
เอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ความคุมครอง และขอยกเวน
กรมธรรมประกันภัยนําสิน พีเอ

  หมวดที่ 1 : คําจํากัดความที่สําคัญ

  1.    บริษัท  หมายถึง  บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  2.    ผูเอาประกันภัย  หมายถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบ

 ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
 บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชนในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบ
 เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําให้เกิดผลที่ ผู้เอาประกันภัย

  5.    การบาดเจ็บ  หมายถึง
 มิได้เจตนาหรือมุงหวัง
 การบาดเจ็บทางรางกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระ
 จากเหตุอื่น
 การบาดเจ็บทางรางกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  6.    ความสูญเสีย หรือ  หมายถึง
 สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ  ความเสียหายใดๆ

  7.    มาตรฐานทางการแพทย์  หมายถึง  หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เป็นสากล และนํามาซึ่งแผนการ
 รักษาที่เหมาะสมกับผู้ปวยตามความจําเป็นทางการแพทยและสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติ
 การบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ  (ถ้ามี)
 คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใช้จายใดๆ ที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล
 หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ปวยทั่วไปของโรงพยาบาลหรือ
 สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับ การรักษานั้น 
 การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
 (2) ต้องมีข้อบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ต้องมิใชเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการ
 รักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ

  3.    ผูรับประโยชน์  หมายถึง

  8.    คาใชจายที่จําเปน  หมายถึง

  9.    ความจําเปนทาง  หมายถึง

  4.    อุบัติเหตุ  หมายถึง

  และสมควร

  การแพทย์

 ของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการนั้นๆ
 (4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ปวยที่เหมาะสมตามความจําเป็น
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  หมวดที่ 2 : เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดที่สําคัญ
  1. การแจงอุบัติเหตุ

  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแล้วแตกรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักช้า ในกรณีที่
  มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแตจะพิสูจนได้วามีเหตุจําเป็นอันสมควรจึงไมอาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กลาวมาแล้วข้างต้นได้

  ในกรณีเรียกร้องคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้สงหลักฐานดังกลาวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่ม
  ต้องการตามความจําเป็นให้แกบริษัทโดยคาใช้จายของตนเอง

  และได้ทําการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําได้แล้ว
  แตการไมเรียกร้องภายในกําหนดดังกลาวไมทําให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกร้องได้ภายในกําหนด

  2. การเรียกรอง และการสงหลักฐานความเสียหาย
  ในกรณีเรียกร้องคาทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแล้วแตกรณี จะต้องสงหลักฐานตามที่บริษัท

  เกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกร้องคาทดแทนอยางอื่น ให้สงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ เว้นแตจะมีการระบุไว้เป็นอยางอื่น

  3. การจายคาทดแทน
  บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

  โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายให้แกผู้รับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายให้แก ผู้เอาประกันภัย 
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวข้างต้นไมเป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครอง

  ในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็น แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทได้รับเอกสาร
  ครบถ้วนแล้ว

  ของจํานวนเงินที่ต้องจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

  4. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  1. บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหน้าไมน้อยกวา 15 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึง

  ผู้เอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับ
  ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามสวน

  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ตอปี

  2. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจาก
  หักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังตอไปนี้
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  ความคุมครองภายใตกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม์ประกันภัย
  3.1.5    การแทงลูก

  3.1.8    อาหารเปนพิษ
  3.1.7    การเปลี่ยนหรือใสฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
  3.1.6    การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

  เคลื่อน(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม(Spondylosis)
  3.1.9    การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลัง

  และภาวะที่มีรอยแตก(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน Pars interarticularis(Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก
  (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัท
  5. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ

  หมวดที่ 3 : ขอยกเวนของกรมธรรม์ประกันภัยที่สําคัญ  
  การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
  3.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

  จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามสวน

  3.1.1    การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจน ไมสามารถครองสติได
  คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ใหถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัม
  เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

  3.1.2    การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
  3.1.3    การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับ

  มาจากอุบัติเหตุ
  3.1.4    การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่งไดรับ

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100
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  ·   ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

  3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม  ไมวาจะไดมี

  กฎอัยการศึก

  3.1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการ
  3.1.11 การกอการราย

  เผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง
  3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด

  ในกระบวนการนิวเคลียร์ได
  3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครอง และมีการออก

  การประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง

  3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย 
  โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูนหรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ์
  ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา

  3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
  3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  3.2.7 ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือ

  ·   ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชนทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน

  3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร
  3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
  และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

  เอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

  หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะ
  ปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะเวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม

  เวลาประกันภัยที่กําหนดไวในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  หมวดที่ 4 : ขอตกลงคุมครอง

  จากอุบัติเหตุ บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงิน
  แหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับชําระ หากผู้เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย

  ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนดและเอกสารแนบท้าย

  ·   ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2)
  ·   ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  เอาประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น  ได้แก
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  2.  ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายเพื่อจัดทําแผนประกันภัยได้

  ·   ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนการรักษาพยาบาล

  ·   ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ

  ·   การขยายความคุ้มครองการกอการร้าย
  ·   การขยายความคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือตอต้านรัฐบาล
  ·   การขยายความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

  ·   การขยายความคุ้มครองคาปลงศพหรือคาใช้จายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
  ·   การขยายความคุ้มครองคาใช้จายทันตกรรม

  ·   การขยายความคุ้มครองคาปลงศพหรือคาใช้จายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
  ·   การประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกวา 1 ปี

  ·   ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนกระดูกแตกหักไฟไหม้ น้ําร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
  ·   ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนการชดเชยรายได้ระหวางการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

  หมวดที่ 5 : เอกสารแนบทาย
  ·   การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
  ·   การขยายความคุ้มครองการแขงกีฬาอันตราย

  ·   การจํากัดความรับผิดจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายรางกาย

  1.  เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนด ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษา
  รายละเอียดของกรมธรรมประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอยางถี่ถ้วน

  หมายเหตุ:

*** ความคุมครองและเงื่อนไขอื่นๆที่ละเอียดครบถวน  ใหเปนไปตามกรมธรรม์ประกันภัยนําสิน พีเอ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ***
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กรมธรรมประกันภัยนําสิน พีเอ
  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไข และขอกําหนดทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
  ประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

  หมวดที่ 1   คําจํากัดความ
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด

  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
  1.1    กรมธรรมประกันภัย  หมายถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไข และขอกําหนดทั่วไป ขอตกลง

  1.2    บริษัท  หมายถึง

 คุมครอง ขอยกเวนทั่วไป เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม
 ประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย
 บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบ

  1.4    ผู้รับประโยชน  หมายถึง
 ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
 บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูรับประโยชนในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบ
 เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัย
 มิไดเจตนาหรือมุงหวัง

  1.5    อุบัติเหตุ  หมายถึง

 การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระ  1.6    การบาดเจ็บ  หมายถึง
 จากเหตุอื่น

  1.7    ความสูญเสีย หรือ  หมายถึง  การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
 สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
 ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง
 ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจาก

  1.10   พยาบาล  หมายถึง

 แพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทาง
 การแพทย หรือทางดานศัลยกรรม
 ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
 สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป่วยไวคางคืนและ

  1.8    ความรับผิดส่วนแรก  หมายถึง

 มีองคประกอบทางดานสถานที่มีจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการจัดการ
 ใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญและไดรับอนุญาตให
 จดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

  1.12   สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป่วยไวคางคืน และไดรับ

  1.13   คลินิก  หมายถึง
 อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
 สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดําเนินการโดยแพทยทําการ
 รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูป่วยไวคางคืนได

  1.14   มาตรฐานทางการแพทย  หมายถึง  หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการ
 รักษาที่เหมาะสมกับผูป่วยตามความจําเปนทางการแพทยและสอดคลองกับขอสรุปจาก

  1.3    ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง

  ความเสียหายใดๆ

  1.9    แพทย  หมายถึง

  1.11   โรงพยาบาล  หมายถึง

 ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
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 สมควร
  1.15   ค่าใช้จ่ายที่จําเปนและ  คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อเทียบกับการใหบริการที่

 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก เรียกเก็บกับผูป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล
 หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น

  1.16   ความจําเปนทางการแพทย  หมายถึง  การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้

 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่วยที่เหมาะสม
 บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ

 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ

 การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใดไมวา
 กรมธรรมประกันภัยปีตอๆ ไป

 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูให

 ตามความจําเปนของภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
 ระยะเวลาหนึ่งปีนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบปี

 จะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือรัฐบาลใด
 ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อ
 ตองการสงผลใหรัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูใน
 ภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

  หมวดที่ 2   เงื่อนไข และข้อกําหนดทั่วไป
  2.1      สัญญาประกันภัย

  ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปิด

  ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปด
  ไมยอมทําสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาได 

  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
  2.2      ความสมบูรณแห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี)

  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยน แปลงขอความใดๆ
  ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสาร แนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
  2.3      การแจ้งอุบัติเหตุ

  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่
  มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได
  แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

  1.17   ปีกรมธรรมประกันภัย  หมายถึง

 หมายถึง

  1.18   การก่อการร้าย  หมายถึง
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  เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนสวนของผูรับประโยชนรายที่เสียชีวิตใหแกผูรับประโยชนที่เหลืออยูคนละเทาๆกัน
  2.8      การเปลี่ยนอาชีพ

  ถาผูเอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเปนอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริษัทกําหนดไววาเปนอาชีพที่มีการเสี่ยงภัยนอยกวาอาชีพประเภทที่แจงไวกับบริษัท
  บริษัทจะจายคาทดแทนใหเปนจํานวนเงินเทาที่เบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระแลวสําหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุมครองสําหรับอาชีพใหมได

  ถาผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บในขณะที่กระทําการโดยมีคาตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกวาอาชีพที่ไดแจงไวแตเดิม

  2.9      การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยใหตามสวน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว

 2.9.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึง
  ผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับ

  2.4      การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย

  ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่ม

  บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว
  2.6     การจ่ายค่าทดแทน
  การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท

  กรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองใน

  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปี
  ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
  2.7      ผู้รับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

  ผูเอาประกันภัยสามารถระบุผูรับประโยชนได เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใดๆ ภายใตขอกําหนดกรมธรรม

  ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานตามที่บริษัท
  ตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง

  และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
  แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด
  เกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ เวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น

  2.5      การตรวจทางการแพทย
  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทํา

  โดยคาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย

  ประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุนั้น หากมิไดระบุชื่อผูรับประโยชน บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกทายาทโดยธรรมของผูเอาประกันภัย
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนเพียงคนเดียว และผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับผูเอาประกันภัย

  ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึง
  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกทายาทโดยธรรมของผูเอาประกันภัย

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยระบุชื่อผูรับประโยชนมากกวาหนึ่งคนและผูรับประโยชนรายใดเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัยหรือพรอมกับ
  ผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนนั้น หรือแจงเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน
  ของผูรับประโยชนที่เหลืออยู หากผูเอาประกันภัยมิไดแจงหรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผูรับประโยชนดังกลาวขางตน

  ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
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 2.9.2  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไมไดรับความคุมครอง
  2.10      การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ

  หรือการถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม
  ประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
  2.11      การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว
  ดังตอไปนี้

  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด
  โดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
  2.12      เงื่อนไขบังคับก่อน

  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว
  แลวแตกรณี ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65

ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100
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  3.1.13  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด
  ในกระบวนการนิวเคลียรได้

  3.2.1     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย
   เอกสาร แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
    3.2      ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก

  ดําน้ําที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ํา
  โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ

  3.2.2     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
  3.2.3     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร

  หมวดที่ 3   ข้อยกเว้นทั่วไป

  3.1.1     การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

  3.1.5     การแท้งลูก
  ภายใต้กรมธรรมประกันภัยนี้ และได้กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกรมธรรมประกันภัย

  3.1.4     การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จําเปนจะต้องกระทํา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครอง

  3.1.8     อาหารเปนพิษ
  3.1.7     การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ

  3.1.9     การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลัง
  เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)
  และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการ
  แตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  3.1      ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  3.1.2     การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
  เปอรเซ็นตขึ้นไป
  คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม

  3.1.3     การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
  มาจากอุบัติเหตุ

  3.1.6     การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

  3.1.10  สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้
  มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

  3.1.11  การก่อการร้าย
  3.1.12  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการ

  เผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

  และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย
  3.2.4     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
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  3.2.5     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

  ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม

  จากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัย
  แหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย

  ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนทั่วไป เงื่อนไข และขอกําหนดทั่วไป และเอกสารแนบทาย

  หมวดที่ 5   เอกสารแนบท้าย

  ถาขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสารแนบทายดังตอไปนี้แทน
  สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

  3.2.6     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  3.2.7     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

  เวลาประกันภัยที่กําหนดไว้ในตารางกรมธรรมประกันภัย
  หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะ

  หมวดที่ 4   ข้อตกลงคุ้มครอง

  ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
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