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หนังสื อรับรองการประกันภัย THE CERTIFICATE
รหัสบริ ษทั Company Code
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที* Policy No.
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ ป พีเอ
GBUS-GPA01
CBSMG
คุม้ ครอง 24 ชัว* โมงทัว* โลก 24 Hours Worldwide Coverage
1. ชื* อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : The Policyholder Name
บริษทั ชัยพัฒ นาขนส่ งเชีย งใหม่ จํากัด เพื,อผู้โดยสาร Green Bus
เลขที, 678/: ถนนเชียงใหม่ -สั นทราย ตําบลหนองป่ าครั,ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ?7777
2. ผูเ้ อาประกันภัย : ชื* อและที*อยู่ The Insured : Name and Address
เลขประจําตัวประชาชน: ID No. อาชี พ : Occupation ผู้โดยสาร Green Bus ตามรายชื, อที,แจ้ งไว้ กบั บริษทั ฯ
โดยคุ้มครองสํ าหรับการเดินทางตัBงแต่ สถานีต้นทาง จนถึง สถานีปลายทางตามที,ระบุในตัDว ชันอาชี พ : Occupation class อายุ : Age โดยสาร
3. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื* อและที*อยู่ The Beneficiary : Name and Address
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย: Relationship to the Insured
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ* มต้นวันที* “ตามวันที,เดินทางที,ระบุในตัDว” เวลา - น.
สิ นสุ ดวันที* “เมื,อถึงสถานีปลายทาง” เวลา - น.
Period of Insurance : From
at hours
To
at hours
5. จํานวนจํากัดความรับผิด: กรมธรรม์ประกันภัยนี ให้การคุม้ ครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางร่ างกายในข้อที*มีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านัน
Limit of Liability: This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated.
ข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย
จํานวนเงินเอาประกันภัย
ความรับผิดส่ วนแรก
เบียประกันภัย
Insuring Agreement/Endorsement
(บาท)
(บาท หรื อ วัน)
(บาท)
Sum Insured (Baht)
Deductible (Baht or days )
Premium (Baht)
ข้อ ,. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพล
500,000
ภาพถาวรสิ นเชิ ง (อบ.,), Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight
or Total Permanent Disability (PA.1)
ข้อ /. ผลประโยชน์การรั กษาพยาบาล (เนื* องจากอุบตั ิ เหตุแต่ละครัง),
Medical Expenses (Caused by accident per disability)

100,000

-

-

เบียประกันภัยสําหรับภัยเพิ*ม Additional Premium
ส่ วนลดเบียประกันภัย Premium Discount
เบียประกันภัยสุ ทธิ Net Premium
อากรแสตมป์ Stamps
ภาษี Tax
เบียประกันภัยรวม Total Premium

37.00
1.00
38.00
วันออกหนังสื อรับรองการประกันภัย “ตามวันที,เดินทางที,ระบุในตัDว”
Certificate issued on
เพื*อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ได้ลงลายมือชื* อ ณ สํานักงานของบริ ษทั
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at its office.

กรรมการ
Director
งานตรง

กรรมการ
Director

ผูร้ ับมอบอํานาจ
Authorized Signature

ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้าประกันวินาศภัยรายนี บริ ษทั สยามลิเบอร์ ตี อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จํากัด
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เอกสารสรุ ปสาระสํ าคัญ กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ ป พีเอ
บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนี เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย และขอรับรอง
ภายใต้ขอ้ บังคับเงื*อนไขทัว* ไปและข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี ว่า ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิy ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี
หากผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) ต้องการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อจะขอทราบรายละเอียดใดๆ
เกี*ยวกับการประกันภัยนี โปรดติดต่อที*เบอร์ +-/000-{,++
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามที*บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื* องจากเสี ยชี วิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน |+ วันนับแต่วนั เสี ยชี วิต หรื อวันที*เริ* มเกิด
ทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้ องค่าทดแทนอย่างอื*น ให้ส่งหลักฐานภายใน ,-+ วัน นับแต่วนั ที*เกิ ดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้ องภายในกําหนดดังกล่าว
ไม่ทาํ ให้สิทธิ การเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที*ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกําหนด และได้ทาํ การเรี ยกร้ องโดยเร็ วที*สุดเท่าที*
สามารถจะกระทําได้แล้ว
การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน ,0 วันนับแต่วนั ที*บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที*ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดย
ค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื*นจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื*อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ม้ ครองใน
กรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที*กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน {+ วัน นับแต่วนั ที*บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วน
แล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบียให้อีกในอัตราร้อยละ ,0 ต่อปี ของ
จํานวนเงินที*ตอ้ งจ่าย ทังนี นับแต่วนั ที*ครบกําหนดชําระ
ข้ อยกเว้ นทั,วไปที,สําคัญ กรมธรรม์ ประกันภัย นีBไม่ ค้ ุม ครอง (เว้ นแต่ จ ะได้ มีการขยายความคุ้ม ครองและมี การออกเอกสารแนบท้ ายเพื, อขยายความ
คุ้มครองดังกล่ าว)
• ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื,องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนีB
1. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิRสุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
2. คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิRสุรา” นัBน ในกรณีที,มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตัBงแต่ 6?7 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึนB ไป
3. การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
4. การได้ รับเชืBอโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชืBอโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนําB ซึ,งเกิดจากบาดแผลที,ได้ รับมาจากอุบัติเหตุ
5. การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศั ลยกรรม เว้ น แต่ ที, จํ าเป็ นจะต้ องกระทํา เนื, องจากได้ รั บบาดเจ็ บซึ, ง ได้ รับความคุ้ ม ครองภายใต้ กรมธรรม์
ประกันภัยนีB และได้ กระทําภายในระยะเวลาที,กาํ หนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
6. การแท้ งลูก
7. การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้ นแต่ การรักษาที,ได้ เกิดขึนB ภายใน 8 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
8. การเปลีย, นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
9. อาหารเป็ นพิษ
10. การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เคลื, อ นทั บ เส้ นประสาท (Disc herniation) กระดู ก สั น หลั ง เคลื, อ น
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื, อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสื, อม (Spondylosis) และภาวะที,มีรอยแตก (Defect)
งานตรง

ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้ าประกันวินาศภัยรายนี ( บริ ษัท สยามลิเบอร์ ตี ( อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จํากัด
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หรื อพยาธิสภาพที,กระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื,อน (Dislocation) ของกระดูกสั น
หลังอันเนื,องมาจากอุบัติเหตุ
11. สงคราม การรุ กราน การกระทําที,ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที,ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็
ตาม หรื อสงครามกลางเมื อง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก
หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ,งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ ซึ,งกฎอัยการศึก
12. การก่ อการร้ าย
13. การแผ่ รั ง สี หรื อการแพร่ กัม มัน ตภาพรั ง สี จ ากเชืB อเพลิง นิว เคลีย ร์ หรื อจากกากนิ ว เคลีย ร์ ใดๆ อัน เนื, องมาจากการเผาไหม้ ข องเชืB อเพลิง
นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ,งดําเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
14. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื,นใดที,อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
• ความสู ญ เสี ย หรื อความเสี ย หายใดๆ ที,เกิดขึนB ในเวลาต่ อไปนีB (เว้ นแต่ จ ะได้ มีการขยายความคุ้ม ครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพื, อขยายความ
คุ้มครองดังกล่ าว)
1. ขณะที,ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื,อ
รักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนB หรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื, องร่ อน เล่ นบันจีจB ัtมพ์ ดํานําB ที,ต้องใช้ ถังอากาศและเครื, องช่ วยหายใจใต้ นําB
2. ขณะที,ผ้ ูเอาประกันภัยขับขี, หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะที,ผ้ ูเอาประกันภัย กําลังขึนB หรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที,มิได้ จ ดทะเบีย นเพื,อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดย
สายการบินพาณิชย์
4. ขณะที,ผ้ ูเอาประกันภัยขับขี,หรื อปฏิบัติหน้ าที,เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
5. ขณะที,ผ้ ูเอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว, ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะที,ผ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที,มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
7. ขณะที, ผ้ ู เ อาประกัน ภัย ปฏิบัติหน้ าที, เ ป็ น ทหาร ตํ ารวจ หรื ออาสาสมั ค ร และเข้ าปฏิ บัติการในสงคราม หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ า
ปฏิบัติการนัBนเกิน u7 วัน บริ ษัทจะคืนเบียB ประกันภัย ตัBงแต่ ระยะเวลาที,เข้ าปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนัBน จนถึงวันสิBนสุ ดการปฏิบัติการนัBน
ส่ วนหลังจากนัBนให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิBนสุ ดระยะเวลาประกันภัยที,กําหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครองที,สําคัญ กรมธรรม์ ประกันภัยนีใB ห้ ความคุ้มครองโดยมีสาระสํ าคัญดังต่ อไปนีB (เฉพาะที,ให้ ความคุ้มครองให้ เท่ านัBน)
ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิBนเชิง
คํานิยาม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ
ดังกล่าวข้างต้นโดยสิ นเชิ ง และมีขอ้ บ่งชี ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิ ท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิBนเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที*การงานใดๆ ในอาชี พประจํา และอาชี พอื*นๆ ได้โดยสิ นเชิ งตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทําให้ผเู้ อา
ประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที*เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที*ได้รับทําให้ผเู้ อา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนันเมื*อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่าย
ค่าทดแทนให้ ดังนี

งานตรง
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1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

3
4
5
6
7
8
9

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสี ยชี วิต
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง และการทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งนันได้เป็ นไป
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที*เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผู้
เอาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ ง
สําหรับมือสองข้างตังแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตังแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
สําหรับมือหนึ* งข้างตังแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ* งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
สําหรับมือหนึ* งข้างตังแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ* งข้าง
สําหรับเท้าหนึ* งข้างตังแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ* งข้าง
สําหรับมือหนึ* งข้างตังแต่ขอ้ มือ
สําหรับเท้าหนึ* งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
สําหรับสายตาหนึ* งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี เพียงรายการที*สูงสุ ดรายการเดียวเท่านัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที*เกิดขึนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี รวมกันไม่เกินจํานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี ยังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที*เหลืออยูเ่ ท่านัน
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ย ชีวติ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที*ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตโดยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนที*กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
ใบมรณบัตร
3.
สําเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที*ออกรายงาน
4.
สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพ พลภาพถาวรสิBนเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที*แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร
สิ นเชิ ง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนที*กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที*ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งหรื อสู ญเสี ยอวัยวะสายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที*ไม่สามารถส่ งหลักฐาน
ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที*กาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที*สุดเท่าที*จะกระทําได้แล้ว
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
คํานิยาม
ค่ าห้ องสํ าหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วย ค่าอาหารผูป้ ่ วย ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาล ที*โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี*จาํ เป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว* โมง ซึ* งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วย
ใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี ซึ* งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที*เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บ
นันๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชี วิตก่อนครบ 6 ชัว* โมง
งานตรง

ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้ าประกันวินาศภัยรายนี ( บริ ษัท สยามลิเบอร์ ตี ( อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จํากัด
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แพทย์ ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้ องกันโรคด้วยวิธี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน
หรื อวิธีการอื*นๆ ที*มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที*ได้รับทําให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ* งเกิดขึนภายใน 52 สัปดาห์
นับแต่วนั ที*เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับ ค่าใช้จ่ายที*จาํ เป็ นและสมควร ซึ* งเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์
และมาตรฐานทางการแพทย์ สําหรับค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจํานวนเงินที*จ่ายจริ ง ทังนี
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที*ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื*นใด หรื อจากการประกันภัยอื*นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจํานวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที*ขาดเท่านัน
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที*ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อวันที*รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนที*กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที*ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.
ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที*แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที*แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที*รับรองยอดเงินที*จ่ายไป เพื*อให้ผเู้ อาประกันภัย
ไปเรี ยกร้องส่ วนที*ขาดจากผูร้ ับประกันภัย
รายอื*น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื*นใด หรื อจากการประกันภัยอื*นมาแล้ว ให้ผเู้ อาประกันภัยส่ งสําเนา
ใบเสร็ จที*มีการรับรองยอดเงินที*จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื*นเพื*อเรี ยกร้องส่ วนที*ขาดจากบริ ษทั
การรักษานอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื* องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามวันที*ที*ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้ อจํากัด
1.
ค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน จํากัดไม่เกิน วันละ ...-...บาท ทังนี ข้อจํากัดนี ไม่ใช้บงั คับกรณี เข้ารับการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.) ตาม
มาตรฐานทางการแพทย์
2.
ไม่คุม้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์คายั
ํ นต่างๆ (ยกเว้นไม้คายั
ํ น) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก
(Alternative medicine) การฝังเข็ม
หมายเหตุ : ความคุม้ ครองและเงื*อนไขอื*นๆ ที*ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ ป พีเอ ที*ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

งานตรง
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