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หนังสือรับรองการประกันภัย THE CERTIFICATE

รหัสบริษัท
Company Code CBSMG

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ป พีเอ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
Policy No.
24 Hours Worldwide Coverage
1. ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย : The Policyholder Name บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
550 ถนนเพลินจิต แขวงลุม พินี เขตปทุม วัน กรุง เทพมหานคร 10330
2. ผู้เ อาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured : Name and Address
เลขประจาตัวประชาชน: ID No.
ลูกค้าโฮมโปรหรือเฟิ ร์สช้อยส์ หรือ UCHOOSE ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ และได้รับข้อความ
อาชีพ : Occupation
ยืนยันความคุ้ม ครองผ่านเบอร์โทรศัพท์ม ือถือที่ระบุไว้
ชั้นอาชีพ : Occupation class
อายุ : Age
3. ผู้รับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address
ความสัมพันธ์กับผู้เ อาประกันภัย: Relationship to the Insured
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 0.01 น.
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.
Period of Insurance : From
at
hours
To
at
hours
5. จานวนจากัดความรับผิด: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางร่างกายในข้อที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เ ท่านั้น
Limit of Liability: This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated.
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย
Sum Insured (Baht)
(บาท)
Insuring Agreement/Endorsement
ผู้เ อาประกันภัย
คู่สมรส
บุตร
Premium (Baht)
Main Insured
Spouse
Kid
100,000
1) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(เนื่องจากกรณีจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย และ/หรือขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์)
3) ผลประโยชน์อุบัติเ หตุสาธารณะ
4) ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (รวมกัน
สูงสุดไม่เ กิน 30 วัน) (ไม่รวมกรณีขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่อวัน วันละ

50,000

-

-

200,000
200

-

-

เบี้ยประกันภัยสาหรับภัยเพิ่ม Additional Premium
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย Premium Discount
เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium
อากรแสตมป์ Stamps
ภาษี Tax
เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium
วันออกหนังสือรับรองการประกันภัย 1 เมษายน 2565
Certificate issued on
เพื่อเป็ นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เ ป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริษัทฯ
As evidence the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at its office.

(นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์)
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)-Director

(นายเกลน เดวิด ไมเคิล บราวน์)
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)-Director
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เอกสารสรุปสาระสาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ป พีเอ
บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จากั ด (มหาชน) (ต่อไปนี้เ รียกว่า “บริษั ท”) ได้ออกกรมธรรม์ป ระกันภัยให้ แก่ผู้เอาประกันภัย และขอรับรอง
ภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ว่า ผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้
มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
หากผูเ้ อาประกันภั ยหรือผู้รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) ต้องการเรียกร้อ งค่าสินไหมทดแทน หรือมีข้อสงสัย หรือจะขอทราบรายละเอียดใดๆ
เกี่ยวกับการประกันภัยนี้ โปรดติดต่อที่ 02-555-9100
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ ง
หลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนั บแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่ ม เกิ ด
ทุพพลภาพ ส่วนในกรณี เรียกร้อ งค่าทดแทนอย่ างอื่น ให้ส่งหลั กฐานภายใน 180 วัน นั บแต่วัน ที่เกิดอุบั ติเหตุ แต่การไม่ เรียกร้อ งภายในกาหนด
ดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรีย กร้องเสียไป หากแสดงให้เ ห็นว่ามี เหตุอัน สมควรที่ไม่ส ามารถเรียกร้อ งได้ภายในกาหนด และได้ท าการเรียกร้อ ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่า
ทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมี เหตุอันควรสงสั ยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บ ริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ป ระกันภั ยดังกล่า วข้างต้น ไม่เป็ นไปตามข้อ ตกลงคุ้ม ครองใน
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ระยะเวลาที่ กาหนดไว้อ าจขยายออกไปอี กได้ ตามความจ าเป็ น แต่ทั้ งนี้จะไม่เกิ น 90 วั น นับ แต่วัน ที่บริ ษัทได้ รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
ข้อยกเว้นทั่วไปที่ส าคัญ กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ไม่คุ้ม ครอง (เว้นแต่จะได้ มีการขยายความคุ้ มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความ
คุ้มครองดังกล่าว)
• ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
2. คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มกี ารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
3. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
4. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
5. การรั กษาทางเวชกรรมหรือ ศัลยกรรม เว้ นแต่ที่จ าเป็ นจะต้อ งกระทา เนื่อ งจากได้ รับ บาดเจ็บ ซึ่งได้รับ ความคุ้ มครองภายใต้ก รมธรรม์
ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
6. การแท้งลูก
7. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
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8. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
9. อาหารเป็ นพิษ
10. การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั นหลั ง เคลื่ อนทั บ เส้ น ประสาท (Disc herniation) ก ระดู ก สั นหลั ง เคลื่ อ น
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก
(Defect) หรื อ พยาธิ ส ภาพที่ ก ระดู ก สั น หลั ง ส่ ว น Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น
(Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
11. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่ง ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อ ไม่ก็
ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ งึ กฎอัยการศึก
12. การก่อการร้าย
13. การแผ่รัง สี หรือการแพร่กั มมัน ตภาพรัง สีจากเชื้อ เพลิ งนิว เคลี ยร์ หรือจากกากนิ วเคลี ยร์ใ ดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของ เชื้อ เพลิ ง
นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ งึ ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
14. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
• ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยาย
ความคุ้มครองดังกล่าว)
1. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่ง ม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่ ม
เพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่ว ย
หายใจใต้น้า
2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิ ด้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
7. ขณะที่ผู้เอาประกัน ภัยปฏิบัติ หน้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัค ร และเข้า ปฏิบั ติก ารในสงคราม หรือ ปราบปราม แต่ห ากการเข้ า
ปฏิบั ติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัท จะคื นเบี้ย ประกันภั ยตั้งแต่ระยะเวลาที่ เข้าปฏิบัติ การสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึ งวัน สิ้นสุ ดการ
ปฏิบัติ การนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ป ระกันภั ยมีผลบังคับ ต่อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาประกัน ภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครองที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ (เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองให้เท่านั้น)

ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คานิยาม
ก ารสู ญ เสี ย อ วั ย วะ หมา ย ถึ ง ก า ร ถู ก ตั ด อ อ ก จา ก ร่ า งก าย ตั้ ง แ ต่ ข้ อ มื อ ห รื อ ข้ อ เท้ า แ ล ะให้
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2/4 อาคารชับบ์ ชั้น ที่ 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต
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หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้ นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่ง ชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่ า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพ พลภาพถาวรสิ้น เชิ ง หมายถึง ทุพ พลภาพถึ งขนาดไม่ส ามารถประกอบหน้ าที่ ก ารงานใดๆ ในอาชี พ
ประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกั น ภั ยนี้ คุ้ มครองความสู ญเสี ย หรื อ ความเสี ยหายอั น เกิ ดจากการบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายของผู้ เอา
ประกันภั ย โดยอุ บัติเหตุแ ละทาให้ ผู้เอาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสียอวั ยวะ สายตา หรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วั น
นับแต่วันที่เกิดอุบั ติเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ ผู้เอาประกันภัยต้ องรักษาตัวติดต่อ กันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิต เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1
2

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

3

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

4

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

5
6
7
8
9

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับการเสียชีวิต
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 12 เดื อน นั บแต่ วันที่ เกิดอุ บัติเหตุ หรื อมีข้ อ
บ่งชี้ ท างการแพทย์ ชัด เจนว่า ผู้เอาประกัน ภัย ตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ส าหรั บ มื อ ส องข้ า งตั้ งแต่ ข้ อ มื อ หรื อ เท้ า สองข้ า ง
ตั้งแต่ข้อเท้า หรื อสายตาสองข้าง
ส าหรั บ มื อ หนึ่ ง ข้ า งตั้ ง แต่ ข้ อ มื อ และเท้ า หนึ่ ง ข้ า ง
ตั้งแต่ข้อเท้า
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกัน ภัย บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บผลที่เกิดขึ้ นตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจานวน
เงิน ดั งระบุไ ว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกัน ภั ย หากบริ ษั ท จ่า ยค่า ทดแทนตามข้อ ตกลงคุ้ม ครองนี้ย ัง ไม่ เต็ มจานวนเงิ น เอา
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ประกันภัย บริ ษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์การเสียชีวิต
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภั ย ผู้รับประโยชน์ จะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษั ท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษัท
2.
ใบมรณบัตร
3.
สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4.
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
การเรียกร้ องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
ผู้ถือ กรมธรรม์ป ระกั นภั ย ผู้เอาประกั นภั ย จะต้ องส่งหลัก ฐานดั งต่ อไปนี้ ให้แ ก่บ ริ ษั ท ภายใน 30 วั น นั บจากวัน ที่
แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อสูญเสียอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษัท
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรื อสูญเสียอวัยวะสายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิท ธิในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ ว่ามีเ หตุอั น
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
คานิยาม
อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรั ฐหรื อเอกชน ซึ่งเปิ ดหรื อ ยินยอมให้ป ระชาชนทั่วไปสามารถเข้ าไปใช้บริ การ
ตามที่กาหนดเวลาเปิ ดให้บริ การ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ความคุ้มครอง
ถ้ า ก า ร บ า ด เจ็ บ ที่ ไ ด้ รั บ ท า ใ ห้ ผู้ เอ า ป ร ะ กั น ภั ย ไ ด้ รั บ ค วา ม คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม อ .บ .1 ห รื อ อ .บ .2
อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุข้ นึ กับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดนิ ขณะขับเคลื่อนด้วย
เครื่ องยนต์หรื อไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชนรถโดยสารบริ ษัทขนส่ง รถโดยสารบริ ษัทร่วม
ขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กาหนด รวมทั้งรถตู้ร่ วมขนส่งมวลชนที่วิ่ง
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ประจาตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2. ขณะผู้ เอาประกั นภั ยเป็ นผู้ โดยสารลิฟ ท์แ ละเกิด อุบั ติเหตุข้ ึ นกั บลิ ฟท์ ส าธารณะส าหรับ บรรทุ กบุ คคลหรื อ ของ
ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรื อสถานที่ก่อสร้าง
3. ข ณ ะผู้ เอ าป ร ะกั น ภั ยอ ยู่ ใ น อ า คาร ส าธ าร ณ ะในเวล า ที่ เ ปิ ดให้ บริ ก าร แ ก่ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป แ ล ะเกิ ด
ไฟไหม้ข้ นึ ในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
บริ ษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวน 100 % ของจานวนผลประโยชน์อั นจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้ม ครอง อ.บ.1 หรื อ
อ.บ.2
การเรียกร้ องผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภั ย ผู้เอาประกันภัย หรื อ ผู้รับประโยชน์แล้วแต่ กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษั ท
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรี ยกร้องตามผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มและหลัก ฐานการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามผลประโยชน์ความคุ้ มครองอัน พึงจ่ายตาม
ข้อตกลงความคุ้มครอง อ.บ.1 หรื อ อ.บ.2
2.
หลัก ฐานแสดงการเกิดเหตุข ณะเป็ น ผู้โดยสาร ในการขนส่ง สาธารณะ หรื อ เกิดเหตุข ณะอยู่ใ นอาคาร
สาธารณะ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิท ธิในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ ว่ามีเ หตุอั น
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
คานิยาม
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จาเป็ นต้องเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6
ชั่วโมง ซึ่ งต้ องลงทะเบีย นเป็ น ผู้ป่ วยใน โดยได้รั บการวินิ จฉั ยและคาแนะน าจากแพทย์ ตามข้ อบ่ งชี้ ซ่ งึ เป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็ นผู้ป่วยในแล้วต่อ มา
เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตั วเป็ นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
บริ ษัทจะจ่ ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตั วในโรงพยาบาลให้ ตามจานวนเงินเอาประกันภั ยที่ระบุไ ว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ มีค วามจาเป็ น ทางการแพทย์ ต้ องเข้ าพั ก รัก ษาตั วเป็ น ผู้ ป่ว ยในห้ องผู้ป่ วยหนั ก (ไอ.ซี .ยู .) บริ ษัท จะจ่ า ย
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ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็ น - เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่า ง
การเข้ ารัก ษาตัว ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไม่เ กิน - วั น อย่ างไรก็ตามบริ ษั ทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ า
รักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อ การบาดเจ็บแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัย บาดเจ็บ ซึ่งการตรวจรัก ษาโดยการผ่าตัด หรื อหัต ถการตามความจาเป็ นทางการแพทย์ต้อ ง
ตรวจรัก ษาในฐานะผู้ป่ว ยใน แต่ เนื่อ งจากวิวั ฒนาการทางการแพทย์ ทาให้การตรวจรั กษานั้น ไม่จ าเป็ นต้ องพั กรัก ษาตั วใน
โรงพยาบาล บริ ษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน 1 วัน สาหรั บการตรวจรัก ษาที่เ กิดขึ้น สาหรับการตรวจรัก ษาโดยการผ่าตั ดหรื อ
หัตถการ ดัง จะกล่ าวต่อ ไปนี้ โดยถื อเสมือ นว่าผู้ เอาประกัน ภัยได้ เข้ารับ การตรวจรั กษาในฐานะผู้ป่ว ยใน ตามความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
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. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)
กรณี ต้อ งตรวจรั กษาตัวตั้ งแต่สองครั้ งหรื อมากกว่านั้ น (ไม่ว่ าจะเป็ น ผู้ป่ว ยในหรื อผู้ป่ วยนอก)ด้ว ยสาเหตุ หรื อ โรค
เดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 90 วัน ก็ให้ถือว่าเป็ นการตรวจรักษาครั้งเดียวกันด้วย

หน้า 7 จาก 9
งานตรง

ตัว แทนประกันวินาศภัย

 นายหน้าประกันวินาศภัยรายบริษัท

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ «POLICY»
วันที่พิมพ์กรมธรรม์ 03/03/2022 03:45:13
ใบอนุญาตเลขที่

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Registration No. 0107537001510
TaxID 0107537001510

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกัน ภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้น ที่ 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510
เลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร 0107537001510

ศูน ย์บริการลูกค้า
399 อาคารอิน เตอร์เชนจ 21 ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 3939
โทรสาร +66 0 2611 4444
www.chubb.com/th
E-mail:CustomerService.TH@Chubb.com

การเรียกร้ องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกัน ภัย จะต้องส่ งหลักฐานดั งต่อไปนี้ให้แ ก่บริ ษัท ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่ออก
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษัท
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.
สาเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อสาเนาใบสรุปการรักษากับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาให้สิท ธิในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้ ว่ามีเ หตุอั น
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม :
การขยายความคุ้มครอง
(ใช้เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ป พีเอ)
รหัสบริ ษัท
อ.บ. 3.1
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
สิ้นสุดวันที่
เวลา 24.00 น.
เบี้ยประกันภัย
อากรแสตมป์
ภาษี
รวม
การขยายความคุ้มครอง : เป็ นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมี ผลบังคับดัง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ ายนี้ กรมธรรม์ประกันภั ย
ดัง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ ข ยายไปคุ้ มครองความสูญเสีย หรื อ ความเสี ยหายใดๆ อัน เกิ ด จาก หรื อ สื บ เนื่ อง หรื อเกิด ขึ้ น ในเวลา
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
การขยายความคุ้มครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อตกลงคุ้มครอง
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย (บาท)
1) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การ
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง

ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Registration No. 0107537001510
TaxID 0107537001510

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกัน ภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้น ที่ 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510
เลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร 0107537001510

ศูน ย์บริการลูกค้า
399 อาคารอิน เตอร์เชนจ 21 ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 3939
โทรสาร +66 0 2611 4444
www.chubb.com/th
E-mail:CustomerService.TH@Chubb.com

ความรับผิดของบริ ษัทมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ายนี้
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรื อแย้งกับข้ อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้
แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม :
การจากัดความรับผิด
(ใช้เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ป พีเอ)
รหัสบริ ษัท
อ.บ. 5
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
สิ้นสุดวันที่
เวลา 24.00น.
เบี้ยประกันภัยคืน
อากรแสตมป์
ภาษี
รวม
การจากัดความรับผิด : เป็ นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็ นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรื อถู ก
ทาร้า ยร่า งกาย จ านวนเงิ นเอาประกั นภั ย ตามข้อ ตกลงคุ้ม ครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลดเหลื อ เพี ยง ตามที่ ระบุ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ ายนี้ขัดหรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้
แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ป พีเอ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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