีเปดบัญชี โดยคุ้มครองเปนวงเงินเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี ใน 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ และบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี จะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ดน้อย
กว่า 5,000 บาท 

3. กรณีเกิดอุบัติเหตุในวันทเีปดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองทนัที ตามยอดเงินคงเหลอื ณ วันทีเปดบัญช ี
4. ให้ความคุ้มครองทัวโลกตลอด 24 ชัวโมง โดยคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก

อุบัติเหตุ ซึงทําให้เกดิการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การ
พูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้ายร่างกาย การขับขีหรือ
โดยสารจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามแผนความ
คุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

5. วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปกรมธรรม์ โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบียประกันรายป
และไม่ต้องตรวจสุขภาพ 

6. กรณีลูกค้าประสบอุบัติเหตุทีได้รับความคุ้มครองตามการประกันอุบัติเหตุนี มากกว่า 1 ครังต่อป จํานวน
เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนทีผู้ฝากเงินได้รับความคุ้มครองจํากัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อป
กรมธรรม์ 

7. กรณีมีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟร ีมากกว่า 1 บัญช ีจะได้รับความคุ้มครองรวมทกุบัญชสูีงสุดไม่เกิน 3,000,000 
บาทต่อปกรมธรรม์ 

8. ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยธนาคารเปนผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเบีย
ประกันแทนผู้ฝากเงิน ทังน ีธนาคารขอสงวนสิทธใินการพิจารณา ทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกสิทธปิระโยชน์
ตามกรมธรรมด์งักล่าวได้ 

9. บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ฝากเงิน ถ้าเปนกรณีทีไดร้ับบาดเจ็บ หรือทุพพล
ภาพ แต่จะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ซึงเปนทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทีถึงแก่ชีวิต 
โดยผู้ใช้สิทธิเรียกร้องจะต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน ทังนี สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน
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ของผู้ฝากเงิน หรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ทีเปดไว้กับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
หรือขอรบัเปนเช็ค 

  

10. ในกรณีทีมีผู้รับประโยชน์ซึงเปนทายาทตามกฎหมายในลําดับเดียวกันมากกว่า 1 คน ค่าสินไหมทดแทนจะ
จ่ายเปนค่าเฉลยี 

11. หากมีการปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือผู้ฝากเงินมีอายุครบ 70 ป บริบูรณ์ เมือใด ผู้
ฝากเงินจะไม่ได้รับความคุ้มครองประกนัภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคลดังกล่าวทันที 

12. เมือได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคล ซึงเปนทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงินแล้ว บุคคล
ดังกล่าวจะเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทน และหรือเงินอืนใดจากประกันภัยนีอีกไม่ได ้

13. การขอรับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ต้องดําเนินการภายใน 30 วนันบัจากวันทีเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ 
สายตา การรับฟง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร โดยตดิตอ่หน่วยงาน – ฝายบริการสินไหม
ทัวไป อาคาร A ชนั 3 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขท ี999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน
พระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2308 9300 ได้ 24 ชัวโมง  
Fax. 0 2308 9287 ในวัน และเวลาทําการจันทร์-ศุกร์ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนทีผู้ฝากเงนิไดร้ับความคุ้มครองให้กับผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทีไดรั้บบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ แต่จะ
จ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทีถงึแก่ชีวิตโดยเตรียม
หลักฐานดังตอ่ไปนีให้ครบถ้วน 

14. กรณีทีผู้รับประโยชน์มาติดต่อ ขอรับค่าสินไหมทดแทนภายหลังจากทีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี  
ออลล์ฟรี ได้ถูกปดไปแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธทิจีะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับบัญชนีัน ๆ 
 

เอกสารประกอบ 
เอกสารสําคัญประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม 

 กรอกแบบเรยีกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้มีสิทธเิรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์ 
 สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์ 

เปนตา่งชาติ) 
 สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (กรณีกระทําการแทน) 
 สําเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้มีสิทธเิรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน ์
 สําเนาบันทึกประจําวัน (ถ้ามี) 
 สําเนาหน้าบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free account) ของผู้เอาประกันภัย สําหรับรับโอนเงินค่า

สินไหม 
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 สําเนาใบมรณบัตร 
 สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
 ใบชันสูตรพลิกศพ (หน้า-หลัง) หรือใบตรวจศพ 
 สําเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย (ประทับตาย) 
 เอกสารทางการแพทย์ (ถ้ามี) 

กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ 
 ใบรับรองแพทย ์หรือเอกสารทางการแพทย์ 
 ใบตรวจการประเมิน หรือสรุปความเห็นทางการแพทย์ต่อการตรวจร่างกาย 
 เอกสารรับรองความพิการ (ถ้ามี) 
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รูปภาพ แสดงการสูญเสียอวัยวะอ หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง 
 

 
แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับเต็ม 

สรุปสาระความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง 
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) 

 
ความคุ้มครอง 
  

จํานวนเงินเอาประกันภัย 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในโครงการเงินฝากบัญชี ทีทีบี  
ออลล์ฟรี (ttb all free account) ก่อนวันเกิดอุบตัิเหต ุ1 วนั และสูงสุดไม่
เกิน 3,000,000 บาทตอ่คน 

 
 ผู้รบัผลประโยชน์ :   ประโยชน์ซึงเปนทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงิน 
 
การประกันภัยนีคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ ผู้ได้รับความ
คุ้มครองโดยอุบัตเิหตุและทําให้ผู้ไดรั้บความคุ้มครองเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูด
ออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันทีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บทไีดร้ับทําให้ผู้
ไดร้ับความคุ้มครองต้องรกัษาตวัติดต่อกันในฐานะผู้ปวยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนนัเมือใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี 
 

1. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชวีติ 
2. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชงิ และการ

ทพุพลภาพถาวรสินเชิงนันได้เปนไปติดตอ่กันไม่น้อยกวา่ 12 
เดือน นบัแต่วันทีเริมทุพพลภาพถาวรสินเชงิ หรือมีข้อบง่ชี
ทางการแพทย์ชดัเจนว่าผู้ได้รับความคุ้มครองตกเปนบุคคล
ทพุพลภาพถาวรสินเชิง 

3. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้างตงัแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตังแต่ข้อ
เท้า หรอืสายตาสองข้าง 

4. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตงัแต่ขอ้มือ และเท้าหนึงข้างตังแตข่้อเท้า 
5. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตงัแต่ขอ้มือ และสายตาหนึงข้าง 
6. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้างตงัแต่ขอ้เท้า และสายตาหนึงข้าง 
7. 60%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึงข้างตงัแต่ขอ้มือ  
8. 60%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึงข้างตงัแต่ขอ้เท้า 
9. 60%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึงข้าง 
10. 50%   ของจาํนวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหหูนวกสองข้าง หรอืเปนใบ้ 
11. 15%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหหูนวกหนึงข้าง 
12. 25%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับนิวหัวแมมื่อ (ทงัสองข้อ) 
13. 10%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับนิวหัวแมมื่อ (หนึงข้อ) 
14. 10%   ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับนิวชี (ทังสามข้อ) 
15.  8%    ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับนิวชี (ทังสองข้อ) 
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16.  4%    ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับนิวชี (หนงึข้อ) 
 

 
17. 

  
5%    ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 
สําหรับนิวอืน ๆ แตล่ะนิว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจาก
นวิหัวแม่มือและนวิช ี

18.  5%    ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับนิวหัวแมเ่ท้า 
19.  1%    ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับนิวเท้าอืน ๆแต่ละนิว(ไม่น้อยกว่าหนงึข้อ)นอกจากนิว

หวัแม่เท้า 
  
 บริษัทจะจา่ยค่าทดแทนตามข้อนีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน เวน้แต่กรณีทมีีการสูญเสีย
นิวมือ หรอืนวิเท้าโดยถาวรสินเชิงตามรายการที 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องคา่ทดแทนตามรายการใดรายการ
หนึงในรายการท ี1 ถึง 9 ได ้บริษัทจะจา่ยค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียทีแท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแตไ่ม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ในกรณีทพุพลภาพถาวรบางส่วนซึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนทีกําหนดไวต้ามรายการที 2 ถึง 19 
ได ้และไม่ใช่เปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิมรส หรือดมกลิน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของ
แพทยข์องบรษัิท แต่ไม่เกิน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภยั  
 ตลอดระยะเวลาประกันภยั บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึนตามหมวดความคุ้มครองนีรวมกัน
ไม่เกินจาํนวนเงินจํานวนเงินเอาประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามหมวดความคุ้มครองนยัีงไม่เต็มจํานวน
เงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสินสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีเหลืออยู่เท่านนั 
 
ข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรอืสืบเนอืงจากสาเหตุดังตอ่ไปนี  

1.1 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธสุิรา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้คําว่า “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธสุิรา” นัน ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลอืดตังแต ่150 มลิลิกรมัเปอร์เซ็นต์ขึนไป  

1.2 การฆา่ตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง  
1.3 การได้รับเชอืโรค ปรสิต เวน้แต่การตดิเชอืโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึงเกิดจากบาดแผลทไีดร้บั

จากอุบัติเหต ุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เวน้แต่ทีจําเปนจะต้องกระทํา เนืองจากได้รับบาดเจ็บซึงได้รับ

ความคุ้มครอง 
       ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาทกํีาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  

1.5 การแท้งลูก 
1.6 การรักษาฟน หรือการรักษารากฟน เว้นแต่การรกัษาทีได้เกิดขึนภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหต ุ 
1.7 การเปลียนหรือใส่ฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ์  
1.8 อาหารเปนพิษ 
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) 

กระดูกสันหลังเคลือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลงัเสือม (Degenerative disc disease) 
กระดูกสันหลังเสือม (Spondylosis) และภาวะทมีีรอยแตก (Defect) หรือพยาธสิภาพทีกระดูกสันหลังส่วน 
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลอืน (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลังอันเนอืงมาจากอุบัติเหตุ  
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 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาต ิหรอืการกระทาํทีมุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่วา่จะ 
            ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรอืสงครามกลางเมือง ซึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอาศัยอยู ่
            ในประเทศเดยีวกัน การแข็งข้อ การกบฏ  

1.11  การจลาจล การนดัหยุดงาน  
1.12  การทีประชาชนกอ่ความวุน่วายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัต ิการรฐัประหาร การประกาศกฎ

อัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซงึจะเปนเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึงกฎอัยการศึก  
1.13  การก่อการร้าย  
1.14 การแผ่รงัสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชอืเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆอัน

เนืองมาจากการเผาไหม้ของ เชอืเพลิงนิวเคลียร ์และจากกรรมวิธใีด ๆแห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์
ซงึดําเนินติดต่อไปดว้ยตัวเอง 

1.15 การระเบดิของกัมมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรอืวัตถุอันตราย อืนใดทีอาจเกิดการ
ระเบดิในกระบวนการนิวเคลียร์ได้  

1.16 การทงิ การกระจาย การปล่อย การรวัซึม การย้ายท ีการรัวไหล การปนเปอน หรอืการระเบิดของวตัถ ุ
ก๊าซ หรือ สารอันตรายทางชีวภาพ หรือทางชีวเคมี หรือทางเคมี ไม่ว่าจะเปนผลโดยตรง หรือไม่ก็ตาม 

1.17 อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคม ีอาวุธชีวภาพ อาวุธชีวเคมี อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธแม่เหล็กไฟฟาใด ๆ  
 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนในเวลาต่อไปนี    
2.1 ขณะทผีู้เอาประกันภัยแขง่รถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แขง่ม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชก

มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวติ) ขณะกําลังขึน หรอืกําลังลง หรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครืองรอ่น เล่นบันจจัีมพ์ ดํานาทีต้องใช้ถังอากาศ และเครืองช่วยหายใจใต้นา 

2.2 ขณะทผีู้เอาประกันภัยขับขี หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์  
2.3 ขณะทผีู้เอาประกันภัยกําลังขึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมไิด้จดทะเบียนเพือบรรทุก

ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
2.4 ขณะทผีู้เอาประกันภัยขับขี หรือปฏิบัตหิน้าทเีปนพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ  
2.5 ขณะทผีู้เอาประกันภัยเข้ารว่มทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยวัยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
2.6 ขณะทผีู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมคีวามผิดสถานหนัก หรือขณะถกูจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
2.7 ขณะทผีู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าทีเปน ทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมัคร และเขา้ปฏิบัติการในสงคราม หรือ 

ปราบปรามแต่หากการเข้าปฏิบัติการนันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบียประกันภัยตงัแต่ระยะเวลาทีเข้า
ปฏิบัติการสงคราม หรอืปราบปรามนัน จนถึงวนัสินสุดการปฏิบัติการนนั ส่วนหลังจากนันใหก้รมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับตอ่ไปจนสินสุดระยะเวลาประกันภัยทีกําหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 
 


