
 

 

TA1 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบัตเิหตุ 

 

คําจํากัดความเพมิเติม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตงัแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง การสูญเสีย 

  สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสินเชิง และมีขอ้บ่งชีทาง 

  การแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมี่ทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ทีการงานใดๆในอาชีพประจาํ และ 

อาชีพอืนๆ ไดโ้ดยสินเชิงตลอดไปหรือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัตงัแต่ 

3 ชนิดขึนไปไดด้ว้ยตนเอง 

 ทงันีปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกั 

ประจาํวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซึงเป็นเกณฑ์ทางการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วย

ทีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจ 

  ดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 

(1)  ความสามารถในการเคลือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคลือนยา้ยจาก

เกา้อีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใช้

อุปกรณ์ช่วย 

(2)  ความสามารถในการเดินหรือเคลือนที เช่น ความสามารถในการเดินหรือ

เคลือนทีจากห้องหนึงไปยงัอีกห้องหนึงไดด้้วยตกเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

(3)ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเสือผา้

ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(4)ความสามารถในการอาบนาํชาํระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบนํา 

รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบนาํได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความ

ช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

(5)ความสามารถในการรับประทานอาหาร เ ช่น ความสามารถในการ

รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดไ้ดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้น

หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(6)ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องนําเพือการ

ขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งนาํไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากผูอื้นหรือใชอ้ปุกรณ์ช่วย 

ความคุ้มครอง 

 การประกนัภัยนีคุม้ครองการสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภยั 

โดยอุบติัเหตุซึงเกิดขึนในระหว่างระยะเวลาเอาประกนั และทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สูญเสียสายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บทีไดรั้บทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

รักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนันเมือใดก็ดี 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงันี 

1. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 

2. 100%  ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง โดยมีขอ้บ่งชีทางการแพทย ์



 

 

 ชดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง หรือในกรณีที 

 ไมมี่ขอ้บ่งชีทางการแพทย ์แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิงติดต่อกนั  

 ไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัทีเกิดอบุติัเหตุ  

3. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตงัแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตงัแต่ขอ้เทา้หรือสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

5. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ และสายตาหนึงขา้ง 

6. 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึงขา้ง 

7. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหนึงขา้งตงัแต่ขอ้มือ 

8. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หนึงขา้งตงัแต่ขอ้เทา้ 

9. 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหนึงขา้ง  

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นีเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านนั  

 ตลอดระยะเวลาประกนัภยับริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีรวมกนัไม่เกิน

จาํนวนเงินดังระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองประกันภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตาม

ข้อตกลงคุ้มครองนียังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภยั บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสินสุดระยะเวลาเอา

ประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีเหลืออยูเ่ท่านนั 

เงือนไขและข้อกําหนดเพิมเตมิ  (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ 

สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอบุัติเหตุเท่านัน) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ และ/หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือ

หลกัฐานใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงโดย

ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. กรณีการสูญเสียเสียชีวิต สูญเสียสายตา หรือการสูญเสียอวยัวะเนืองมาจากอุบติัเหตุ 

 1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 1.2 ใบรายงานแพทยที์ยืนยนัการสูญเสียอวยัวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (ถา้มี) 

1.3 หนงัสือยืนยนัการเกิดอุบติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิงหรือการสูญเสีย 

 อวยัวะเนืองมาจากอุบติัเหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย)์ 

 1.4 สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 1.5 เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 1.6 สาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

 2. กรณีการเสียชีวิตเนืองจากอุบติัเหตุ 

 2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2.2 ใบมรณบตัร 

 2.3 สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ 

 2.4 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ 

2.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.6 สาํเนาหนงัสือเดินทาง และ/หรือหลกัฐานการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

 2.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 

2.8 หนงัสือยืนยนัการเกิดอุบติัเหตุจากสายการบินพาณิชย ์(กรณีการเสียชีวติเนืองมาจากอบุติัเหตุ 

ขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย)์ 

2.9 เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้บริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้



 

 

ข้อยกเว้นเพมิเตมิ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล

ภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบัตเิหตุเท่านัน) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่คุ้มครองการบาดเจบ็ การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจาก   หรือ

สืบเนืองจากสาเหตุ หรือทีเกดิขึนในเวลา ดงัต่อไปน ี

1. การกระทําของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้เงือนไขข้อหนึงข้อใดดงัต่อไปนี 

(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสารเสพติด หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้ หรือ 

(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือด  

   ตงัแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึนไป หรือ 

(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีทีไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีทีไม่สามารถ 

   ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ได้ 

2. การได้รับเชือโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ 

3. การแท้งบุตร เว้นแต่การแท้งบุตรนันเป็นผลมาจากอุบัตเิหตุโดยตรง 

4. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะทีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 

หรือเครืองร่อน 

5.การบาดเจบ็ทีเกดิขนึขณะผู้เอาประกนัภัยกาํลงัขึนหรือกาํลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้จดทะเบียน

เพือบรรทุกผู้โดยสาร และมไิด้เป็นสายการบินพาณชิย์ 

6. การบาดเจ็บทีเกิดขนึขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี หรือปฏิบตัหิน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 

7.ขณะทผีู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

8.ขณะทผีู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมทีมคีวามผดิสถานหนัก หรือขณะทีถูกจบักมุหรือหลบหนีการจบักุม 

9.ขณะทผีู้เอาประกนัภัยขับขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

10.ขณะทีผู้เอาประกันภัยลงมือทํางานดังต่อไปนี ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่ง 

หรือช่างก่อสร้าง หรืองานทีเกยีวกับ การติดตงั งานประกอบ บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครืองจักร เครืองใช้ไฟฟ้า 

หรือเครืองจกัรไฮโดรลกิ หรือทํางานในสถานทีมีความเสียงสูง หรืองานใช้แรงงานอืนๆ ทังนีไม่รวมถึงงานบริหาร 

งานควบคุมดูแล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการ หรืองานประกอบอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


