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ชับบ์ การ์ ด (Chubb Card)

วิธีการใช้ บัตรชับบ์ การ์ ด (Chubb Card)
• ยื่นบัตรประจาตัวประชาชน และชับบ์ การ์ ด (Chubb Card) ตามรูป ที่โรงพยาบาลในเครื่ อข่ าย HBC โดยไม่ ต้องสารองจ่ าย
• ยื่นบัตรประจาตัวประชาชน และชับบ์ การ์ ด (Chubb Card) ตามรูป ที่โรงพยาบาลในเครื่ อข่ าย HBC
• ตรวจสอบรายชื่ อโรงพยาบาลในเครื อข่ าย HBC คลิก Link
• ท่ านสามารถศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับบริการด้ านสินไหมอุบตั ิเหตุและสุขภาพ รวมถึงแบบฟอร์ มต่ างๆ คลิก Link
• ติดต่ อชับบ์ สามัคคีประกันภัย:

 Hotline เคลม สาหรับค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเครื่ อข่าย HBC ตลอด 24 ชม. โทร. 02-612-8943
 สอบถามข้ อมูลกรมธรรม์ และเคลมความคุ้มครองกรณีเสี ยชีวิต ทุพลภาพ ชดเชยรายได้ และกรณีสารอง
จ่ ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนอกเครื อข่าย HBC ติดต่อศูนย์ บริการลูกค้ าชับบ์ สามัคคีประกันภัย
โทร. 02-611-4000 วันทาการ จันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) เวลาทาการ 8.30-17.30 น.
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หนังสื อรับรองการประกันภัย THE CERTIFICATE

รหัสบริ ษทั
Company Code

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ป พีเอ
กรมธรรม์ประกันภัย GBP_GBPA01
คุม้ ครอง 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก
Policy No.
24 Hours Worldwide Coverage
1. ชื่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : The Policyholder Name บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จากัด,
ชั้น 30 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.
2. ผูเ้ อาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured : Name and Address
เลขประจาตัวประชาชน: ID No.
สาหรับพนักงาน บริษัท แกร็บแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จากัด ที่ลงทะเบียนเป็ นผู้เอาประกันภัย อาชีพ : Occupation
ไว้แล้ว
ชั้นอาชีพ : Occupation class
อายุ : Age
3. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย: Relationship to the Insured
ทายาทโดยธรรม
4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
น.
สิ้นสุดวันที่
เวลา 16.30 น.
Period of Insurance : From
at
hours
To
at 16.30 hours
(ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี คุ้มครองตามระยะเวลาที่ชาระเบีย้ ประกันภัย)
5. จานวนจากัดความรับผิด: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางร่ างกายในข้อที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
Limit of Liability: This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated.
จานวนเงินเอาประกันภัย
ความรับผิดส่ วนแรก
ข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย
เบี้ยประกันภัย(บาท)
(บาท)
(บาท หรื อ วัน)
Insuring Agreement/Endorsement
Premium (Baht)
Sum Insured (Baht)
Deductible (Baht or days)
1) ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะโดยสิ้ นเชิง สู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
200,000
ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ (รวมกรณี การก่อการร้าย และ/หรื อการถูกฆาตกรรม
หรื อถูกทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์)
2) ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ (ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง และสู งสุ ด 2
5,000
ครั้งต่อปี ) (รวมกรณีการก่อการร้าย และ/หรื อขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์)
3) ผลประโยชน์การชดเชยรายได้เป็ นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
500 ต่อวัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อปี กรมธรรม์) (รวมกรณีการก่อการร้าย และ/
หรื อขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์)
เบี้ยประกันภัยสาหรับภัยเพิ่ม Additional Premium
ส่ วนลดเบี้ยประกันภัย Premium Discount
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ Net Premium
อากรแสตมป์ Stamps
ภาษี Tax
เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium
59.00 / เดือน
วันออกหนังสือรับรองการประกันภัย..................................
Certificate issued on
เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั ฯ โดยบุคคลผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั ฯ
As evidence the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at its office.

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)-Director

นายเกลน เดวิด ไมเคิล บราวน์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)-Director

หน้า 1 จาก 5
 งานตรง  ตัวแทนประกันวินาศภัย

 นายหน้าประกันวินาศภัยรายบริ ษทั

(
)
ผูร้ ับมอบอานาจ-Authorized Signature
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ GBP_GBPA01
วันทีพ่ ิมพ์กรมธรรม์ 29/06/2021 11:35:23
ใบอนุญาตเลขที่
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เอกสารสรุปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ป พีเอ
บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย และขอรับรอง
ภายใต้ขอ้ บังคับเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ว่า ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผู ้
มีสิทธิ์ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
หากผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) ต้องการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อจะขอทราบรายละเอียดใดๆ
เกี่ยวกับการประกันภัยนี้ โปรดติดต่อที่โทร.026114000
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดั งกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต หรื อวันที่เ ริ่ มเกิด
ทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนด
ดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้อ ง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่า
ทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองใน
กรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
ข้ อยกเว้ นทั่วไปที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุม้ ครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความ
คุม้ ครองดังกล่าว)
• ความสู ญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
2. คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ นึ ไป
3. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
4. การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
5. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้น แต่ที่ จาเป็ นจะต้องกระท า เนื่ องจากได้รับ บาดเจ็บ ซึ่ งได้รับ ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
6. การแท้งลูก
7. การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
8. การเปลี่ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
9. อาหารเป็ นพิษ
10. การปวดหลั ง อัน มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลัง เคลื่ อ นทั บ เส้ น ประสาท (Disc herniation) กระดู ก สั น หลัง เคลื่ อ น
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก
(Defect) หรื อพยาธิ ส ภาพที่ ก ระดู ก สั น หลัง ส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อเคลื่ อ น
(Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
11. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็
ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
12. การก่อการร้าย
13. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิ งนิ วเคลี ยร์ หรื อจากกากนิ วเคลี ยร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ ง
นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
14. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
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• ความสู ญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยาย
ความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. ขณะที่ผูเ้ อาประกันภัยแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ ม
เพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วย
หายใจใต้น้ า
2. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
4. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
5. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
7. ขณะที่ ผูเ้ อาประกันภัยปฏิบัติห น้าที่ เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิ บัติการในสงคราม หรื อปราบปราม แต่หากการเข้า
ปฏิ บัติการนั้นเกิน 30 วัน บริ ษทั จะคืนเบี้ ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่ เข้าปฏิ บัติการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้ นสุ ดการ
ปฏิบตั ิการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่ กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครองที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ (เฉพาะที่ให้ความคุม้ ครองให้เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คานิยาม
การสู ญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของ
อวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิง
ตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คมุ้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุ
และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่
ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บ
นั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิต
2
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้น
ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
4
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ 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 จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครอง
จนสิ้นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผู ้รับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผูเ้ อาประกัน ภัย
เสี ยชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
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1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสียอวัยวะ สายตา
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะสายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล

คานิยาม

ค่าห้ องสาหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วย ค่าอาหารผูป้ ่ วย ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้อง
ลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
แพทย์ ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้องกันโรคด้วยวิธี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย
การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่ งเกิดขึ้น
ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรั บผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการ
พยาบาลให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่ วน
แรก (ถ้ามี)
แต่ห ากผูเ้ อาประกัน ภัยได้รับ การชดใช้จากสวัสดิ การของรั ฐ หรื อสวัสดิ การอื่ น ใด หรื อ จากการประกัน ภัยอื่ น มาแล้ว บริ ษทั จะ
รับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป
เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อ
สวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อ
หน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
การรักษานอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้ อจากัด
1.ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกิน วันละ ...-.....บาท ทั้งนี้ขอ้ จากัดนี้ไม่ใช้บงั คับกรณี เข้ารับการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .
ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์
2.ไม่คมุ้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก
(Alternative medicine) การฝังเข็ม
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้อง
ลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารั กษาตัวในโรงพยาบาลให้ ตามจานวนเงิน เอาประกัน ภัยที่ ระบุ ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.) บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็ น...-…เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้
ไม่เกิน - วัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสู งสุ ดไม่เกิน 30 วันต่อปี
กรมธรรม์
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยบาดเจ็บ ซึ่งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการตามความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งตรวจรักษาในฐานะ
ผูป้ ่ วยใน แต่เนื่องจากวิวฒั นาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานั้นไม่จาเป็ นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน
1 วัน สาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นสาหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ โดยถือเสมือนว่าผูเ้ อาประกันภัยได้
เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน ตามความคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
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 อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรื อนิ้วเท้า
10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic Paracentesis)
14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18. การรักษาโรคด้วยรังสี แกมม่า (Gamma knife)
กรณี ต้องตรวจรักษาตัวตั้งแต่สองครั้ งหรื อมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก)ด้วยสาเหตุห รื อโรคเดี ยวกัน โดย
ระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 90 วัน ก็ให้ถือว่าเป็ นการตรวจรักษาครั้งเดียวกันด้วย
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อสาเนาใบสรุ ปการรักษากับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ว่ามี เหตุอนั สมควรที่ ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
หมายเหตุ : ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ ป พีเอ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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คำแถลงว่ำด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของชับบ์

สำหรับลูกค้ำ

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) (“ชับบ์” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพ) เมื่อท่านสมัค ร เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือต่ ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยกับเรา หรือเมื่อเราดาเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน
เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประเมินใบคาขอเอาประกันภัยของท่าน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการแก่ท่าน รวมถึง
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการ เพื่อจัดการการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึน้ ภายใต้กรมธรรม์และเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ น
กฎระเบียบ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการให้แก่ท่าน หรือตอบสนองต่อ
การเรียกร้องสินไหมทดแทนได้
ข้อมูลส่ว นบุคคลนีอ้ าจรวมถึงรายละเอียดการติ ดต่ อและการยืนยันตัวบุค คล รายละเอียดของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย รายละเอียด
เกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคล (เช่น อายุ สุขภาพ รายละเอียดของทรัพย์สิน และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนของท่าน) รายละเอียดทาง
การเงิน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เรารับ ประกันภัย บริการที่เราให้แ ก่ท่าน หรือการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนที่ท่านแจ้งเข้ามา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจาเป็ นตามวัถตุประสงค์ซ่งึ เราได้รับข้อมูล
นัน้ มา
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวและที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึง
ผูร้ บั จ้างและผูใ้ ห้บริการที่เราเข้าทาสัญญาเพื่อให้บริการแก่เราหรือดาเนินการในกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างในนามของเรา (เช่น ผูป้ ระเมินวินาศ
ภัย ผูต้ รวจสอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผูจ้ ดั การเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผูใ้ ห้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก
และผูใ้ ห้คาปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงแพทย์และผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ) บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มชับบ์ ผูร้ บั ประกันภั ยรายอื่นและ
ผู้รับ ประกัน ภัย ต่ อ ของเรา และหน่ ว ยงานของรัฐ (ซึ่งมี ก ฎหมายก าหนดให้เราต้อ งปฏิ บัติ ต าม) บุ ค คลภายนอกเหล่ า นี ้อ าจอยู่ภ ายนอก
ราชอาณาจักรไทย
ในบางครัง้ บางคราว เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อเสนอหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่คุณ
อาจมีความสนใจ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
(Data Privacy Officer (“DPO”))
เราประมวลข้อมูล ส่วนบุค คลของท่ า นโดยอาศัยหลักว่า การประมวลข้อมูล มีค วามจาเป็ น เพื่อประโยชน์ท างธุรกิจโดยชอบด้ว ย
กฎหมายของเราเป็ นพืน้ ฐาน เพื่ อปฏิบัติ ตามหน้าที่ ตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าท าหรือปฏิบัติต ามสัญ ญากับ ท่าน เว้น แต่ ในบางกรณี ที่เราจะ
จาเป็ น ต้อ งขอความยิน ยอมจากท่ า น ในกรณี ที่ ท่ า นให้ค วามยิน ยอม ความยิน ยอมนั้น ยังคงมี ผ ลตามกฎหมายจนกว่ า ท่ า นเพิ กถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงความยินยอม โดยทาเป็ นหนังสือแจ้งมายังเจ้าหน้ าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (DPO) หากท่านเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
ความยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือการบริการให้แก่ท่าน หรือตอบสนองต่อการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้
ท่านมีสิทธิตามพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุ คคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือการได้รบั ข้อมูลของท่าน
การแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลของท่าน การลบข้อมูลของท่าน การจากัดหรือการคัดค้านการใช้ขอ้ มูลของท่าน และการยื่นข้อร้องเรียนไปยั ง
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
นี่คือคาอธิบายโดยย่อว่าเราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้จากนโยบายความเป็ น
ส่วนตัว (Master Privacy Policy) ได้ที่น่ี https://www.chubb.com/th-th/footer/privacy-policy.aspx
ท่านสามารถขอสาเนานโยบายความเป็ นส่วนตัว (Master Privacy Policy) จากเราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คมุ้ ครอง
ข้อมูล ส่ ว นบุค คลของเราที่ dpo.th@chubb.com หรือเขีย นจดหมายมาที่ บมจ.ชับ บ์ส ามัค คี ป ระกัน ภัย ตั้งอยู่ที่ 2/4 อาคารชับ บ์ ชั้น ที่ 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

