
 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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เอกสารรายละเอียดความคุมครองสำหรับผูถือบัตร

GSB Debit Accident

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

 ขอ ผลประโยชนความคุมครอง  วงเงิน
   ความคุมครอง

 1 ผลประโยชน คาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณี เสียชีวิต 20,000 บาท
  จากการเจ็บปวย (ระยะเวลารอคอย 180 วันแรก) 

 2 ผลประโยชน อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือ 100,000 บาท
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป 

 3 ผลประโยชน อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือ 100,000 บาท
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำรายรางกาย 

 4 ผลประโยชน อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือ 100,000 บาท
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

 5 ผลประโยชน อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือ 100,000 บาท
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณภัย (จายเพิ่มเติมอีก
  จากขอ 2)

* เงื่อนไข ความคุมครอง และขอยกเวนตางๆ เปนไปตามกรมธรรมประกันอุบัติเหตุกลุม ทิพยแบบพิเศษ ของบริษัทฯ
2

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

เงื่อนไขเพิ่มเติม :
1. คาปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย มีระยะเวลารอคอย 180 วันแรก
2. กรมธรรมฉบับนี้ไมคุมครองในกรณีที่ผูถือบัตร สูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา กอนวันที่เริ่มคุมครอง
 ตามกรมธรรม
3. กรณีที่ผูถือบัตรเกิดการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 ในปที่ทําประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมตออายุในปตอไป
4. กรณีผูถือบัตร GSB DEBIT ACCIDENT มากกวา 1 บัตร บริษัทฯ จะใหความคุมครอง
 สูงสุดเพียง 1 บัตรตอคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตรที่ธนาคารไดแจงใหบริษัททราบ
5. กรณีที่บัตร GSB DEBIT ACCIDENT 1 บัตร มีผูถือบัตรมากกวา 1 คน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมใหความคุมครอง 
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เงื่อนไขความคุมครองอุบัติเหตุสำหรับผูถือบัตร
GSB DEBIT ACCIDENT

ผูไดรับความคุมครอง : ผูถือบัตร ซึ่งมีอายุระหวาง 15 ป ถึง 70 ป
ผูรับประโยชน : จายในนามผูถือบัตรและ/หรือทายาทตามกฎหมาย
การสิ้นสุดความคุมครอง : เมื่อธนาคารไมสามารถหักคาธรรมเนียมรายปได
  และ/หรือบัญชีเงินฝากถูกปดและหรือ บัตรถูกยกเลิก
ขอตกลงคุมครอง : ตอบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

9

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 



 การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 ธนาคารฯ หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับผลประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองยื่นหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร ขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐานประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-2392200 ตอ 3259, 3270 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน ไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร ทําใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทําไดภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ โดยจะตองมีการแจง
เบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลวถึงการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะใด ๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
เกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะ ตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบ
กําหนดอายุสัญญากรมธรรม 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ 
 กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • สําเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย) 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร 
  • ใบรับรองแพทย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูเอาประกันภัย) 
  • สําเนาบันทึกประจําวัน 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี) 
 หลักฐานประกอบการเรียกรองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บปวย 
  • สําเนาใบมรณบัตร 
  • ประวัติการรักษา 
  • สําเนาหนังสือรับรองการตาย 
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 
  • เอกสารคําขอใช บัตร GSB DEBIT ACCIDENT และไดรับอนุมัติแลวจาก ธนาคาร (ถามี)

 2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 2.7 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีเปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการน้ันเกิน 30 วัน 
 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยต้ังแตระยะเวลาท่ีเขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน สวนหลังจากน้ันใหกรมธรรมประกันภัย 
 มีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว ในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ขอตกลงคุมครอง 
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทัวไป และขอกําหนด เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย 
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับชําระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความคุมครอง 
เฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ.1) 
 คําจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ 
อวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอื่น ๆ ได โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ความคุมครอง การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทําใหผูเอา 
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามตารางการจาย 
คาทดแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ไดเปนไปติดตอกัน ไมนอย 
   กวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
  - 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
  - 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
  - 60%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง

 ขอตกลงคุมครองผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
 คําจํากัดความเพิ่มเติม 
 อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ไมวา
จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
 ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะซึ่งระบุไวในความคุมครอง (ไมรวมกรณีที่เปนการใชบรรทุกผูโดยสารแบบใหเชาเหมาลำ (Chartered)
 ความคุมครอง ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตาม อบ.1 อันเนื่องมาจาก เหตุดังตอไปนี้
 1. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดิน ขณะขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือไฟฟา รถโดยสารขนสง
มวลชน รถโดยสารรวมขนสงมวลชน รถโดยสารบริษัทขนสง รถโดยสารบริษัทรวมขนสง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเสนทาง
ที่กําหนด รวมทั้งรถตูขนสงมวลชนที่วิ่งประจําตามเสนทางเดินรถที่ไดรับอนุญาต
 2. ขณะผูเอาประกันภัยเปนผูโดยสารลิฟทและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหวางชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึง
ลิฟท ที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
 3. ขณะผูเอาประกันภัยอยูในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษา
ชีวิตดวย บริษัทจะจายผลประโยชนเพ่ิมเติมใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอีก 1 เทา (100%) ของจํานวนผลประโยชนอันจะพึงจายตามขอตกลงคุมครอง อบ.1 
 เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
 * การขยายความคุมครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะขอตกลงคุมครองที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือในตารางของเอกสารแนบทายนี้
 * ผลประโยชนคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 
คําจํากัดความเพิ่มเติม
 การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง คาโลงศพ การเผาศพ หรือฝงศพ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจายใหแก ผูรับประโยชนกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
 ความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยายความคุมครองถึงคาปลงศพหรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพ กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากการปวยที่เกิดขึ้นระหวางที่เอกสารแนบทายนี้มีผลบังคับ โดยบริษัทตกลงจะจายคาปลงศพ หรือ
คาใชจาย ในการจัดการงานศพใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประ กันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือตารางของเอกสารแนบทายนี้ 
ทั้งนี้โดยถือวา เปนคาใชจายที่แทจริงตามสมควรในการจัดการงานศพตามสภาพการณในปจจุบัน

 ขอยกเวนทั่วไป การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1 การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติไดคําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น 
  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ขึ้นไป 
 1.2 การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
 1.3 การไดรับเชื้อโรคปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ 
 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และได
  กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
 1.5 การแทงลูก 
 1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ 
 1.8 อาหารเปนพิษ  
 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรอง
  กระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง
  สวน Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือ
  สงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกันการแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย
  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะ เปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
 1.11 การกอการราย
 1.12 การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจาก
  กรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอไปน้ี (เวนแตจะไดมีการขยายความคุมครองและ มีการออกเอกสารแนบทายเพ่ือขยายความคุมครองดังกลาว) 
 2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) 
  ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดํานา ที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนา 
 2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 
 2.3 ขณะท่ีผูเอาประกันภัยกําลังข้ึน หรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน เพ่ือบรรทุกผูโดยสารและมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย 
 2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

3. การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 
4. การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสําหรับการ
เสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคาทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรอง เพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
ระยะเวลาที่กําหนดไว อาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองจาย ทั้งนี่นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
5. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
 5.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรม
ประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) ตามทีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบี่ยประกันภัยใหแกผูถือกรมธรรมประกันภัย 
และ/หรือผูเอา ประกันภัย (แลวแตกรณี) โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี่ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 5.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย ไดกระทําการโดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาวและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสินผลบังคับในทันที 
ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัย สําหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลว สําหรับ 
ปกรมธรรมประกันภัยนั้น ๆ (ถามี) ทั้งนี้บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาวขางตน
 5.3 ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย (แลวแตกรณี) จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิ 
ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 
7. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหาก 
ผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ
 คําจํากัดความที่สําคัญ
1. บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
4. ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
 สายตา ทุพพลภาพหรือไดรับบาดเจ็บ 
5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแผนปจจุบันที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตาม
 ความจําเปนทางการแพทย และ สอดคลองกับขอสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบผลการชันสูตรหรืออื่นๆ (ถามี) 
6. ความจําเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
 (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจําเปนของภาวะ การบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ 
7. ซึ่งคาใชจายที่จําเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 เวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น 
 เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป (ที่สําคัญ) 
1. การแจงอุบัติเหตุ 
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตได
แจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว
2. การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว(แลวแตกรณี) จะตองสงหลักฐานตามที่ 
บริษัทตองการตามความจําเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ 
สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐานภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายใน
กําหนดดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายในกําหนด และไดทําการเรียกรองโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะสามารถจะกระทําไดแลว

เงื่อนไขและขอกําหนดเฉพาะเอกสารแนบทาย การขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 1. เอกสารแนบทายนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบทายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
จากการเจ็บปวยภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะไมมีสิทธิไดรับเงินคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ 
โดยบริษัทจะ คืนคาเบี้ยประกันภัยในสวนของเอกสารแนบทายนี้ทั้งหมดใหแกผูรับประโยชนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ
 2. ผูเอาประกันภัยที่ตออายุเอกสารแนบทายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะไดรับความคุมครอง การชดใชคาปลงศพหรือคาใชจายใน
การจัดการงานศพอยางตอเนื่อง แตหากผูเอาประกันภัยตออายุเอกสารแนบทายนี้หลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุมครองจะตองเริ่มนับระยะเวลารอคอย
ใหม สําหรับการขยายความคุมครองคาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
 ขอยกเวนเพิ่มเติมเฉพาะ
 (ใชบังคับเฉพาะเอกสารแนบทายการขยายความคุมครองคาปลงศพและคาใชจายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย)
เอกสารแนบทายนี้จะไมใหความคุมครองการเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกาย ตนเอง 
ไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูเอาประกันภัย กิน ดื่ม 
ฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง โดยจะไมนําขอยกเวนทั่วไปที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับเอกสารแนบทายนี้ 
*** ความคุมครอง เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป และขอยกเวนที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมทิพย แบบพิเศษ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) *** 
หมายเหตุ 1. เอกสารนี้เปนเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป ความคุมครองและขอยกเวน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
   กรมธรรมประกันภัย และแผนประกันภัยที่ไดรับอยางถี่ถวน 

ชื่อสาขา โทรศัพท โทรสาร
สำนักงานใหญ  02-2392200 02-9337502
ฝายธุรกิจธนาคาร1 ตอ 3259, 3270 
ระยอง 038-860794-9 038-860800
หาดใหญ 074-345301-5 074-345307
นครราชสีมา 044-262059  044-262223
  044-262088 
ขอนแกน 043-324751-2 043-324754
เชียงใหม 053-302444-9 053-302450
สุราษฎรธานี 077-221801-5 077-217524
พิษณุโลก 055-220583-7 055-220588-9
เพชรบุรี 032-419715-21 032-419717
ภูเก็ต 076-238667-72 076-238673
บางกะป 02-7313130-7 02-7313131
ฉะเชิงเทรา 038-824131-3 038-513817
นครสวรรค 056-310222  056-310598
  056-228530-1 
นครปฐม 034-272-161-5 034-272166
ชลบุรี 038-467804-8 038-467809
อุดรธานี 042-248088  042-243202
  042-242814
  042-242972 
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ชื่อสาขา โทรศัพท โทรสาร
อุบลราชธานี 045-265912-5 045-265916
เชียงราย 053-773702-6 053-773708
นนทบุรี 02-5837588 02-5837204
  02-5837018
  02-5837169 
ชุมพร 077-534517-20 077-534523
สระบุรี 036-230952-4 036-212552
  036-231721 
ตรัง  075-590494-7 075-590499
มุกดาหาร 042-614702-3 042-614714
  042-614712-3  
ลำปาง 054-230893-6 054-230899
ศูนยราชการ  02-143-8081-3 02-143-8084
(แจงวัฒนะ) 02-141-7856-7 
รอยเอ็ด 043-516-780-4 043-516786
นครศรีธรรมราช 075-357-097-100 075-357103
สมุทรปราการ 02-175-6270-3 02-175-6275
พระราม 2 02-452-6103-6 02-452-6108
อยุธยา 035-745-600-3  035-745-606
เพชรบูรณ 056-744-222  056-744-400
  056-744-333 

สาขาบริการ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


