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บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
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ตารางกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE 
รหัสบริษัท  CBSMG 
Company Code 

 

กรมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ 
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

           คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 24 Hours Worldwide Coverage 

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  
Policy No.  
 

เลขประจ ำตัวประชำชน: ID No. xxxxxxxxxxxxx 
อำชีพ : Occupation  พนักงำนบริษทั 
ชั้นอำชีพ : Occupation class  
อำยุ : Age   40 ป ี

1. ผู้เอำประกันภัย : ชือ่และที่อยู่  The Insured : Name and Address 
นำยตัวอย่ำง เพื่อศึกษำก่อนซื้อ   
บ้ำนเลขที่ 555/5555  
ดินแดง ดินแดง กทม 10400 

2.  ผู้รับประโยชน์ : ชือ่และที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address 
นำงสำว ผู้ได้รับ ทุนประกัน   

ควำมสัมพันธ์กับผู้เอำประกันภัย: Relationship to the Insured 
บุตรสำว 

3. ระยะเวลำประกันภัย:  เริ่มต้นวนัที่  14/05/2021 
    Period of Insurance : From 

เวลำ       น. 
at         hours 

สิ้นสุดวันที่   14/05/2021 
To 

เวลำ 16.30     น. 
 at    16.30     hours 

4. จ ำนวนจ ำกัดควำมรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้กำรคุ้มครองเฉพำะผลของกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยในข้อที่มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยระบไุว้เท่ำนั้น 
    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated. 

ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสำรแนบท้ำย 
Insuring Agreement/Endorsement 

จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
(บำท) 

Sum Insured (Baht) 

ควำมรับผิดส่วนแรก 
(บำทหรือวัน) 

Deductible (Baht or days ) 

เบี้ยประกันภัย (บำท) 
Premium (Baht) 

1)  ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสญูเสียอวัยวะ สำยตำ กำร
รับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 900,000 ไม่มี 

 

1.1) กำรขยำยควำมคุม้ครอง (กำรก่อกำรร้ำย) กรณี
เสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำร
พูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

900,000 ไม่มี 
 

1.2) กำรขยำยควำมคุ้มครอง (กำรขับขี่หรือโดยสำร
รถจักรยำนยนต์) กรณีเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ 
สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพล
ภำพถำวร (อ.บ.2) 

   

450,000 ไม่มี 

  

1.3) กำรขยำยควำมคุ้มครอง (กำรก่อกำรร้ำย) ขณะขับ
ขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ กรณีกำรเสียชีวิต กำร
สูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง 
หรือทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

   

450,000 ไม่มี 

  

1.4) กำรจ ำกัดควำมรับผิด (กำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำ
ร้ำยร่ำงกำย) กรณีกำรเสียชีวิต กำรสญูเสียอวัยวะ 
สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพล
ภำพถำวร (อ.บ.2) 

   

900,000 ไม่มี 

  

2) ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล (ต่ออุบัติเหต)ุ 30,000 ไม่มี  

http://www.chubb.com/th
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ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสำรแนบท้ำย 
Insuring Agreement/Endorsement 

จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
(บำท) 

Sum Insured (Baht) 

ควำมรับผิดส่วนแรก 
(บำทหรือวัน) 

Deductible (Baht or days ) 

เบี้ยประกันภัย (บำท) 
Premium (Baht) 

2.1) กำรขยำยควำมคุ้มครอง (กำรก่อกำรร้ำย) กรณีกำร
รักษำพยำบำล (ต่ออุบัติเหต)ุ 30,000 ไม่มี  

2.2) กำรขยำยควำมคุ้มครอง (กำรขับขี่หรือโดยสำร
รถจักรยำนยนต์) กรณีกำรรักษำพยำบำล (ต่ออุบัติเหตุ) 30,000 ไม่มี  

2.3) กำรขยำยควำมคุ้มครอง (กำรก่อกำรร้ำย) ขณะขับ
ขีห่รือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ กรณีกำรรักษำพยำบำล 
(ต่ออุบัติเหตุ) 

30,000 ไม่มี  

3) ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวใน
โรงพยำบำล ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน 500 ไม่มี  

3.1) กำรขยำยควำมคุ้มครอง (กำรก่อกำรร้ำย) กรณีกำร
ชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 
ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) 

  
 500 ไม่มี 

  
3.2) กำรขยำยควำมคุม้ครอง (กำรขับขี่หรือโดยสำร
รถจักรยำนยนต์) กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำ
รักษำตัวในโรงพยำบำล ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) 

  
 500 ไม่มี 

  
3.3) กำรขยำยควำมคุ้มครอง (กำรก่อกำรร้ำย) ขณะขับ
ขีห่รือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ กำรชดเชยรำยได้
ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล ต่อวัน (สูงสุด 
365 วัน) 

  

 500 ไม่มี 

  

เบี้ยประกันภัยส ำหรับภัยเพิ่ม  Additional Premium 
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย  Premium  Discount 

เบี้ยประกันภัยสุทธิ   Net Premium 
อำกรแสตมป์  Stamps 

ภำษี  Tax 
เบี้ยประกันภัยรวม  Total Premium 

- 
- 

1,767.29 
8.00 

123.71 
1,899.00 

วันท ำสัญญำประกันภัย                                          วันออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

      (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
นำงสำวนิตยำ พิริยะธรรมวงศ์ นำยเกลน เดวิด ไมเคลิ บรำวน์ 

  (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม)          ผู้รับมอบอ ำนำจ 
(                                          ) 

 เพื่อเป็นหลักฐำน บริษัทฯ โดยบุคคลผูม้ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทฯ ได้ลงลำยมือชื่อ ไว้เป็นส ำคัญ ณ ส ำนักงำนของบริษัทฯ 
 

http://www.chubb.com/th
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เอกสารสรุปสาระส าคัญกรมธรรม์ประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ 
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

ค าจ ากัดความท่ีส าคัญ 
 

กรมธรรม์ประกันภัย หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ตำรำงผลประโยชน์ เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ครอง ข้อยกเว้น 
ข้อก ำหนด เอกสำรแนบท้ำย ข้อระบุพิเศษ ข้อรบัรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำประกันภัย 

บริษัท หมำยถึง บริษทั ชับบ์สำมัคคีประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
อุบัติเหต ุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและท ำให้เกิดผลทีผู่้เอำ

ประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง  

การบาดเจ็บ หมำยถึง กำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำย อันเป็นผลโดยตรงจำกอบุัติเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจำกเหตุอื่น 

ความรับผิดส่วนแรก หมำยถึง ควำมเสียหำยส่วนแรกที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเองต่ออบุัติเหตุแต่ละครั้ง 
 
เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนดที่ส าคัญ 
1. สัญญาประกันภัย 

สัญญำประกันภัยนี้เกิดขึ้นจำกกำรที่บรษิัทเชื่อถือข้อแถลงของผูเ้อำประกันภัยในใบค ำขอเอำประกนัภัย และข้อแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ำมี) ทีผู่้เอำประกันภัยลงลำยมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐำนในกำรตกลงรับประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย บริษทัจงึได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให ้

ในกรณีที่ผูเ้อำประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อควำมอันเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตำมวรรคหนึง่ หรือรู้อยู่แล้วในข้อควำมจริงใด
แต่ปกปิดข้อควำมจริงนัน้ไว้โดยไม่แจ้งให้บรษิัททรำบ ซ่ึงถ้ำบรษิทัทรำบข้อควำมจริงนัน้ๆ อำจจะได้จูงใจให้บรษิัทเรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท ำสัญญำประกันภัย สัญญำประกันภัยนีจ้ะตกเป็นโมฆียะ ตำมมำตรำ 865 แหง่ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้  

บริษทัจะไมป่ฏเิสธควำมรับผิดโดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนือจำกทีผู่้เอำประกนัภัยได้แถลงไว้ในเอกสำรตำมวรรคหนึ่ง 
2. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look) 

หำกผู้เอำประกนัภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมำยังบรษิัทภำยใน 15 วัน นบัแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบรษิัท เว้น
แต่บริษทัได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัยโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอำประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริษทั ทั้งนี้ให้ถือว่ำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนบัตั้งแต่วันเริ่มตน้ของระยะเวลำประกันภัยตำมที่
ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยบริษทัไม่ต้องรบัผิดต่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆทีเ่กิดขึน้ภำยใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบรษิทัจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รบัมำทั้งหมดให้กบัผู้เอำประกันภัยตำมวิธีกำรที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หัก
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทน ผู้เอำประกันภัย  ผู้รับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ง
หลักฐำนตำมที่บรษิัทต้องกำรตำมควำมจ ำเป็นให้แก่บริษทัโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 

ในกรณีเรียกรอ้งค่ำทดแทนเนื่องจำกเสียชีวิต หรือทุพพลภำพ ให้ส่งหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใน 30 วันนบัแต่วัน
เสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่น ให้ส่งหลักฐำนภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่เกดิ
อุบัติเหตุ แต่กำรไม่เรียกร้องภำยในก ำหนดดงักล่ำวไม่ท ำให้สิทธิกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอนัสมควรที่ไม่
สำมำรถเรียกร้องได้ภำยในก ำหนด และได้ท ำกำรเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้แล้ว 

http://www.chubb.com/th
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บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่
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4. การจ่ายค่าทดแทน  
บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทน ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บรษิทัได้รับหลักฐำนแสดงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ครบถ้วน

และถูกต้องแล้ว โดยค่ำทดแทนส ำหรับกำรเสียชีวิต บริษทัจะจ่ำยให้แก่ผู้รับประโยชน์ส่วนค่ำทดแทนอย่ำงอื่นจะจ่ำยให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำกำรเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เปน็ไปตำม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อำจขยำยออกไปอีกได้ตำมควำมจ ำเป็น  แต่ทั้งนี้จะไมเ่กิน 90 วัน 
นับแต่วันที่บรษิัทไดร้ับเอกสำรครบถ้วนแล้ว  

หำกบริษทัไม่อำจจ่ำยค่ำทดแทนให้แล้วเสร็จ ภำยในก ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำย ทั้งนี้นบัแต่วันทีค่รบก ำหนดช ำระ 
 
ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกนัภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสบืเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1.1  การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา สารเสพตดิ หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้
 ค าว่า “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถ้ือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 

มิลลิกรมัเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การไดร้ับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรอืโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัติเหต ุ
1.4   การรักษาทางเวชกรรมหรอืศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งไดร้ับความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 การแท้งลกู 
1.6 การรักษาฟันหรอืการรกัษารากฟนั เว้นแต่การรกัษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหต ุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟ่ันปลอม การครอบฟนั ทันตกรรมประดษิฐ ์  
1.8 อาหารเป็นพิษ  
1.9   การปวดหลัง อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation)                    

กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสนัหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดกูสันหลังเส่ือม 
(Spondylosis) และภาวะท่ีมรีอยแตก (Defect) หรือพยาธสิภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้น
แต่มีการแตกหกั (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอนัเนื่องมาจากอบุัติเหต ุ

1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรอืการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศ
สงครามหรือไมก่็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ         
การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตกุารณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

1.11 การก่อการร้าย  
1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่งมาจากการเผา

ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดตอ่ไปด้วยตัวเอง 
1.13 การระเบิดของกมัมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถอุันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลียร์ได ้   
2 .ความสูญเสีย หรือความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอ่ไปนี้ (เวน้แต่จะได้มกีารขยายความคุ้มครอง และมกีารออก
เอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

2.1  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแขง่รถหรอืแขง่เรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทีุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แขง่  สเก็ต ชกมวย โดด
ร่ม (เวน้แตก่ารโดดร่มเพื่อรักษาชวีิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่งร่อน เล่นบันจ้ีจ๊ัมพ์ ด าน้ าที่
ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

http://www.chubb.com/th
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***ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีละเอียดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตัิเหตสุ่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ 
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)*** 
 

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2.3  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ

มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
2.4  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรอืปฏิบัติหน้าที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
2.5  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
2.6  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรอืขณะถกูจับกุม หรอืหลบหนีการจับกุม 
2.7  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏบิัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตัิการในสงคราม หรือปราบปราม 

แต่หากการเข้าปฏบิัติการนั้นเกิน 30 วัน บรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภยัตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบตัิการสงคราม หรือปราบปรามนั้น 
จนถึงวันสิ้นสดุการปฏิบัตกิารนัน้ ส่วนหลังจากนัน้ให้กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคบัต่อไปจนสิน้สุดระยะเวลาประกันภัยที่ก าหนด
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก ำหนด เงื่อนไขทัว่ไป และเอกสำรแนบท้ำยแหง่กรมธรรม์ประกันภัย 
และเพื่อเปน็กำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยต้องช ำระ บริษทัตกลงจะใหค้วำมคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพดูออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร (อ.บ.2) 
2. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนก์ำรรักษำพยำบำล 
3. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชนก์ำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 
 
หมวดท่ี 5 เอกสารแนบท้าย 
1. เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยควำมคุ้มครองกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต ์
2. เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยควำมคุ้มครองกำรก่อกำรร้ำย 
3. เอกสำรแนบท้ำยกำรจ ำกัดควำมรับผิด 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ    
1. เอกสำรนี้เป็นเพียงเอกสำรสรุปสำระส ำคัญเงื่อนไขทั่วไปและข้อก ำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง และขอ้ยกเว้น ดังนั้นผู้เอำประกันภัย
ควรศึกษำรำยละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกนัภัยที่ได้รับอย่ำงถี่ถ้วน 
2. บริษทัสำมรถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง หรือเอกสำรแนบท้ำยเพื่อจดัท ำแผนประกันภัยได้ 

http://www.chubb.com/th
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กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สามัคคีอุ่นใจ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนกิส์ (Online)) 

 
โดยกำรเชื่อถือข้อแถลงในใบค ำขอเอำประกันภัยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็นกำรตอบแทนเบี้ย

ประกันภัยทีผู่้เอำประกันภัยต้องช ำระภำยใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อก ำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสำรแนบท้ำย
แห่งกรมธรรม์ประกนัภัย บริษทัให้สัญญำกับผู้เอำประกันภัยดังต่อไปนี ้
หมวดท่ี 1 ค าจ ากัดความ 

ถ้อยค ำและค ำบรรยำยซ่ึงมคีวำมหมำยเฉพำะที่ไดใ้ห้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นควำมหมำย
เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในกรมธรรมป์ระกันภัย 

1.1 กรมธรรม์ประกันภัย หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ตำรำงผลประโยชน์ เงื่อนไขข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก ำหนด เอกสำรแนบท้ำย ข้อระบุพิเศษ ข้อ
รับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งสัญญำประกันภัย 

1.2 บริษัท หมำยถึง บริษทั ชับบ์สำมัคคีประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
1.3 ผู้เอาประกันภัย หมำยถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูเ้อำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

และ/หรือเอกสำรแนบซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รบัควำมคุ้มครองตำม
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้

1.4 อุบัติเหต ุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและท ำ
ให้เกิดผลทีผู่้เอำประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง  

1.5 การบาดเจ็บ หมำยถึง กำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำย อันเป็นผลโดยตรงจำกอบุัติเหตุ ซ่ึงเกิดขึ้น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจำกเหตุอื่น 

1.6 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ หมำยถึง กำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยของผู้เอำประกันภัยโดยอบุัติเหตุและท ำให้
ผู้เอำประกนัภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ ทุพพลภำพ หรือ
ได้รับบำดเจบ็ 

1.7 ความรับผิดส่วนแรก หมำยถึง ควำมเสียหำยส่วนแรกที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องรบัผิดชอบเองต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

1.8 แพทย์ หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต  
ไดข้ึ้นทะเบียนอย่ำงถูกต้องจำกแพทยสภำ และได้รับอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริกำรทำงกำร
แพทย์ หรือทำงด้ำนศัลยกรรม 

1.9  พยาบาล หมำยถงึ ผู้ที่ได้รบัใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลตำมกฎหมำย 
1.10 โรงพยาบาล หมำยถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริกำรทำงกำรแพทย์ โดยสำมำรถรับ

ผู้ป่วยไว้ค้ำงคนืและมีองค์ประกอบทำงด้ำนสถำนที่มีจ ำนวน
บุคลำกรทำงกำรแพทยท์ี่เพียงพอตลอดจนกำรจัดกำรใหบ้ริกำรที่
ครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีห้องส ำหรับกำรผ่ำตัดใหญ่และไดร้ับ
อนุญำตใหจ้ดทะเบียนด ำเนินกำรเป็นโรงพยำบำลตำมกฎหมำย
สถำนพยำบำลของอำณำเขตนั้นๆ 

1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมำยถึง สถำนพยำบำลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริกำรทำงกำรแพทย์โดยสำมำรถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้ำงคนืและได้รบัอนุญำตใหจ้ดทะเบียนด ำเนินกำรเป็น
สถำนพยำบำลเวชกรรมตำมกฎหมำยของอำณำเขตนัน้ๆ        

http://www.chubb.com/th
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1.12 คลินิก หมำยถึง สถำนพยำบำลแผนปัจจุบนัที่ได้รบัอนุญำตตำมกฎหมำยด ำเนินกำร
โดยแพทย์ท ำกำรรักษำพยำบำล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สำมำรถ
รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนได ้

1.13 มาตรฐานทางการแพทย์ หมำยถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทำงปฏบิัติทำงกำรแพทย์แผนปจัจบุันที่เป็น
สำกล และน ำมำซ่ึงแผนกำรรักษำที่เหมำะสมกับผู้ป่วยตำมควำม
จ ำเปน็ทำงกำรแพทย์และสอดคลอ้งกับข้อสรุปจำกประวัติกำร
บำดเจ็บ กำรตรวจพบ ผลกำรชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ำม)ี 

1.14 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมำยถึง ค่ำรักษำพยำบำล และ/หรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่ควรจะเป็น  เมื่อเทียบ
กับกำรให้บริกำรที่โรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม หรือ
คลินิก เรียกเก็บกบัผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล
เวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผู้เอำประกันภัยเข้ำรับกำรรักษำนัน้   

1.15 ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมำยถึง กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ ทีม่ีเงื่อนไข ดังนี ้
(1) ต้องสอดคล้องกับกำรวินิจฉัย และกำรรักษำตำมภำวะ 
กำรบำดเจบ็ของผู้รบับริกำร 
(2) ต้องมขี้อบ่งช้ีทำงกำรแพทย์อย่ำงชัดเจนตำมมำตรฐำน          
เวชปฏิบัตปิจัจบุัน 
(3) ต้องมใิช่เพื่อควำมสะดวกของผู้รับบริกำร หรือของครอบครัว
ผู้รับบริกำร หรือของผู้ให้บริกำรรักษำพยำบำลเพียงฝ่ำยเดียว และ 
(4) ต้องเปน็กำรบริกำรรักษำพยำบำลตำมมำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วย
ที่เหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็นของภำวะกำรบำดเจ็บของผู้รบับริกำร
นั้นๆ 

1.16 ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมำยถึง ระยะเวลำหนึ่งปีนบัแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั หรือ
นับแต่วันครบรอบปีกรมธรรมป์ระกันภัยปีต่อๆ ไป 

1.17 การก่อการร้าย หมำยถึง กำรกระท ำซ่ึงใช้ก ำลังหรือควำมรุนแรง และ/หรือมีกำรข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำเพียงล ำพัง กำร
กระท ำกำรแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบำลใด ซ่ึง
กระท ำเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่
คล้ำยคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องกำรส่งผลให้รัฐบำลและ/หรือ
สำธำรณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสำธำรณชนตกอยู่ในภำวะ
ตื่นตระหนกหวำดกลัว 
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หมวดท่ี 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด 
2.1 สัญญาประกันภัย 

สัญญำประกันภัยนี้เกิดขึ้นจำกกำรที่บรษิัทเชื่อถือข้อแถลงของผูเ้อำประกันภัยในใบค ำขอเอำประกนัภัย และข้อแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ำม)ี ทีผู่้เอำประกันภัยลงลำยมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐำนในกำรตกลงรับประกันภัยตำมสัญญำประกนัภัย บริษทัจงึได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให ้

ในกรณีที่ผูเ้อำประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อควำมอันเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตำมวรรคหนึง่ หรือรู้อยู่แล้วในข้อควำมจริง
ใดแต่ปกปิดข้อควำมจรงินั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บรษิทัทรำบ ซ่ึงถ้ำบริษัททรำบข้อควำมจรงินั้นๆ อำจจะไดจู้งใจให้บรษิัทเรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท ำสัญญำประกันภัย สัญญำประกันภัยนีจ้ะตกเป็นโมฆียะ ตำมมำตรำ 865 แหง่ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้  

บริษทัจะไมป่ฏเิสธควำมรับผิดโดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนือจำกทีผู่้เอำประกนัภัยได้แถลงไว้ในเอกสำรตำมวรรคหนึ่ง 
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงขอ้ความในสัญญาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสำรแนบทำ้ย ประกอบกันเป็นสัญญำประกนัภัย กำร
เปลี่ยนแปลงข้อควำมใดๆ ในสัญญำประกันภัยจะต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกบรษิัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือ
ในเอกสำรแนบท้ำยแล้วจึงจะสมบูรณ ์
2.3 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัย (Free Look) 

หำกผู้เอำประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมำยังบริษัทภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท เว้นแต่
บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัยโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอำประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่ำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเริ่มตน้ของระยะเวลำประกันภัยตำมที่
ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย  โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆที่เกิดขึ้นภำยใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมำทั้งหมดให้กบัผู้เอำประกันภัยตำมวิธีกำรที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ ทั้งส้ิน 
2.4 การแจ้งอุบัติเหต ุ

ผู้เอำประกนัภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบคุคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งใหบ้ริษทัทรำบถึงกำรบำดเจ็บ
โดยไมชั่กช้ำ ในกรณีที่มีกำรเสียชีวิตต้องแจ้งให้บรษิัททรำบทันท ีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำมีเหตจุ ำเปน็อันสมควรจงึไม่อำจแจง้ให้
บริษทัทรำบดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้แล้ว 
2.5 การเรียกรอ้งและการส่งหลักฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทน ผู้เอำประกันภัย  ผู้รับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ง
หลักฐำนตำมที่บรษิัทต้องกำรตำมควำมจ ำเปน็ให้แก่บริษทัโดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนเนื่องจำกเสียชีวิต หรือทุพพลภำพ ให้ส่งหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นภำยใน 30 วันนบัแต่วัน
เสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่น ให้ส่งหลักฐำนภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่เกดิ
อุบัติเหตุ แต่กำรไม่เรียกร้องภำยในก ำหนดดงักล่ำวไม่ท ำให้สิทธิกำรเรียกร้องเสียไป               หำกแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันสมควรที่
ไม่สำมำรถเรียกร้องได้ภำยในก ำหนด และไดท้ ำกำรเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้แล้ว 
2.6 การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำประกันภัยเท่ำที่จ ำเป็นกับกำรประกันภัย
นี้ และมีสิทธิท ำกำรชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มเีหตจุ ำเปน็และไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำย   โดยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั 
2.7 การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทน ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บรษิทัได้รับหลักฐำนแสดงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่ำทดแทนส ำหรับกำรเสียชีวิต บริษทัจะจ่ำยให้แก่ผู้รับประโยชน์ส่วน   ค่ำทดแทนอยำ่งอื่นจะจ่ำยให้แก่ผูเ้อำ
ประกันภัย  
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ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำกำรเรียกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เปน็ไปตำม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อำจขยำยออกไปอีกได้ตำมควำมจ ำเป็น  แต่ทั้งนี้จะไมเ่กิน  90 วัน 
นับแต่วันที่บรษิัทไดร้ับเอกสำรครบถ้วนแล้ว  

หำกบริษทัไม่อำจจ่ำยค่ำทดแทนให้แล้วเสร็จ ภำยในก ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำย ทั้งนี้นบัแต่วันทีค่รบก ำหนดช ำระ 
2.8 ผู้รับประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกันภัย 

ผู้เอำประกนัภัยสำมำรถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ใดๆ ภำยใต้
ข้อก ำหนดกรมธรรมป์ระกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตำมที่ระบุนั้น หำกมิได้ระบุช่ือผู้รบัประโยชน์ บริษทัจะจ่ำยเงนิผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผูเ้อำประกันภัย 

ในกรณีที่ผูเ้อำประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อน                   ผู้เอำ
ประกันภัยหรือพร้อมกบัผู้เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยต้องแจ้งให้บรษิัททรำบเป็นหนังสือถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้รบัประโยชน์ หำกผู้
เอำประกันภัยมิได้แจ้งหรอืไม่สำมำรถแจ้งใหบ้รษิัททรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้นเมื่อผูเ้อำประกันภัยเสียชีวิต บริษทัจะ
จ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อำประกนัภัย 

ในกรณีที่ผูเ้อำประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มำกกว่ำหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รำยใดเสียชีวิตก่อน          ผู้เอำ
ประกันภัยหรือพร้อมกบัผู้เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยต้องแจ้งให้บรษิัททรำบเป็นหนังสือถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้รบัประโยชน์นั้น หรือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำรรับประโยชน์ของผู้รับประโยชนท์ี่เหลืออยู่หำกผู้เอำประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สำมำรถแจ้งให้บรษิทัทรำบถงึ
กำรเปลี่ยนตัวผู้รบัประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้นเมื่อผูเ้อำประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ำยเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รบัประโยชน์รำยที่
เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชนท์ี่เหลืออยู่คนละเท่ำๆ กัน 
2.9 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย 

2.9.1 บรษิัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ไดด้้วยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันโดยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อำประกันภัย ตำมที่อยู่ครั้งสุดท้ำยที่แจง้ให้บรษิัททรำบ ในกรณีนี้บรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคบัมำแล้วออกตำมส่วน 

2.9.2 ผู้เอำประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บรษิัททรำบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคนื หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ไดใ้ช้บังคับมำแล้วออกตำมอัตรำเบี้ย
ประกันภัยระยะส้ันตำมตำรำงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้

 
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกันภัย 
    (ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป ี

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
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ระยะเวลาประกันภัย 
    (ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป ี

12 100 
กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตำมเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่ำจะกระท ำโดยฝ่ำยใดก็ตำม ต้องเปน็กำรบอกเลิกทั้งฉบับ

เท่ำนั้น ไม่สำมำรถยกเลิกเฉพำะขอ้ตกลงคุ้มครองข้อใดข้อหนึง่ได ้
2.10 การสิน้สุดของสัญญาประกนัภัยโดยอัตโนมัต ิ

กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีจ้ะส้ินสุดโดยอตัโนมัติเมื่อผู้เอำประกันภัยถูกจองจ ำอยู่ในเรือนจ ำหรือ
ทัณฑสถำน ซ่ึงบริษัทจะคนืเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้อำประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
ใช้บังคบัมำแล้วออกตำมส่วน 
2.11 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพำท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบันี้ ระหว่ำงผูม้ีสิทธิเรียกร้องตำม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบรษิัท และหำกผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุตขิ้อพิพำทนั้น              โดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บริษทัตกลงยินยอมและใหท้ ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อบังคับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  
2.12 เงื่อนไขบังคับกอ่น 

บริษทัอำจจะไม่รับผิดชดใช้ค่ำทดแทนตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี ้เว้นแต่ผู้เอำประกันภัยผู้รบัประโยชน์ หรือตัวแทน
ของบคุคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี ได้ปฏบิัติถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทั่วไป 
การประกนัภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสบืเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

3.1.1  การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา สารเสพตดิ หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้
 ค าว่า “ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถ้ือเกณฑ์มรีะดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 

มิลลิกรมัเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3.1.3 การได้รับเชือ้โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรอืโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัติเหต ุ
3.1.4   การรักษาทางเวชกรรมหรอืศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งไดร้ับความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
3.1.5 การแท้งลกู 
3.1.6 การรักษาฟันหรอืการรกัษารากฟนั เว้นแต่การรกัษาท่ีได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหต ุ
3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟ่ันปลอม การครอบฟนั ทันตกรรมประดษิฐ์  
3.1.8 อาหารเป็นพิษ 
3.1.9   การปวดหลัง อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสนัหลัง

เคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสนัหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสนัหลังเส่ือม (Spondylosis) และ
ภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มกีารแตกหัก 
(Fracture) หรือเคลือ่น (Dislocation) ของกระดกูสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหต ุ

3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรตู่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตกุารณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก 

3.1.11 การก่อการร้าย  
3.1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนือ่งมาจากการเผา

ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดตอ่ไปด้วยตัวเอง 

http://www.chubb.com/th
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3.1.13 การระเบิดของกมัมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถอุันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได ้  
3.2  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

3.2.1  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแขง่รถหรอืแขง่เรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทีุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แขง่  สเก็ต ชกมวย โดด
ร่ม (เว้นแตก่ารโดดร่มเพื่อรักษาชวีิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่งร่อน เล่นบันจ้ีจ๊ัมพ์ ด าน้ าที่
ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

3.2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
3.2.3  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ

มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
3.2.4  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรอืปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
3.2.5  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
3.2.6  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรอืขณะถกูจับกุม หรอืหลบหนีการจับกุม 
3.2.7  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏบิัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตัิการในสงคราม หรือปราบปราม 

แต่หากการเข้าปฏบิัติการนั้นเกิน 30 วัน บรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภยัตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบตัิการสงคราม หรือปราบปรามนั้น 
จนถึงวันสิ้นสดุการปฏิบัตกิารนัน้ ส่วนหลังจากนัน้ให้กรมธรรมป์ระกันภัยมีผลบังคบัต่อไปจนสิน้สุดระยะเวลาประกันภัยที่ก าหนด
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ภำยใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก ำหนด เงื่อนไขทัว่ไป และเอกสำรแนบท้ำยแหง่กรมธรรม์ประกันภัย 
และเพื่อเปน็กำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยต้องช ำระ บริษทัตกลงจะใหค้วำมคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) 
ค าจ ากัดความ 

การสูญเสียอวัยวะ  หมำยถึง  กำรถูกตัดออกจำกร่ำงกำยตั้งแต่ขอ้มือ หรือข้อเท้ำ และใหห้มำยรวมถึง กำรสูญเสีย
สมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัยวะดังกล่ำวข้ำงต้นโดยส้ินเชิง และมีข้อบง่ชี้ทำงกำรแพทย์ชัดเจนว่ำไม่สำมำรถกลับมำใช้งำนได้
อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา  หมำยถึง  ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง  หมำยถึง  ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพประจ ำ และ

อำชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป  
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมำยถึง  ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพประจ ำ

ตำมปกติได้ตลอดไป แต่ท ำงำนอืน่เพื่อสินจ้ำงได ้
ความคุ้มครอง 

กำรประกันภัยนี้คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของ                 ผู้เอำ
ประกันภัย โดยอุบตัิเหตุและท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพ
ถำวรส้ินเชิงภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอบุัติเหตุ หรือกำรบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้   ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะ
ผู้ป่วยในในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรม และเสียชีวิตเพรำะกำรบำดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ ดังนี ้

1 100% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับกำรเสียชีวิต 
2 100% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับกำรตกเป็นบคุคลทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง และกำรทุพพลภำพถำวร

ส้ินเชิงนั้นไดเ้ปน็ไปติดต่อกันไมน่้อยกว่ำ 12 เดือน นบัแต่วันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือมขี้อบง่ชี้ทำงกำรแพทย์ชัดเจนว่ำผู้เอำประกันภัยตกเป็น
บุคคลทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับมือสองข้ำงตัง้แต่ข้อมือ หรือเท้ำสองข้ำงตั้งแตข่้อเท้ำ หรือสำยตำ
สองข้ำง 

4 100% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึง่ข้ำงตัง้แตข่้อมือ และเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแตข่้อเท้ำ 
5 100% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึง่ข้ำงตัง้แตข่้อมือ และสำยตำหนึ่งข้ำง 
6 100% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ และสำยตำหนึ่งข้ำง 
7   60% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับมือหนึง่ข้ำงตัง้แตข่้อมือ 
8   60% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับเท้ำหนึ่งข้ำงตั้งแต่ข้อเท้ำ 
9 60% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับสำยตำหนึ่งข้ำง 
10 50% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับหหูนวกสองข้ำงหรอืเปน็ใบ ้
11 15% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับหหูนวกหนึ่งข้ำง 
12 25% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภยั ส ำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทัง้สองข้อ) 
13 10% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 
14 10% ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วช้ี (ทั้งสำมข้อ) 
15 8% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วช้ี (ทั้งสองข้อ) 
16 4% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วช้ี (หนึง่ข้อ) 
17 5% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่ำสองข้อ) นอกจำกนิ้วหัวแม่มือและ

นิ้วช้ี 
18 5% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วหัวแม่เท้ำ 
19 1% ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย ส ำหรับนิ้วเท้ำอ่ืนๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่ำหนึ่งข้อ) นอกจำกนิ้วหัวแม่เท้ำ 
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บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร 0107537001510 

 
บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อนี้เพียงรำยกำรที่สูงสุดรำยกำรเดียวเท่ำนั้น เว้นแต่กรณีที่มีกำรสูญเสีย          นิ้วมือหรือ

นิ้วเท้ำโดยถำวรส้ินเชิงตำมรำยกำรที่ 12 ถึง 19 และไม่อำจเรียกร้องค่ำทดแทนตำมรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในรำยกำรที่ 1 ถึง 9 ได้ 
บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ตำมควำมสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรำยกำรรวมกันแต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำง
กรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีทุพพลภำพถำวรบำงส่วนซ่ึงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำทดแทนที่ก ำหนดไว้ตำมรำยกำรที่ 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็น
กำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรลิ้มรส หรือดมกล่ิน บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทนให้ตำมควำมเหน็ของแพทย์ของบริษทั แต่ไม่เกิน 50% 
ของจ ำนวนเงนิเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย 

ตลอดระยะเวลำประกันภัย บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรับผลที่เกดิขึ้นตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจ ำนวนเอำ
ประกันภัยเงนิดังระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย หำกบริษทัจำ่ยค่ำทดแทนตำมข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจ ำนวนเงินเอำ
ประกันภัย บรษิัทจะยังคงให้ควำมคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลำเอำประกันภัยเท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่เหลืออยู่เท่ำนัน้ 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต   

ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต โดย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รบัประโยชน ์

1. แบบฟอร์มกำรเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบรษิัท 
2. ใบมรณบัตร 
3. ส ำเนำรำยงำนชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้ำของคดหีรอืหน่วยงำนที่ออกรำยงำน 
4. ส ำเนำบันทึกประจ ำวันของต ำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้ำของคดี 
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนประทับ “ตำย” ของผู้เอำประกันภัย 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับประโยชน์ 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวร หรือการสญูเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง 
ผู้เอำประกนัภัย และ/หรือ ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐำนดังตอ่ไปนี้ให้แก่บรษิัทภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่แพทย์ลง

ควำมเห็นว่ำทุพพลภำพถำวร หรือสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียงโดยค่ำใช้จ่ำยของผู้เอำประกันภัย และ/หรือ 
ผู้รับประโยชน ์

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบรษิัท 
2. ใบรำยงำนแพทย์ที่ยืนยนักำรทุพพลภำพถำวรหรือสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง 
กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เหน็ได้ว่ำมีเหตุอันสมควร

ที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แตไ่ด้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่ำทีจ่ะกระท ำได้แล้ว 
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บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 

ค าจ ากัดความ 
ค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน  หมำยถึง  คำ่ห้องพักผู้ป่วย ค่ำอำหำรผูป้่วย ค่ำบริกำรพยำบำล และค่ำบริกำรในโรงพยำบำล ที่

โรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน 
ผู้ป่วยใน   หมำยถึง   ผู้ที่จ ำเป็นตอ้งเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 6 

ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปว่ยใน โดยได้รับกำรวินจิฉัยและค ำแนะน ำจำกแพทย์ตำมขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ 
และในระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรรักษำกำรบำดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผูป้่วยในแล้วต่อมำเสียชีวิตก่อนครบ 
6 ช่ัวโมง 

แพทย์ทางเลือก    หมำยถึง    กำรตรวจวนิิจฉัย กำรรักษำพยำบำลหรือกำรป้องกันโรคด้วยวิธีกำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พื้นบ้ำนไทย กำรแพทยแ์ผนจนี หรือวิธีกำรอื่นๆ ที่มิใช่กำรแพทย์แผนปจัจุบัน   
ความคุ้มครอง 

ถ้ำกำรบำดเจ็บที่ได้รบัท ำให้ผูเ้อำประกันภัยต้องรบักำรรักษำพยำบำลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับกำรพยำบำลโดยพยำบำล 
ซ่ึงเกิดขึ้นภำยใน 52 สัปดำห์ นับแต่วันที่เกิดอบุัติเหตุ บริษทัจะจ่ำยค่ำทดแทนส ำหรบั ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจำก
กำรรักษำพยำบำลตำมควำมจ ำเปน็ทำงกำรแพทย์และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ ส ำหรับค่ำห้องส ำหรบัผู้ป่วยใน ค่ำห้องสังเกตอำกำร 
ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลให้ตำมจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยจริง ทั้งนี้ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัยหักด้วยควำมรับผิดส่วนแรก (ถ้ำม)ี 

แต่หำกผู้เอำประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำกสวัสดิกำรของรัฐ หรือสวัสดิกำรอื่นใด หรือจำกกำรประกันภัยอื่นมำแล้ว 
บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลส่วนที่ขำดเท่ำนั้น 
การเรียกร้องผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล  

ผู้เอำประกนัภัยและ/หรือ ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทัภำยใน 30 วัน นบัจำกวันที่ออกจำก
โรงพยำบำล สถำนพยำบำลเวชกรรม หรือวันที่รบักำรรักษำจำกคลินิก โดยค่ำใช้จ่ำยของผูเ้อำประกนัภัยและ/หรือ ผู้รับประโยชน ์

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบรษิัท 
2. ใบรำยงำนแพทยท์ี่ระบุอำกำรส ำคัญ ผลกำรวินิจฉัย และกำรรักษำ 
3. ใบเสรจ็รับเงินตน้ฉบบัที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย หรือใบสรปุปิดหน้ำงบกบัใบเสร็จรบัเงนิ 
ใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต้องเปน็ใบเสร็จรบัเงินตน้ฉบับ และบริษทัจะคืนต้นฉบบัใบเสร็จที่รับรอง

ยอดเงินที่จ่ำยไป เพื่อใหผู้้เอำประกันภัยไปเรียกร้องส่วนทีข่ำดจำกผู้รับประกันภัยรำยอื่น แต่หำกผูเ้อำประกันภัยได้รับกำรชดใช้จำก
สวัสดิกำรของรัฐ หรือสวัสดิกำรอื่นใด หรือจำกกำรประกันภัยอื่นมำแล้ว                     ให้ผู้เอำประกันภัยส่งส ำเนำใบเสร็จที่มีกำร
รับรองยอดเงินที่จ่ำยจำกสวัสดิกำรของรัฐ หรือหน่วยงำนอืน่เพื่อเรยีกร้องส่วนที่ขำดจำกบริษทั  
การรักษานอกประเทศไทย  

กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกกำรบำดเจบ็ตำมควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้บรษิัทจะจ่ำย  ค่ำทดแทนโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  ตำมวันทีท่ี่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงนิค่ำรักษำพยำบำล 
ข้อจ ากัด    

1. ค่ำห้องส ำหรบัผู้ป่วยใน จ ำกัดไม่เกิน วันละ - บำท ทัง้นี้ขอ้จ ำกัดนี้ไม่ใช้บังคับกรณีเข้ำรับกำรรักษำในห้องผู้ป่วยหนัก   
(ไอ.ซี.ยู.) ตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์  

2. ไม่คุ้มครอง ค่ำจ้ำงพยำบำลพิเศษ อุปกรณ์ค้ ำยันต่ำงๆ (ยกเว้นไมค้้ ำยัน) รถเข็นผูป้่วย อวัยวะเทียมภำยนอกร่ำงกำย 
แพทย์ ทำงเลือก (Alternative medicine) กำรฝังเข็ม  

http://www.chubb.com/th
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บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร 0107537001510 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ค าจ ากัดความ 
ผู้ป่วยใน หมำยถึง ผู้ที่จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ  6 

ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับกำรวินิจฉัยและค ำแนะน ำจำกแพทย์ตำมข้อบ่งช้ี    ซ่ึงเป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ 
และในระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรรักษำกำรบำดเจบ็นัน้ๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไว้เป็นผูป้่วยในแล้วต่อมำเสียชีวิตก่อนครบ 
6 ช่ัวโมง     
ความคุ้มครอง 

ถ้ำกำรบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยำบำล บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์กำร
ชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล ให้ตำมจ ำนวนเงินที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย  

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ต้องเข้ำพักรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ำย
ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล ให้เป็น 1 เท่ำ ของผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำร
เข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล ทั้งนี้ไม่เกิน 365 วัน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวใน
โรงพยำบำล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อกำรบำดเจ็บแต่ละครั้ง  
 
กรณกีารรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทีไ่ม่ต้องรกัษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) 

เป็นที่ตกลงว่ำข้อตกลงคุ้มครองนี้ได้ขยำยควำมคุ้มครองผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ ซ่ึง
กำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำรตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ต้องตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำร
ทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้น ไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวัน 1 วัน ส ำหรับกำร
ตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำรดังจะกล่ำวต่อไปนี้โดยถือเสมือนว่ำผู้เอำประกันภัยได้รับกำรตรวจรักษำในฐำนะ
ผู้ป่วยใน ตำมควำมคุ้มครองผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 

  1)  กำรสลำยนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 
 2)  กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization) 
 3)  กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
 4)  กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
 5)  กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
 6)  กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
 7)  กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
 8)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy) 
 9)  กำรตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำ 
 10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
11)  กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration) 
12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)   
13)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleurocentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis /Abdominal Tapping) 
15)  กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation&Curettage, Fractional Curettage) 
16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Calposcope, Loop diathermy) 
17)  กำรรักษำ Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)       
18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma knife) 

 กรณีต้องตรวจรักษำตั้งแต่สองครัง้หรือมำกกว่ำนั้น (ไม่ว่ำจะเป็นผูป้่วยในหรือผู้ป่วยนอก) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน 
โดยระยะเวลำห่ำงกันแต่ละครัง้ไม่เกินกว่ำ 90 วัน ก็ให้ถือว่ำเป็นกำรตรวจรักษำครัง้เดียวกันด้วย 
  

http://www.chubb.com/th
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 ส ำหรับควำมคุ้มครองและข้อยกเว้นและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ข้อตกลงคุ้มครองนี้แนบอยู่  ในส่วนที่ไม่ขดักับ
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังคงมีผลบงัคบัดังเดิม 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล 

ผู้เอำประกนัภัยและ/หรือผู้รบัประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลกัฐำนดังต่อไปนีใ้ห้แก่บริษทัภำยใน 30 วัน นบัจำก
วันที่ออกจำกโรงพยำบำล สถำนพยำบำลเวชกรรม หรือวันที่รับกำรรักษำจำกคลินิก โดยค่ำใช้จ่ำยของ         ผู้เอำประกันภัย 

1. แบบฟอร์มกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่ก ำหนดโดยบรษิัท 
2. ใบรำยงำนแพทยท์ี่ระบุอำกำรส ำคัญ ผลกำรวินิจฉัย และกำรรักษำ 
3. ส ำเนำใบเสร็จรับเงินที่แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย หรือส ำเนำใบสรปุกำรรักษำกับส ำเนำใบเสรจ็รับเงิน 
กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ท ำให้สิทธิในกำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เหน็ได้ว่ำมีเหตุอัน

สมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้แล้ว 

http://www.chubb.com/th
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Chubb Samaggi Insurance PCL. 

2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,  

Northpark Project, 

Vibhavadi-Rangsit Rd., 

Thung Song Hong, Laksi, 

Bangkok 10210      

Registration No. 0107537001510 

TaxID  0107537001510 

 

ศูนย์บริการลูกคา้ 
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชัน้ 26 
ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ +66 0 2611 3939 
โทรสาร   +66 0 2611 4444  
www.chubb.com/th 

E-mail:CustomerService.TH@Chubb.com 

 

บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร 0107537001510 

ตำมที่ระบใุนตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 
การขับขี่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ใชเ้ฉพำะเปน็เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบคุคล สำมัคคีอุน่ใจ 
(ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

รหัสบริษทั CBSMG           

เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ 1 วันท ำเอกสำร   

ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที ่
ช่ือผู้เอำประกันภัย (ตำมที่ระบใุนตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย) 
ช่ือผู้รับประโยชน์ (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย)                          ควำมสัมพันธ์กับผู้เอำประกันภัย 
ระยะเวลำมีผลบังคับ : เริ่มตน้วันที่                เวลำ               ส้ินสุดวันที่             เวลำ 16.30 น. 
จ ำนวนเงนิเอำประกันภัย             (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย)                         บำท 
เบี้ยประกันภัย  บำท        อำกรแสตมป์  บำท         ภำษี   บำท         รวม   บำท (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย) 

 
การขยายความคุ้มครอง  :  เป็นทีต่กลงกันว่ำ ในระยะเวลำซ่ึงมีผลบังคบัดังระบุไว้ในเอกสำรแนบทำ้ยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น 
ได้ขยำยไปคุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้ ทัง้นี้เฉพำะในข้อตกลง
คุ้มครองข้อที่มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เท่ำนัน้ 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การขยายความคุ้มครองการขบัขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต ์

จ านวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 

1) ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับ
ฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทพุพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

2) ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล (ต่ออุบัติเหต)ุ 
3) ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวใน

โรงพยำบำล ต่อวัน (สูงสุด 365วัน) 

 
 

 

ควำมรับผิดของบริษทัมีไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกนัภัยที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้   
ถ้ำข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยนีข้ัดหรือแย้งกับข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยนี้แทน 
ส่วนเงื่อนไขสัญญำประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงัคบัตำมเดิม 

http://www.chubb.com/th
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www.chubb.com/th 

E-mail:CustomerService.TH@Chubb.com 

 

บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร 0107537001510 

ตำมที่ระบใุนตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 

เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 
 การก่อการร้าย  

ใช้เฉพำะเปน็เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบคุคล สำมัคคีอุน่ใจ 
(ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

รหัสบริษทั CBSMG           

เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ 2 วันท ำเอกสำร   

ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  
ช่ือผู้เอำประกันภัย (ตำมที่ระบใุนตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย) 
ช่ือผู้รับประโยชน์ (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย)                          ควำมสัมพันธ์กับผู้เอำประกันภัย 
ระยะเวลำมีผลบังคับ : เริ่มตน้วันที่            เวลำ         ส้ินสุดวันที่                     เวลำ 16.30 น. 
จ ำนวนเงนิเอำประกันภัย             (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย)                         บำท 
เบี้ยประกันภัย  บำท        อำกรแสตมป์  บำท         ภำษี   บำท         รวม   บำท (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย) 
การขยายความคุ้มครอง  :  เป็นที่ตกลงกันว่ำ ในระยะเวลำซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว
ข้ำงต้น ได้ขยำยไปคุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลำดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพำะใน
ข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เท่ำนั้น 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การขยายความคุ้มครองการก่อการร้าย 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท) 

1) ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับ
ฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทพุพลภำพถำวร (อ.บ.2) 

2) ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล (ต่ออุบัติเหต)ุ 
3) ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวใน

โรงพยำบำล ต่อวัน (สูงสุด 365วัน) 

 
 

 

ทั้งนีค้วำมคุ้มครองภัยดังกล่ำวไม่รวมถึง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนือ่งจำกอำวุธเคมี  
อำวุธชีวภำพ 

ควำมรับผิดของบริษทัมีไม่เกนิจ ำนวนเงินเอำประกนัภัยที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้   
ถ้ำข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยนีข้ัดหรือแย้งกับข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อควำมในอกสำรแนบท้ำยนี้แทน 
ส่วนเงื่อนไขสัญญำประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงัคบัตำมเดิม 

http://www.chubb.com/th
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บริษัท ชับบ์สามคัคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชัน้ที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร 0107537001510 

เอกสารแนบท้ายการจ ากัดความรบัผิด 
ใช้เฉพำะเปน็เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบคุคล สำมัคคีอุน่ใจ 

(ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 
รหัสบริษทั CBSMG           

เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ 3 วันท ำเอกสำร   

ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  
ช่ือผู้เอำประกันภัย (ตำมที่ระบใุนตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย) 
ช่ือผู้รับประโยชน์ (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย)                          ควำมสัมพันธ์กับผู้เอำประกันภัย 
ระยะเวลำมีผลบังคับ : เริ่มตน้วันที่                    เวลำ     ส้ินสุดวันที่               เวลำ 16.30 น. 
จ ำนวนเงนิเอำประกันภัย             (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย)                         บำท 
เบี้ยประกันภัย  บำท        อำกรแสตมป์  บำท         ภำษี   บำท         รวม   บำท (ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย) 

 
การจ ากัดความรับผิด : เป็นที่ตกลงกันว่ำ หำกกำรบำดเจ็บที่ผูเ้อำประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมำจำกกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย
ร่ำงกำย จ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง 
(อ.บ.1) หรือ ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ  กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพ
ถำวร (อ.บ.2) จะลดเหลือเพียง(ตำมที่ระบุในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย) บำท 

ถ้ำข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยนีข้ัดหรือแย้งกับข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อควำมในอกสำรแนบท้ำยนี้แทน 
ส่วนเงื่อนไขสัญญำประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใชบ้ังคบัตำมเดิม 

http://www.chubb.com/th

