
 

หนา 1 ของ 3 

สําหรับกรมธรรมประกันภัยอบุัติเหตสุวนบุคคลภายใตบรกิารเงินฝากคลองตัว ครอบครวัอุนใจ 
 

ขอตกลงคุมครอง 
 
 บริษัทใหการคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุของเงินฝากคลองตัว ครอบครัว
อุนใจ เทานั้น 

การประกันภัยนี้ใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย
โดยอุบัติเหตุและทําใหเกิดผลดังตอไปนี:้- 

 
ขอ 1 : การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน 
นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขในในโรงพยาบาล และ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้ 

1.1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 

1.2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา   12  เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ    หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

1.3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
1.4 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
1.5 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
1.6 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
1.7   60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 

1.8   60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
1.9   60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 
การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง  การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ  หรือขอเทา  และ ใหหมายรวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใช
งานไดอีกตลอดไป           

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้ 
เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
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หนา 2 ของ 3 

 
 
 

ขอยกเวน 
 
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี ้
ก. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได 

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150 

มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 

ข.    การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
ค.    การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตท่ีจําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงไดรับความคุมครอง

ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

      จ. การแทงลูก 

      ฉ. การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ 

      ช. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท  กระดูกสันหลังเล่ือน  (Spondylolisthesis)  กระดูก
สันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis 

เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ซ. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ  

การกบฎ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

ฌ. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการ
เผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียรและกรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซ่ึงดําเนินการติดตอกันไปโดยตัวของ
มันเอง 

 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนในเวลาตอไปนี ้

ก. ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม 
(เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จ๊ัมพ ปน
หรือไตเขาที่ตองใชเครื่องมือชวย ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา 

ข. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
ค. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และ

มิไดประกอบการโดยสารการบินพาณิชย 
      ง. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ 

      จ. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 

      ฉ. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

     ช. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต
หากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแตระยะเวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือ
ปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น      สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรมมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัยที่กําหนดไวในตาราง 
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หนา 3 ของ 3 

 
รายละเอยีดขยายความคุมครองประกนัภัยสวนบุคคลภายใตบรกิารเงินฝากคลองตัว ครอบครัวอุนใจ 

 
ผูเอาประกันภัย  : ผูเปดบัญชีเงินฝากคลองตัว ครอบครัวอุนใจ  
    (Flexible Fixed Deposit plus Family Protection) 
อายุผูเอาประกันภัย : เฉพาะบุคคลธรรมดาที่เปดบัญชีเงินฝากคลองตัว ครอบครัวอุนใจ 

ระยะเวลาเอาประกันภัย     : 9 เดือน (ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองเริ่มตน ณ วันที่เปดบัญชีเงินฝากคลองตัว 
ครอบครัวอุนใจ) 

ความคุมครอง                 : การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนือ่งมาจากอุบัติเหตุท่ีมิไดระบุไวในขอยกเวน
ของกรมธรรม อบ.1 รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกายโดยเจตนา ตลอด 24 
ชั่วโมง ท่ัวโลก คาทดแทนจะเทากับยอดเงินฝากที่มีอยูจริง 1 วนักอนวันที่ผูเอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุ 

ขยายความคุมครอง          : อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต  
ขอยกเวนเพิ่มเติม             : ไมคุมครองการสูญเสียอวัยวะและสายตา 
ทุนประกันภัย                  : 2 เทาของยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากคลองตัว ครอบครัวอุนใจที่มีอยูจริง 1 วันกอนวันที่ผู

เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ แตท้ังนี้จํานวนทุนประกันภัยสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท ตอ
คน 

การสิ้นสุดของการประกันภัย : ในวันที่ผูเอาประกันภัยปดบัญชีเงินฝากคลองตัว ครอบครัวอุนใจ ซ่ึงถือวาพนสภาพจากการ
เปนผูมีสิทธิเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


