
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญา
  ดังตอไปนี้
  การคุ้มครอง : ตามขอตกลงคุมครอง/ เอกสารแนบทายที่แนบติด
  เงื่อนไขทั่วไป
  1.     คํานิยาม เพื่อใชในกรมธรรมประกันภัยและเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.1    “บริษัท”  หมายความถึง  บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  1.2    “ผูเอาประกันภัย”  หมายความถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย ซึ่งเปนผูจัดใหมี

 การประกันภัยเพื่อประโยชนของผูไดรับความคุมครอง
 ผูขับขี่ตามจํานวนคนที่ระบุไวในตารางและไดรับความยินยอมจากผูเอาประกนัภัย ซึ่งอยูใน
 หรือกําลังขับขี่ หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากยานพาหนะที่ระบุไวในตาราง

  1.4    “ตาราง”  หมายความถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
 บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูรับประโยชนในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือเอกสารแนบ
 เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจับภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูไดรับความ
 คุมครองมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

  1.5    “อุบัติเหตุ”  หมายความถึง

 การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระ  1.6    “ความบาดเจ็บ”  หมายความถึง
 จากเหตุอื่น

  1.7    “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”  หมายความถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่นๆ
 ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
 ความบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูไดรับความ
 คุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิ้ง

  2.     ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ

  1.8    “ความสูญเสียหรือ  หมายถึง

  ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
  3.     การแจ้งอุบัติเหตุ

  ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการ
  สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุ
  จําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตไดแจงโดยเร็วที่สุดที่จะกระทําไดแลว

  1.3    “ผูไดรับความคุมครอง”  หมายความถึง

  ความเสียหายใดๆ”

ประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ
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  4.      การส่งหลักฐานความเสียหาย
  ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง ผูรับผลประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี

  จะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
  ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วัน

  บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกายของผูไดรับความคมครองในระหวางที่บริษัทพิจารณาเรียกรองคาทดแทนตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง
  5.      การตรวจทางการแพทย์

  นับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วันนับแตวันที่

  โดยจะจายภายใน 20 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่ครบถวนและถูกตองแลว
  คาทดแทนสําหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูไดรับความคุมครอง

  เกิดอุบัติเหตุ แตการไมเรียกรองภายในกําหนดดังกลาวไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองได
  ภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

  การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปน
  6.      การจ่ายค่าทดแทน

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองคาทดแทนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไว
  อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

  ภาระในการพิสูจนวาการเรียกรองคาทดแทนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยใหเปนหนาที่ของบริษัท ในการนี้
  ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครง หรือผูรับประโยชน จะตองใหขอเท็จจริงและความสะดวกแกบริษัทตามสมควร

  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 12 ตอป
  ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
  7.      การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด
  โดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจปรกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
  8.      การสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

  กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทไดชดใชคาทดแทนสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง
  เปนจํานวนเงินสูงสุดดังระบุในตารางแลว
  9.      การทําให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  เมื่อกรมธรรมประกันภัยสิ้นสุดสงตามขอ 8. แลว ดวยความยินยอมของบริษัท หากผูเอาประกันภัยตองการใหกรมธรรมประกันภัย
  กลับมามีผลบังคับใหม ตองแจงใหบริษัททราบและชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามสวน
  10.      การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  10.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณีย
  ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
  ประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  10.2  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนหลัง
  จากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามที่ระบุไวดังตอไปนี้
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ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวน ตามสัญญาประกันภัย
  11.      เงื่อนไขบังคับก่อน

  และเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มป

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

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มป

7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100
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ข้อตกลงคุ้มครอง
  บริษัทใหการคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางเทานั้น
  การประกันภัยนี้ใหการคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผูไดรับความคุมครอง ซึ่งไดรับอุบัติเหตุ

  ขณะอยูใน หรือกําลังขับขี่ หรือกําลังลงจากยานพาหนะคันที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยเทานั้น และทําใหเกิดปลดังตอไปนี้

  1.         100%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต
  เพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคามดแทนใหดังนี้

  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  3.         100%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายาสองขาง
   ตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน
  นับแตวันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขใน ในโรงพยาบาลและเสียชีวิต

  2.         100%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น
   ไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครอง

  4.         100%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
  5.         100%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
  5.         100%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
  6.         100%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
  7.           60%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
  8.           60%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
  9.           60%         ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

  การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายความรวมถึง
  การสูญเสียสมรรถภาพนารใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

  การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  บริษัทจะจายคาทดแทนภายใตขอตกลงคุมครองตาม ขอ 1-9 เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

  ข้อยกเว้น
  การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง
  กลับมามีผลบังคับใหม ตองแจงใหบริษัททราบและชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามสวน
  1.      ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

  ก.         การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
  ข.         การแทงลูก
  ค.         สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ

  การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล การกอการราย การจลาจล การนัดหยุดงาน
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  ง.         อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของ

  ฉ.         การใชยานพาหนะเพื่อประกอบอาชญากรรม หรือขณะหลบหนีการจับกุม ทั้งนี้ยกเวนนี้ใชบังคับเฉพาะผูที่มีสวนรวมในการกระทําดังกลาว

  เชื้อเพลิงนิวเคลียรและกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวของมันเอง
  จ.         ความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะที่ยานพาหนะไดใชเพื่อการเชา การแขงขันความเร็ว

  คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150 มิลลิกรัม เปอรเซ็นตขึ้นไป
  ก.         การกระทําของผูขับขี่ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

  2.      การประกันภัยนี้ไมคุมครองผูขับขี่ยานพาหนะสําหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

  ข.         การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางการตนเอง
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