121/28,121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2641-3500-80 โทรสาร 0-2641-3598

สรุปสาระสํ าคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัย 200 สํ าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
คําจํากัดความ
1. บริ ษทั
2. ผูเ้ อาประกันภัย
3. ผูร้ ับประโยชน์
4. อุบตั ิเหตุ
5. การบาดเจ็บ
6. การสูญเสี ยมือ เท้า

7. การสูญเสี ยสายตา
8. ทุพพลภาพถาวรสิ3นเชิง
9. การเจ็บป่ วย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั ที/ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี3
บุคคลตามที/ระบุชื/อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัยนี3
คูส่ มรสตามกฎหมาย/ผูอ้ ยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี/นอ้ งร่ วมบิดามารดา
เหตุการณ์ที/เกิดขึ3นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทําให้เกิดผลที/ผเู้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุง่ หวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ/งเกิดขึ3นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื/น
การถูกตัดออกจากร่ างกายตั3งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้าตั3งแต่ 1 ข้างขึ3นไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสี ย
สมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ3นเชิง และมีขอ้ บ่งชี3ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถ
กลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท ตั3งแต่ 1 ข้างขึ3นไป และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที/การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื/นๆ ได้โดยสิ3นเชิงตลอดไป
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที/เกิดขึ3นกับผูเ้ อาประกันภัย

ความคุ้มครอง
ข้ อตกลงคุ้มครอง

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิ ง เนื/ องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถูก
ฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี/หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิ ง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย
ร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี/หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย (ยกเว้นกรณี เสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วยภายใน 120 วัน
แรก นับจากวันเริ/ มต้นระยะเวลาประกันภัย)

100,000

เบี3ยประกันภัยรวม

50,000
10,000
200

บาท/ปี

ข้ อยกเว้นที*กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ+ ม่ ค้มุ ครอง
 การกระทําของผูเ้ อาประกันภัย ขณะที/อยูภ่ ายใต้ฤทธิJสุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า " ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิJสุรา" นั3น หมายถึง
กรณี ที/มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ต3 งั แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข3 ึนไป
 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อทําร้ายร่ างกายตนเอง
 การได้รับเชื3อโรค เว้นแต่การติดเชื3อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ3า ซึ/งเกิดจากบาดแผลที/ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1
และข้อ 2 เท่านั3น)
 การแท้งลูก เว้นแต่ผเู้ อาประกันเสี ยชีวิต บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสี ยชีวิตเนื/องจากอุบตั ิเหตุ ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 1. หรื อการ
เสี ยชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่ างกายและ/หรื ออุบตั ิเหตุขณะขับขี/หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 2. หรื อการเสี ยชีวิตจาก
การเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
 สงคราม (ไม่วา่ จะประกาศหรื อไม่กต็ าม) การรุ กราน หรื อการกระทําของศัตรู ตา่ งชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ การกบฏ การที/ประชาชนก่อความ
วุน่ วายถึงขนาดลุกฮือขึ3นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
 อาวุธนิ วเคลียร์ การแผ่รังสี หรื อกัมมันตภาพรังสี จากเชื3อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
 ขณะที/ผเู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรื อขณะที/ถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที/กระทําโดยเจตนาเป็ นองค์ประกอบความผิด
 ขณะที/ผเู้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที/เป็ น ทหาร ตํารวจ หรื อ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อ ปราบปราม
 การก่อการร้าย
กรุ ณาตรวจสอบเงื*อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนี+ขัดหรือแย้ งกับข้ อความที*ปรากฏใน
กรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความที*ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน

