ขันตอนการเคลมประกันจากอุบัติเหตุ
1. ลูกค้าบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลใดก็ได้ทัวประเทศ โดยสํารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธก
ี ารใดก็ได้ ด้วยตนเองไปก่อน
2. ทําเรืองเคลมประกัน ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยติตต่อ บมจ. ธนชาตประกันภัย (TNI) ผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://www.thanachartinsurance.co.th หรือ โทรติดต่อ 0 2308 9300 ได้ 24 ชัวโมง
3. เอกสารทีต้องใช้ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง, ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง และเอกสารทางการแพทย์
แสดงการรักษาฯ ฉบับจริง (ถ้ามี) รวมถึงสําเนาหน้าสมุดบัญ ชี ทีทีบี ออลล์ฟรี เพื อใช้รับเงินค่าสิ นไหม
ทดแทน
4. บมจ. ธนชาตประกันภัย จะทําการตรวจสอบสิทธิ และยืนยันสิทธิให้กับลูกค้า
5. ในกรณีทีลูกค้าเข้าเงือนไข ได้รับสิทธิ ฟรี ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ทาง บมจ. ธนชาตประกันภัย จะ
ดําเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุคืนให้ภายใน 15 วันปฏิทินหลังจากทีลูกค้าได้ทําเรืองเค
ลมประกัน และยืนเอกสารครบถ้วน กับ บมจ. ธนชาตประกันภัย (กรณีลูกค้ามีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี หลาย
บัญชี สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยได้ว่าต้องการรับเงินคืนเข้าบัญชีใด ๆ)
6. ตรวจสอบสถานะ การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทีบริษัท ธนชาตประกันภัย โดยตรง โทร 0 2308 9300 ได้
24 ชัวโมง
เงือนไขสิ ทธิความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ โดย บมจ. ธนชาตประกันภัย
เงือนไขรับสิ ทธิความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล จากอุ บัติเหตุ
1. ให้ความคุ้มครองลูกค้าทีเปดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ทีมีอายุระหว่าง 15-70 ปบริบูรณ์ ณ วันทีเกิดอุบัติเหตุ
โดยต้องเปดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาเท่านัน
2. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท ต่ออุบัติเหตุต่อครัง จากสถานพยาบาล
ทั วประเทศ (จะต้ อ งเกิ ด จากการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุทั วไป ไม่ ร วมการถูก ฆาตกรรม หรื อ ถู ก ทํ าร้ า ย
ร่างกาย หรือขณะขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์) โดยสามารถ สอบถามความคุ้มครอง และเงือนไข
โทร 0 2308 9300 ได้ 24 ชั วโมง ทั งนี ธนาคารสงวนสิ ทธิตามเงือนไข ดั งต่ อไปนี ให้ความคุ้ มครองค่า
รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสําหรับลูก ค้า บัญ ชี ทีทีบี ออลล์ฟรี เพี ยงมีเงินคงเหลือไว้ใ นบัญชี ทุก สิ นวั น
ตังแต่ 5,000 บาทขึนไป ในเดือนก่อนหน้าเดือนทีเกิดอุบัติเหตุ (โดยอนุโลมให้มีเงินตากว่า 5,000 บาท ได้ไม่
เกิ น 5 วั น ในเดื อ นนั น และนั บ เฉพาะยอดเงิน จากบั ญ ชีใ ดบั ญ ชีห นึ ง ไม่ นับ รวมยอดกรณี มี ห ลายบัญ ชี)
สําหรับลูกค้าทีเปดบัญชีใหม่ไม่เกินวันที 25 ของทุกเดือน อนุโลมให้มีเงินตากว่า 5,000 บาท ได้ไม่เกิน 5 วัน
ในเดือนนัน
3. กรณีลูกค้าสํารองจ่ายไปก่อนจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนภายใน 15 วันปฏิทน
ิ หลังจากดําเนินเรือง
ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล และยืนเอกสารครบถ้วนกับบริษัทประกันไปแล้ว โดยบริษัทประกันจะคืนเงินเข้า
บัญ ชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี (บัญ ชีใ ด บั ญ ชีห นึ ง กรณี มีห ลายบั ญชี) ตามที ลู กค้าแจ้ง ความจํ านง โดยลูก ค้า
สามารถตรวจสอบสถานะ การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยโทรศัพท์สอบถามได้ทีบริษัทประกัน
4. ค่ารักษาพยาบาลจะต้องเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทวไป
ั
เท่านัน ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือ ถูก
ทําร้ายร่างกาย หรือขณะขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5. การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ติดต่อหน่วยงาน - ฝายบริการสินไหมทัวไป อาคาร A ชัน 3
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงพั ฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2308 9300 ได้ 24 ชัวโมง Fax. 0 2308 9287 ในวัน และเวลาทํา
การจันทร์-ศุกร์ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือค่าสินไหมทดแทนทีผู้ฝากเงินได้รบ
ั ความคุ้มครอง
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ให้กบ
ั ผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทได้
ี รบ
ั บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ แต่จะจ่ายให้กบ
ั ผูร
้ บ
ั ประโยชน์ซงเปนทายาท
ึ
ตามกฎหมายของผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทถึ
ี งแก่ชีวต
ิ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนีให้ครบถ้วน
เอกสารสํ าคัญประกอบการเรียกร้องค่าสิ นไหมค่ารักษาพยาบาล
1. กรอกแบบเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
3. สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เอาประกันภัย เปนต่างชาติ)
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้รบ
ั มอบอํานาจ (กรณีกระทําการแทน)
5. สําเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย
6. สําเนาบันทึกประจําวัน (ถ้ามี)
7. สํ า เนาหน้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ที ที บี ออลล์ ฟ รี (ttb all free account) ของผู้ เ อาประกั น ภั ย
สําหรับรับโอนเงินค่าสินไหม
8. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (ตัวจริง)
9. ใบรับรองแพทย์และหรือเอกสารทางการแพทย์แสดงการรักษาฯ
เงือนไขความคุ้มครอง การรับค่าสิ นไหมทดแทน กรณีเสี ยชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ
1. ให้ความคุ้มครองลูกค้าทีเปดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ทีมีอายุระหว่าง 15-70 ปบริบูรณ์ ณ วันทีเกิดอุบัติเหตุ
โดยต้องเปดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาเท่านัน
2. ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีทีเปดบัญชี โดยคุ้มครองเปนวงเงินเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี ใน 1 วัน ก่อนวันเกิดอุ บัติเหตุ และบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี จะต้องมีย อดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ด น้อย
กว่า 5,000 บาท
3. กรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุในวันทีเปดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองทันที ตามยอดเงินคงเหลือ ณ วันทีเปดบัญชี
4. ให้ ค วามคุ้ ม ครองทั วโลกตลอด 24 ชั วโมง โดยคุ้ ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอั น เกิ ด จาก
อุบัติเหตุ ซึงทําให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต สู ญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การ
พู ดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้ายร่างกาย การขับขีหรือ
โดยสารจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามแผนความ
คุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
5. วงเงินคุ้มครองสู งสุ ดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปกรมธรรม์ โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบียประกันรายป
และไม่ต้องตรวจสุขภาพ
6. กรณีลูกค้าประสบอุบัติเหตุทีได้รับความคุ้มครองตามการประกันอุบัติเหตุนี มากกว่า 1 ครังต่อป จํานวน
เงิ น หรื อ ค่ า สิ น ไหมทดแทนที ผู้ ฝ ากเงิ น ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจํ า กั ด สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 3,000,000 บาทต่ อ ป
กรมธรรม์
7. กรณีมีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี มากกว่า 1 บัญชี จะได้รับความคุ้มครองรวมทุกบัญชีสูงสุดไม่เกิน 3,000,000
บาทต่อปกรมธรรม์
8. ความคุ้ ม ครองตามกรมธรรม์ ประกั น ภั ยอุ บัติเ หตุ ส่ ว นบุ ค คล โดยธนาคารเปนผู้รับ ภาระค่า ใช้ จ่า ยเบี ย
ประกันแทนผู้ฝากเงิน ทังนี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิ จารณา ทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์
ตามกรมธรรม์ดง
ั กล่าวได้
9. บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงิน หรือค่าสิ นไหมทดแทนให้กับผู้ฝากเงิน ถ้าเปนกรณีทีได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพล
ภาพ แต่จะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ซึงเปนทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทีถึงแก่ชีวิต
โดยผู้ใช้สิทธิเรีย กร้องจะต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน ทังนี สามารถแจ้ง ความประสงค์ขอรับเงินค่า
สิ นไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน
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ของผู้ฝากเงิน หรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ทีเปดไว้กับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
หรือขอรับเปนเช็ค
10. ในกรณีทีมีผู้รับประโยชน์ซึงเปนทายาทตามกฎหมายในลําดับเดียวกันมากกว่า 1 คน ค่าสินไหมทดแทนจะ
จ่ายเปนค่าเฉลีย
11. หากมีการปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือผู้ฝากเงินมีอายุครบ 70 ป บริบูรณ์ เมือใด ผู้
ฝากเงินจะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลดังกล่าวทันที
12. เมื อได้ มี ก ารจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่ บุ ค คล ซึ งเปนทายาทตามกฎหมายของผู้ ฝ ากเงิน แล้ ว บุ ค คล
ดังกล่าวจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และหรือเงินอืนใดจากประกันภัยนีอีกไม่ได้
13. การขอรับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ต้องดําเนินการภายใน 30 วันนับจากวันทีเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ
สายตา การรับฟง การพู ดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร โดยติดต่อหน่วยงาน – ฝายบริการสินไหม
ทัวไป อาคาร A ชัน 3 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน
พระราม 9 แขวงพั ฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2308 9300 ได้ 24 ชัวโมง
Fax. 0 2308 9287 ในวัน และเวลาทําการจันทร์-ศุกร์ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนทีผู้ฝากเงินได้รับความคุ้มครองให้กับผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทได้
ี รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ แต่จะ
จ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงินถ้าเปนกรณีทถึ
ี งแก่ชีวิตโดยเตรียม
หลักฐานดังต่อไปนีให้ครบถ้วน
14. กรณี ที ผู้ รั บ ประโยชน์ ม าติด ต่ อ ขอรั บ ค่ าสิ นไหมทดแทนภายหลั ง จากที บั ญ ชี เ งิน ฝากออมทรั พ ย์ ทีที บี
ออลล์ฟรี ได้ถูกปดไปแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับบัญชีนัน ๆ
เอกสารประกอบ
เอกสารสํ าคัญประกอบการเรียกร้องค่าสิ นไหม
 กรอกแบบเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์
 สํ าเนาหนังสื อเดินทาง (กรณีผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์
เปนต่างชาติ)
 สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (กรณีกระทําการแทน)
 สําเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์
 สําเนาบันทึกประจําวัน (ถ้ามี)
 สําเนาหน้าบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free account) ของผู้เอาประกันภัย สํ าหรับรับโอนเงินค่า
สินไหม
กรณีเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุ
 สําเนาใบมรณบัตร
 สําเนาหนังสือรับรองการตาย
 ใบชันสูตรพลิกศพ (หน้า-หลัง) หรือใบตรวจศพ
 สําเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย (ประทับตาย)
 เอกสารทางการแพทย์ (ถ้ามี)
กรณีสูญเสี ยอวัยวะและทุพพลภาพถาวร จากอุ บัติเหตุ
 ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารทางการแพทย์
 ใบตรวจการประเมิน หรือสรุปความเห็นทางการแพทย์ต่อการตรวจร่างกาย
 เอกสารรับรองความพิ การ (ถ้ามี)
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รูปภาพ แสดงการสูญเสียอวัยวะอ หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง

แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับเต็ม
สรุปสาระความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวต
ิ การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง
การพู ดออกเสี ยง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2)
ความคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย

20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในโครงการเงินฝากบัญชี ทีทีบี
ออลล์ฟรี (ttb all free account) ก่อนวันเกิดอุบต
ั ิเหตุ 1 วัน และสูงสุดไม่
เกิน 3,000,000 บาทต่อคน

ผู้รบ
ั ผลประโยชน์ :

ประโยชน์ซึงเปนทายาทตามกฎหมายของผูฝ
้ ากเงิน

การประกันภัยนีคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ ผู้ได้รับความ
คุ้มครองโดยอุบัตเิ หตุและทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพู ด
ออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันทีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้
ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ปวยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี
1.
2.

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

3.

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวต
ิ
สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง และการ
ทุพพลภาพถาวรสินเชิงนันได้เปนไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12
เดือน นับแต่วันทีเริมทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือมีข้อบ่งชี
ทางการแพทย์ชด
ั เจนว่าผู้ได้รับความคุ้มครองตกเปนบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง
สําหรับมือสองข้างตังแต่ขอ
้ มือ หรือเท้าสองข้างตังแต่ข้อ
เท้า หรือสายตาสองข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ
้ มือ และเท้าหนึงข้างตังแต่ข้อเท้า
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ
้ มือ และสายตาหนึงข้าง
สําหรับเท้าหนึงข้างตังแต่ขอ
้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตังแต่ขอ
้ มือ
สําหรับเท้าหนึงข้างตังแต่ขอ
้ เท้า
สําหรับสายตาหนึงข้าง
สําหรับหูหนวกสองข้าง หรือเปนใบ้
สําหรับหูหนวกหนึงข้าง
สําหรับนิวหัวแม่มือ (ทังสองข้อ)
สําหรับนิวหัวแม่มือ (หนึงข้อ)
สําหรับนิวชี (ทังสามข้อ)
สําหรับนิวชี (ทังสองข้อ)
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16.

4%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับนิวชี (หนึงข้อ)

17.

5%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

18.
19.

5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับนิวอืน ๆ แต่ละนิว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจาก
นิวหัวแม่มือและนิวชี
สําหรับนิวหัวแม่เท้า
สําหรับนิวเท้าอืน ๆแต่ละนิว(ไม่นอ
้ ยกว่าหนึงข้อ)นอกจากนิว
หัวแม่เท้า

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเพี ยงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน เว้นแต่กรณีทมี
ี การสูญเสีย
นิวมือ หรือนิวเท้าโดยถาวรสินเชิงตามรายการที 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการ
หนึงในรายการที 1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียทีแท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัย
ในกรณีทพ
ุ พลภาพถาวรบางส่วนซึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนทีกําหนดไว้ตามรายการที 2 ถึง 19
ได้ และไม่ใช่เปนการสูญเสียสมรรถภาพในการลิมรส หรือดมกลิน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของ
แพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึนตามหมวดความคุ้มครองนีรวมกัน
ไม่เกินจํานวนเงินจํานวนเงินเอาประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามหมวดความคุ้มครองนียังไม่เต็มจํานวน
เงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสินสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีเหลืออยู่เท่านัน
ข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสื บเนืองจากสาเหตุดังต่อไปนี
1.1 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้คําว่า “ขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิสุรา” นัน ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รบ
ั
จากอุบัติเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เว้นแต่ทีจําเปนจะต้องกระทํา เนืองจากได้รับบาดเจ็บซึงได้รับ
ความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟน หรือการรักษารากฟน เว้นแต่การรักษาทีได้เกิดขึนภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลียนหรือใส่ฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเปนพิ ษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือนทับเส้นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสันหลังเคลือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสือม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสือม (Spondylosis) และภาวะทีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีกระดูกสันหลังส่วน
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลือน (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลังอันเนืองมาจากอุบัติเหตุ
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1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีมุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่วา
่ จะ
ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต
็ าม หรือสงครามกลางเมือง ซึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอาศัยอยู่
ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ
1.11 การจลาจล การนัดหยุดงาน
1.12 การทีประชาชนก่อความวุน
่ วายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎ
อัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึงจะเปนเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึงกฎอัยการศึก
1.13 การก่อการร้าย
1.14 การแผ่รง
ั สี หรือการแพร่กม
ั มันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆอัน
เนืองมาจากการเผาไหม้ของ เชือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ด ๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
ซึงดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.15 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อืนใดทีอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
1.16 การทิง การกระจาย การปล่อย การรัวซึม การย้ายที การรัวไหล การปนเปอน หรือการระเบิดของวัตถุ
ก๊าซ หรือ สารอันตรายทางชีวภาพ หรือทางชีวเคมี หรือทางเคมี ไม่ว่าจะเปนผลโดยตรง หรือไม่ก็ตาม
1.17 อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธชีวเคมี อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธแม่เหล็กไฟฟาใด ๆ
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนในเวลาต่อไปนี
2.1 ขณะทีผู้เอาประกันภัยแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชก
มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื อรักษาชีวต
ิ ) ขณะกําลังขึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครืองร่อน เล่นบันจีจัมพ์ ดํานาทีต้องใช้ถังอากาศ และเครืองช่วยหายใจใต้นา
2.2 ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะทีผู้เอาประกันภัยกําลังขึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพื อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขี หรือปฏิบัตห
ิ น้าทีเปนพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
2.5 ขณะทีผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะทีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะทีผู้เอาประกันภัยปฏิบต
ั ิหน้าทีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปรามแต่หากการเข้าปฏิบัติการนันเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบียประกันภัยตังแต่ระยะเวลาทีเข้า
ปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนัน จนถึงวันสินสุดการปฏิบัติการนัน ส่วนหลังจากนันให้กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสินสุดระยะเวลาประกันภัยทีกําหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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