
หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

รับประกันภัยโดย

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดไดที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

หร�อ GSB Contact Center 1115

www.gsb.or.th

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมและบร�การหลังการขาย

บร�ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝายธุรกิจธนาคาร 1

Call Center โทร. 1736 

1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

www.dhipaya.co.th

เอกสารรายละเอียดความคุมครองสำหรับผูถือบัตร

GSB Debit Smart Care



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

 ขอ ตารางผลประโยชน วงเงิน
   ความคุมครอง

 1 ผลประโยชน อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา  100,000 บาท
  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป 

 2 ผลประโยชน อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือ 50,000 บาท
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำรายรางกาย 

 3 ผลประโยชน อบ.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือ 50,000 บาท
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถ
  จักรยานยนต 

 4 ผลประโยชน การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ตออุบัติเหตุแตละครั้ง)  5,000 บาท
  ขยายความคุมครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถ
  จักรยานยนต รวมการถูกฆาตกรรม หรือทำรายรางกาย 

 5 ผลประโยชน คาชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล  500 บาท/วัน
         ในฐานะคนไขใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหต ุ(สูงสุด 7 วันตอป)

1

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

*เงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนตางๆ เปนไปตามกรมธรรมประกันอุบัติเหตุกลุม ทิพยแบบพิเศษ ของบริษัทฯ



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

GSB Debit Smart Care

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

2

 เงื่อนไขความคุมครองอุบัติเหตุสำหรับผูถือบัตร

ผูไดรับความคุมครอง : ผูถือบัตร ซึ่งมีอายุระหวาง 15 ป ถึง 75 ป

ผูรับประโยชน : จายในนามผูถือบัตรและ/หรือทายาทตามกฎหมาย 

การสิ้นสุดความคุมครอง : เมื่อธนาคารไมสามารถหักคาธรรมเนียมรายปไดและ/หรือ

  บัญชีเงินฝากถูกปดและ/หรือ บัตรถูกยกเลิก

ขอตกลงคุมครอง : ตอบัตร



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

1.  ในกรณีผูถือบัตร GSB DEBIT SMART CARE มากกวา 1 บัตร บริษัทฯ จะใหความคุมครอง

 สูงสุดเพียง  1 บัตร ตอคน ตามชื่อหมายเลขบัตรที่ธนาคารไดแจงใหบริษัทฯ ทราบ

2. ในกรณีที่ผูถือบัตรสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา กอนวันที่เริ่มคุมครองตามกรมธรรมฉบับนี้ 

 บริษัทฯ จะจายคาสินไหมทดแทนใหเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอสวนที่สมบูรณ  ณ วันที่ 

    เริ่มคุมครอง 

3. กรณีที่บัตร GSB DEBIT SMART CARE 1 บัตร มีผูเปดบัญชีมากกวา 1 คน  บริษัทฯ ขอสงวน

 สิทธิ์ไมใหความคุมครองในกรณีนี้

4.  กรณีที่ผูถือบัตรเกิดการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในปทำประกันภัย

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมตออายุในปตอไป

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง
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กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
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การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ
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2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ
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เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ

ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

12

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

13

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา
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ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ

ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน
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และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว
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เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา
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 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 
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ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ
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อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)
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กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ

ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน

25



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือขาย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน

26



หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 5

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้ใหแก  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 1736  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของผูถือบัตร และ จายภายใน 10 วันทำการ นับจากเอกสารครบถวน
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรบเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
 4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถกระทำไดแลว
 ในกรณีที่มีการชดใชคาสินไหมทดแทนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเขาบัญชีของเจาของบัตร

เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ความคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม ทิพย แบบพิเศษ

แผนประกันภัยกลุม สำหรับโครงการ “บัตรเดบิต GSB DEBIT SMART CARE”
 โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี
และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชำระ ภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป
และขอกำหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัท
ใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
 ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกัน
ภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไว
เปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ขอตกลงคุม
ครอง ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกัน
ภัยตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
1.4 ผูถือกรมธรรมประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองคกร ที่ระบุชื่อเปนผูถือกรมธรรมประกันภัยในตาราง

กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งเปนผูจัดใหมีการประกันภัย เพื่อประโยชนของผูเอาประกันภัย  
1.5 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกายและทำใหเกิดผลที่
ผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง
1.6 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยโดย
อุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
1.8 แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย 
หรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัย
1.9 พยาบาล หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.10 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคาง
คืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให
บริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสำหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนิน
การเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
1.11 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถ
รับผูปวยไวคางคืนและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 
1.12 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทยทำ
การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

1.13 คาใชจายที่จำเปนและสมควร หมายถึง คารักษาพยาบาล และ/หรือคาใชจายใดๆ ที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับการใหบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผูปวยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผูเอาประกันภัยเขารับการรักษานั้น
1.14 มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำ
มาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย ตามความจำเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
1.15 ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1)  ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ
 (2) ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน
 (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการ หรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูใหบริการรักษา
  พยาบาลเพียงฝายเดียว และ
 (4) ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามความจำเปนของ
  ภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ
1.16 ปกรมธรรมประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับ
แตวันครบรอบปกรมธรรมประกันภัยปตอๆ ไป
1.17 การกอการราย หมายถึง การกระทำซึ่งใชกำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดไมวาจะเปนการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองคกรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการ
สงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชน ตกอยูในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด
2.1 สัญญาประกันภัย
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
ในใบคำขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานใน
การตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข
ทั่วไป ขอตกลงคุมครองและขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให
 ในกรณีที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอ
แถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปดขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่ง
ถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได 
 บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผู
เอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.2 ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกับเปนสัญญาประกันภัย 
การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรม
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ
2.3 การแจงอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองแจงให
บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่
สุดเทาที่สามารถจะกระทำไดแลว

2.4 การเรียกรองและการสงหลักฐานความเสียหาย
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทน ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานตามที่บริษัทตองการตามความจำเปนใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเอง
 ในกรณีเรียกรองคาทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหสงหลักฐานดังกลาวขางตนภายใน 30 
วันนับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ สวนในกรณีเรียกรองคาทดแทนอยางอื่น ใหสงหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุเวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่น แตการไมเรียกรองภายในกำหนด
ดังกลาวไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถเรียกรองไดภายใน
กำหนด และไดทำการเรียกรองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถจะกระทำไดแลว
2.5 การตรวจทางการแพทย
 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปน
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
โดยคาใชจายของบริษัท
2.6 การจายคาทดแทน
 บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถวนและถูกตองแลว โดยคาทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน สวนคา
ทดแทนอยางอื่นจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
       ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน
ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตาม
ความจำเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว
 หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกำหนดชำระ

2.7 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 2.7.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้ง
สุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 2.7.2 หากปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัยได
กระทำการโดยทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรม
ธรรมประกันภัยนี้ ดวยการสงหนังสือบอกกลาว และใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ
ในทันที ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกัยภัยสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ และภายหลังจากการหัก
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดจายใหไปแลวสำหรับปกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองจำนวนเงินคาสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกลาวขางตน
 2.7.3  ผูถือกรมธรรมประกันภัย และ/หรือผูเอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดย
แจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2.8 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
 การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูใน
เรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
2.9 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิ

เรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
2.10 เงื่อนไขบังคับกอน
 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูถือกรมธรรมประกันภัยผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไมคุมครอง 
3.1  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
 3.1.1 การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไม
สามารถครองสติได คำวา  “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา”  นั้น   ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
       3.1.2  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
       3.1.3  การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผล
ที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ
       3.14 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย
 3.1.5 การแทงลูก

 3.1.6 การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ
 3.1.8 อาหารเปนพิษ
 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Discherniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative discdisease) 
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spodylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน 
Pars interarticularis (Spodylosis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม
ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหวางชนที่อาศัย
อยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ  การกบฏ  การจลาจล  การนัดหยุดงาน  การกอความวุนวาย  การปฏิวัติ  
การรัฐประหาร  การประกาศกฎอัยการศึก  หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
       3.1.11  การกอการราย
       3.1.12  การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่ง
ดำเนินติดตอไปดวยตัวเอง
       3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
3.2   ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้ (เวนแตจะไดมีการขยายความ
คุมครอง และมีการออกเอกสารแนบทายเพื่อขยายความคุมครองดังกลาว)

       3.2.1 ขณะที่ผูเอาประกันภัยแขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดวย แขง
สเก็ต  ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน 
หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั้มพ ดำน้ำที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ำ
       3.2.2 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต
       3.2.3 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโดยสาร และมิไดเปนสายการบินพาณิชย
       3.2.4 ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
       3.2.5 ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท      
       3.2.6 ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
       3.2.7 ขณะผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม แตหากการเขาปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแตระยะ
เวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรม
ธรรมประกันภัยมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุด  ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมวดที่ 4 ขอตกลงคุมครอง
 ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป 
และขอกำหนด และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับชำระ หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะใหความ
คุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยเทานั้น

ขอตกลงคุมครอง (อบ.1)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

คำจำกัดความเพิ่มเติม
 การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทางการแพทย
ชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ใน
อาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
ความคุมครอง
 การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกัน
ในฐานะผูปวยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี 
บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกัน ไมนอยกวา 12 เดือน   นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
7 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 
8 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
9 60%   ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกัน
ไมเกินจำนวนเงิน ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครอง
นี้ยังไมเต็มจำนวนเงินผลประโยชน บริษัทจะยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลา เอาประกันภัยเทากับ
จำนวนเงินผลประโยชนที่เหลืออยูเทานั้น 

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต โดยคาใชจายของผูรับประโยชน 
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่  ซึ่งมีทั้งสอง
 หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
8. เอกสารคำขอใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)

การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ
  ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี) 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร) 
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
กระทำไดแลว

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการรักษาพยาบาล

คำจำกัดความเพิ่มเติม 
 คาหองสำหรับผูปวยใน หมายถึง คาหองพักผูปวย คาอาหารผูปวย คาบริการพยาบาล และคาบริการ
ในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดใหในแตละวัน  
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทยตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 แพทยทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการปองกันโรคดวยวิธี การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปจจุบัน 
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย หรือตองไดรับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายคาทดแทนสำหรับ
คาใชจายที่จำเปนและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐาน
ทางการแพทย สำหรับคาหองสำหรับผูปวยใน คาหองสังเกตอาการ คารักษาพยาบาล และคาการพยาบาล
ใหตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกัน
ภัยหักดวยความรับผิดสวนแรก (ถามี)
 แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัย
อื่นมาแลว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินคารักษาพยาบาล และคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ (หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือขาย)
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว จะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยคาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
      3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
      4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบ
เสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไปเพื่อใหผูถือบัตรไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูถือ
บัตรไดรับการชดใชจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูถือบัตร
สงสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาด
จากบริษัท
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นวา
ไดมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
กระทำไดแลว
การรักษานอกประเทศไทย
 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะจายคา

ทดแทนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ขอจำกัด  
 1. คาหองสำหรับผูปวยใน จำกัดไมเกิน วันละ ...-...บาท  ทั้งนี้ ขอจำกัดนี้ไมใชบังคับกรณีเขารับการ
รักษาในหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย
 2. ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อุปกรณค้ำยันตางๆ (ยกเวนไมค้ำยัน) รถเข็นผูปวย อวัยวะเทียม
ภายนอกรางกาย แพทยทางเลือก (Alternative medicine) การฝงเข็ม 

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คำจำกัดความเพิ่มเติม
 ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย ตามขอ
บงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให
รวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยในแลว ตอมา เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง    
ความคุมครอง
 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับทำใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย 
 บริษัทตกลงจะจายคาชดเชยรายไดตอวันใหตามจำนวนวันที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเมื่อพนกำหนดจำนวนวันไมคุมครอง (ถามี)  สำหรับกรณีการเขาพักรักษาตัวใน
หองผูปวยปกติ หรือการเขาพักรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (ไอซียู/ซีซียู) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวัน

และจำนวนวันจายคาชดเชยรวมสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง (สูงสุดไมเกิน 7 วันตอป) ตามที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย
 ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งพรอมกันทั้งหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักได 
แตความคุมครองอื่นใดที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประ
กันภัยรายอื่นแลวไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับผลประโยชนของขอตกลงคุมครองนี้
การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
 ผูถือกรมธรรมประกันภัย ผูถือบัตร ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองสงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
คาใชจายของผูถือบัตร
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เปน
  อยางชัดเจน
 3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือ ใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทำใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวา
มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่
สามารถจะกระทำไดแลว

เอกสารแนบทายการขยายความคุมครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การขยายความคุมครอง
 เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับใช กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขาง
ตนไดขยายไปคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในขณะที่ 
ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะในขอตกลงคุมครองขอที่มีจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระบุไวเทานั้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

เอกสารแนบทายการจำกัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย

การจำกัดความรับผิด
 เปนที่ตกลงกันวา หากการบาดเจ็บที่ผูเอาประกันภัยไดรับ เปนผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทำรายรางกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามขอตกลงคุมครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
 ความรับผิดของบริษัทมีไมเกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในไวในหนาตารางกรมธรรม
 ถาขอความในเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสาร
แนบทายนี้แทน   
 สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและขอยกเวนอื่นๆในกรมธรรมประกันภัยคงใชบังคับตามเดิม

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชน ขอ 1-5

 ธนาคารฯ หรือผูถือบัตร หรือผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทำได และตองยื่นหลักฐานเปนลายลักษณอักษรขอรับคาสินไหมทดแทนพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบใหกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สวนบุคคล เลขที่ 1115  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 
1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามขอตกลงคุมครอง เวนแตจะพิสูจน
ไดวามีเหตุจำเปนอันสมควร ทำใหไมสามารถยื่นหลักฐานไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำไดภายในกำหนดระยะเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะตองมีการแจงเบื้องตนกับบริษัทฯ ไวกอนแลว ถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
ใดๆ แตยังไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดครบถวน จึงจะสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเกิน 30 วัน 
แตตองไมเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัย
จะตองไมเกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม

หลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 1-3

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลยอนหลังทั้งหมด (ถามี)
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือตำรวจทองที่ ซึ่งมีทั้งสอง
   หนา (ดานหนาและ ดานหลัง) ใหเจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนา

 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูถือบัตร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน (ถามี)
 8. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
กรณีผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย และ/หรือใบรับรองแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
 4. ฟลมเอ็กซเรย (ถามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน (ผูถือบัตร)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยใหเจาหนาที่ตำรวจรับรองสำเนา
 7. เอกสารคำขอใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE และไดรับอนุมัติแลวจากธนาคาร (ถามี)
 8. ภาพถายปจจุบัน
   การจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทางบริษัทฯ จะชดใช
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเผื่อเรียก   ที่ใชงานรวมกับบัตร  GSB DEBIT SMART CARE ของผูถือ
บัตร หรือวิธีอื่นในกรณีบัญชีเผื่อเรียกของผูถือบัตรถูกปด

การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ
ตามตารางผลประโยชนขอ 4

การใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE เขารับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลในเครือขาย (ไมตองสำรองจาย)
วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 1. แสดงบัตร GSB DEBIT SMART CARE ทุกครั้ง พรอมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 

ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหสถานพยาบาลในโครง
การทราบ
 2. ลงลายมือช่ือของทานในใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีทานไดใชสิทธ์ิภายใตบัตร GSB DEBIT SMART CARE น้ี     
 3. ชำระสวนเกินสิทธิ์ หรือสวนที่ไมไดรับความคุมครอง
ขอกำหนดการใช บัตร GSB DEBIT SMART CARE
 1. ใชไดเฉพาะการเขารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการ (ดูรายชื่อหนา 26-37) โดยไมตอง
ชำระคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุเทานั้น ภายใตวงเงินคารักษาพยาบาลที่ไดระบุไวในบัตร 
 กรณีที่รักษา ณ สถานพยาบาลที่ไมอยูในโครงการ ทานสามารถสงเรื่องเรียกรองคารักษาพยาบาลมา
ยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล 
เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 พรอมแนบเอกสาร : 1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
                              2. ใบรับรองแพทยที่ระบุวันที่รักษา หรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิด
   เหตุ และ บริเวณที่เปนอยางชัดเจน
  3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย รายการยา และราคา
  4. ใบรายละเอียดคาใชจาย (ใบสรุปหนางบ)
  5. สำเนาบัตรประชาชน
         6. สำเนาหนาสมุดบัญชี
 2. การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ ไมสามารถใชสิทธิ์ผานบัตร GSB DEBIT SMART CARE ได
  2.1 อุบัติเหตุครั้งนั้น ไมปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นไดชัดเจนภายนอก
  2.2 อุบัติเหตุคร้ังน้ัน มีการรักษาโรค หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีไมใชเพ่ือการรักษาเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมดวย
  2.3 การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากมีฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมากระทบ หรือเขาตาจะ

อนุมัติใหใชบัตร GSB  DEBIT SMART CARE ไดเฉพาะกรณีที่แพทยไดเขี่ยเอาฝุนละออง หรือสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตา มีเลือดออกจากตา (Hyphema) หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา
  2.4 การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับฟน ไมอนุมัติใหใชบัตร GSB DEBIT SMART CARE  ในทุก
กรณี
  2.5 การรักษาพยาบาลอันเนื่องจากตั้งครรภ แทงบุตร
  2.6 กรณีเขารับการรักษาหลายสถานพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน หากเปนสถานพยา
บาลแหงที่สอง ถารักษาแบบผูปวยนอก กรุณาสำรองจาย และสงเรื่องเรียกรองโดยตรงกับบริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน)
  2.7 กรณีรักษาแบบผูปวยใน สามารถใชสิทธิ์โดยระบบตรวจสอบสิทธิ์ (FAX CLAIMS)
   2.8 คาใชจายท่ีไมอยูในความคุมครองของบัตร GSB DEBIT SMART CARE ไดแก คารักษาพยาบาล
ที่เรียกเก็บลวงหนา คาโทรศัพท คาอาหารพิเศษ คาเครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆ คา Set Admit หรือชุดรบใหม 
อวัยวะเทียม  คาอุปกรณชวยพยุง และค้ำยัน เชน LS, Support, Ankle Support,ไมเทา, รถพยาบาล, 
และคาใชจายที่ไมใชเพื่อการ รักษาพยาบาล เปนตน
 3. ในกรณีที่บริษัทฯ ไดชำระคารักษาพยาบาลใหกับสถานพยาบาลไปแลว หากปรากฏภายหลังวาการ
รักษาพยาบาลดังกลาวอยูในขอยกเวน หรือไมอยูในเงื่อนไขกรมธรรม หรือกรณีที่ผูถือบัตรไมมีสิทธิ์ไดรับการ
ชดเชยจากการรักษาพยาบาลดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่ไดชำระไปแลว และผูถือบัตร
ยินดีที่จะชำระคืนตาม จำนวนที่ไดรับแจงจากบริษัทฯ โดยพลัน
 ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ความคุมครองของทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการเขารับการรักษาพยาบาล โดยติดตอศูนยบริการสินไหม ที่ โทร. 02-660-1221 (ทุกวัน/24 
ชั่วโมง)

กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
34



กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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กระบี่ 
1 รพ.กระบี่** 075-611-212, 
075-632-166
2 รพ.กระบี่นครินทรอินเตอรเนชั่นแนล 0-7562-6555
3 รพ.จริยธรรมรวมแพทยกระบี่ 0-75664455
4 คลินิกเวชกรรมอินเตอรเนชั่นแนล 
 (อาวนาง เครือ รพ.วัฒนแพทยตรัง) 091-8499914
5 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะลันตา 075-684747
6 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะพีพี 075-601355
กรุงเทพมหานคร 
7 รพ.วชิรพยาบาล** 02-2443000
8 รพ.ตำรวจ** 0-2207-6000
9 รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย 1474
10 รพ.ศิริราชพยาบาล** 0-2419-7000
11 รพ.หัวเฉียว 0-2223-1351
12 รพ.เสรีรักษ 02-918-9888
13 รพ.สุขุมวิท 0-2391-0011, 
0-2714-1300
14 รพ.สุขสวัสดิ์ 0-2428-5036
15 รพ.สินแพทย 0-2948-5380-90
16 รพ.สายไหม 0-2991-8999
17 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 0-2711-8000
18 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร 0-2731-7000-99
19 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-0040-5
20 รพ.ศิครินทร 0-2366-9900

21 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 หนองแขม (รพ.ศรีวิชัย 2) 0-2441-6999
22 รพ.เวชธานี 0-2734-0390
23 รพ.วิภาวดี 0-2561-1258-67,
  0-2561-1260-7
24 รพ.กรุงเทพ 0-2310-3000, 
0-2318-0066
25 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2233-6981-9
26 รพ.สมิติเวช ไชนาทาวน 
 (รพ.กรุงเทพ ไชนาทาวน) 0-2118-7888
27 รพ.กลวยน้ำไท 1 0-2769-2000
28 รพ.กลวยน้ำไท 2 0-2399-4260,
  0-2399-4259-63
29 รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง
 (รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000
30 รพ.เกษมราษฎรบางแค 0-2455-4500
31 รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-1600-49
32 รพ.คลองตัน** 0-2319-2101-5
33 รพ.คามิลเลียน 0-2185-1444
34 รพ.จักษุรัตนิน 0-26393399
35 รพ.เจาพระยา 0-2884-7000, 
02-434-1111
36 รพ.เซนตหลุยส 0-2675-5000
37 รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8777
38 รพ.เทพธารินทร 0-2348-7000
39 รพ.ไทยนครินทร 0-2361-2727, 
  0-2361-2828

40 รพ.ธนบุรี 1 0-2412-0020
41 รพ.ธนบุรี 2 0-2448-3845-58
42 รพ.นครธน 0-2416-5454,0-2450-9999
43 รพ.นวมินทร 0-2918-5080
44 รพ.นวมินทร 9 0-2518-1818
45 รพ.บางนา 1 0-2746-8630-9
46 รพ.บางปะกอก 8 0-2894-4111
47 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 0-2877-1111
48 รพ.บางปะกอก 1 0-2872-1111
49 รพ.บางโพ 0-2587-0144, 
  0-2587-0136-55
50 รพ.บำรุงราษฎร 0-2667-1000
51 รพ.บีแครเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2523-3359-71
52 รพ.บีเอ็นเอช 0-2686-2700
53 รพ.ประชาพัฒน 02-427-9966 
54 รพ.ปยะเวท 0-2625-6500
55 รพ.เปาโล เกษตร(รพ.เมโย) 0-2579-1770-4
56 รพ.เปาโลเมโมเรียล 0-2279-7000
57 รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 0-2514-2157-9, 
  0-2514-4140-9
58 รพ.พญาไท นวมินทร 0-2944-8015-20,  
  0-2944-7111
59 รพ.พญาไท 1 0-2642-7373, 
  0-2245-2620-1
60 รพ.พญาไท 2 0-2617-2444,0-2617-2424
61 รพ.พญาไท 3 0-2869-1111, 
  0-2869-1220-2
62 รพ.พระราม 2 0-2451-4920-30

63 รพ.พระรามเกา 0-2248-8020
64 รพ.เพชรเกษม 2 0-2455-5599
65 รพ.เพชรเวช 0-2718-1515,0-2318-0080
66 รพ.แพทยปญญา 0-2314-0726-9
67 รพ.มงกุฎวัฒนะ 0-2574-5000-9
68 รพ.มิชชั่น 0-2282-1100
69 รพ.ยันฮี 0-2879-0300
70 รพ.รามคำแหง 0-2374-0200-16, 
  0-2732-0478-87
71 รพ.ราษฎรบูรณะ 0-2427-0175-9, 
  0-2872-1001-5
72 รพ.ลาดพราว 0-2932-2929, 
  0-2530-2556-69
73 รพ.วิชัยยุทธ 0-2265-7777, 
  0-2618-6200-10
74 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย(รพ.ศรีวิชัย1) 0-2412-0055-60
75 รพ.วิภาราม 0-2722-2500
76 รพ.ตา หู คอ จมูก 02-886-6600-16
77 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาราษฎรบูรณะ 02-8713232
78 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาประชาอุทิศ 02-8736819
79 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  
 สาขาบางแค 02-8093541
80 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางเขน 02-9717752
81 อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 02-2755003

82 สามยานคลินิกเวชกรรม 02-2344063
83 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขาอโศก 0-2769-2000 ตอ 6194-5
84 สหคลินิกกลวยน้ำไท
 สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-29725553
85 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 93 0-2742-5661-2
86 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 
87 สหคลินิกกลวยน้ำไท 
 สาขาทุงสองหอง 0-2982-3972
88 สหคลินิกกลวยน้ำไท สาขา
 เดอะชอปปสแกรนด พระราม 9 0-21681112
89 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0 2-899-0130-2
90 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 
 สาขาคลองสาน 02-8623323 ตอ 111
91 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 02-8808537
92 เทเลแครคลินิก สุขาภิบาล 3 0-2308-7170
93 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขารัชดา 0-2692-5206
94 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาพระโขนง 0-2711-0460
95 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาดินแดง 0-2644-1644
96 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเซนตหลุยส 0-2673-1773
97 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาเกษตร 0-2941-1440
98 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอรอาคาร 2
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 รสาทาวเวอรอาคาร 2) 0-2937-1200

99 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอรสบี
 (คลินิกเวชกรรมเมโย สาขา
 ซันทาวเวอรสบี) 0 2617 6474
100 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 0-2326-7993-4, 
  0-2326-7104
101 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 7 0-2329-1559-60,
  0-2328-7653
102 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาออนนุช 0-27424398
103 คลินิกเวชกรรมกลวยน ้ำไท 
 สาขาสุภาพงษ 3 0-2748-1067
104 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสุขุมวิท 56 0-2741-6774
105 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาราม 2 0-2751-6864
106 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาชุมชน 70 ไร 0-2671-4053
107 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ำไท 
 สาขาสาทร 0-2676-2896-7
108 สมิติเวช อมอรินี รามอินทรา 
 คลินิกเวชกรรม  0-2919-6400-1
109 สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก 02-2523002-4
110 คลินิกเซนตคารลอสเวชกรรม 02-2740616
111 นวมินทร 3 สหคลินิก 02-7396273-4
112 คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย 02-2753679-80, 
 สาขาซอยสิทธิชน 02-6933730
113 เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะป 02-7343350
114 วีเมดิคอล คลินิกเวชกรรม 02-2779115-6

115 คลินิกทันตกรรมนราธิวาส 02-6350995
116 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาบางชัน 02-919-8933  
117 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาซาล 02-060-8911
118 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแกวเงินทอง 02-060-8912
119 ศูนยการแพทยอารเอสยู เฮลทแคร    02-6100300 
120 รพ.เวชศาสตรเขตรอน 02-3069199
121 รพ.รามาธิบดี** 02-2011000
122 สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 02-5354880-1
123 รพ.บางไผ 02-457-0086
124 รพ.บางมด 02-8670606
125 คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ 02-2753599
กาญจนบุรี
126 รพ.ทาเรือ 034-561084, 636792
127 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19** 0-3461-1033, 
  0-3462-6268-9
128 รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล 0-3462-4184-93
129 รพ.ธนกาญจน 0-3462-2366-75
กาฬสินธุ 
130 รพ.ธีรวัฒน 0-4381-1757, 043-811757
กำแพงเพชร 
131 รพ.เอกชนเมืองกำแพง 0-5571-6701-4
ขอนแกน 
132 รพ.ขอนแกน** 0-4333-6789
133 รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะหอผูปวยพิเศษ                 
 ชั้น 14 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
 ราชชนนีอนุสรณ** 043-363595 
134 รพ.กรุงเทพ ขอนแกน 0-4304-2888

135 รพ.ขอนแกนราม 0-4333-3033
136 รพ.ราชพฤกษ 0-4333-3555-62
จันทบุรี 
137 รพ.พระปกเกลา** 0-3932-4975
138 รพ.สิริเวช 0-3934-4244
139 รพ.กรุงเทพ จันทบุรี 0-3931-9888
ฉะเชิงเทรา 
140 รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา
 (รพ.โสธราเวช) 0-3881-2702-19
141 รพ.จุฬารัตนบางปะกงปยะเวช 038-538511-3 , 
 (รพ.จุฬารัตน 11) 0-3884-0236
142 รพ.พนมสารคาม** 038-551444
143 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12(เกตเวย) 0-3857-5134-5
144 คลินิกเวชกรรมโสธราเวช 038-551519
145 รพ.รวมแพทยฉะเชิงเทรา 0-3305-0600
ชลบุรี 
146 รพ.ชลบุรี** 0-3893-2004,0-3893-1000
147 รพ.บางละมุง 038-427580
148 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์** 0-3824-5735-69
149 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
 ศรีราชา** 0-3832-0200
150 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 มหาวิทยาลัยบูรพา** 038-390580
151 รพ.เอกชล 2 0-3893-9888
152 รพ.เอกชล 0-3893-9999,
  0-3827-3840-7
153 รพ.สมิติเวช ศรีราชา 0-3832-0300,
  0-3832-4100-20

154 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 0-3303-8888
155 รพ.วิภาราม อมตะนคร 0-3831-6999
156 รพ.กรุงเทพ พัทยา 0-3825-9999
157 รพ.จุฬารัตน ชลเวช 0-3828-4354-6
158 รพ.ปยะเวชช บอวิน 38345333
159 รพ.พญาไท ศรีราชา 0-3877-0200-8
160 รพ.พัทยาเมโมเรียล 0-3848-8777
161 รพ.วิภาราม แหลมฉบัง 0-3849-1888
162 สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม บอวิน 0-3834-5847-9
163 บางพระ เมดิคอล เซนเตอร 0-3834-1334
164 สหคลินิกสมิติเวช 0-3827-2303,0-3827-2606
165 ปนทองสหคลินิก 086-1387524
166 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขาบอวิน 0-3819-7955
167 คลินิกรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 สาขานาจอมเทียน 0-3811-9077
168 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาแหลมฉบัง 082-993-2302-3
169 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช สาขาบานบึง 0-3844-4300
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาเครือสหพัฒน 082-993-2300-1
171 คลินิกพญาไทเวชกรรมบอวิน 0-3833-7929
172 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบอวิน 0-3833-7969
173 คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977
174 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขาบุญสัมพันธ 0-3811-0654
175 คลินิกรพ.กรุงเทพพัทยา 
 สาขานาเกลือ 0-382-59979

176 สหคลินิกสมิติเวช เจ พารค 0-8229-932302
177 คลินิกปยะเวชช บอวิน เวชกรรม 038-337333
178 คลินิกหมอณัฐ 089-7763514
179 ใจดีคลินิกเวชกรรม 086-5809225,  
  099-8849210
180 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดวังหิน 03-311-2125
181 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหนองยายบู 03-304-7319
182 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมหวยใหญ 03-309-0366
183 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขาตาโล 03-833-2296
184 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเขานอย 03-806-8952
185 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเนิน
 พลับหวาน 03-811-4239
186 รพ.พัทยาอินเตอรเนชั่นแนล 038-428374
ชัยนาท 
187 รพ.รวมแพทยชัยนาท 0 5641 3017-8, 
                                                 056-421584-5,
  056-4214578-8
ชัยภูมิ 
188 รพ.ชัยภูมิรวมแพทย 0-4481-3222
189 รพ.ชัยภูมิราม 044-836-888
ชุมพร 
190 รพ.วิรัชศิลป 0-7750-3238-40, 
  0-7757-0737-4
191 รพ.ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555
192 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0-7750-3672
เชียงราย 
193 รพ.เชียงรายอินเตอร 0-9791-88811
194 รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง** 0-53917563

195 รพ.โอเวอรบรูค 0-5371-1366,053-910-100
196 รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร 0-5391-0999,0-5371-7499
197 รพ.เกษมราษฎรแมสาย 053-731391
198 คลินิกเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
 สาขาอำเภอเชียงแสน 053-650-131
199 รพ.กรุงเทพเชียงราย 05-205-1916
เชียงใหม 
200 ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-6505
201 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม 0-5208-9888
202 รพ.เชียงใหม เมดิคอลเซ็นเตอร 0-5327-0144-50
203 รพ.เชียงใหมฮอสพิทอล
 (รพ.สยามราษฎร เชียงใหม) 0-5321-5020-22
204 รพ.เชียงใหมใกลหมอ 0-5320-0002
205 รพ.เชียงใหมราม 0-5392-0300
206 รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมเมโมเรียล 0-5381-9333-40
207 รพ.เทพปญญา 0-5385-2590-9
208 รพ.เทพปญญา 2 (รพ.ชางเผือก) 0-5322-0022-31
209 รพ.แมคคอรมิค 0-5392-1777
210 รพ.ราชเวช เชียงใหม 0-5380-1999
211 รพ.ลานนา 053-999-777
212 หมอโตคลินิกเวชกรรม 053-451624
ตรัง 
213 รพ.ตรัง** 0-75218018
214 รพ.ตรังรวมแพทย 0-7521-9985-7,
  0-7521-8988
215 รพ.ราชดำเนินตรัง 0-7522-3500-8
216 รพ.วัฒนแพทยตรัง 0-7520-5555
ตราด 
217 รพ.ตราด** 0-3951-1285, 
  0-3951-1040-1

218 รพ.แหลมงอบ** 0-3959-7040
219 รพ.กรุงเทพ ตราด 0-3953-2735,0-3953-2737
220 คลินิกอินเตอรเนชั่นแนลเกาะชาง 0-3955-1151-2
ตาก 
221 รพ.แมสอด 0-55531224
222 รพ.นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล 0-5551-8200-22
223 รพ.แมสอด-ราม 0-5553-3912-4
นครนายก 
224 ศูนยการแพทยสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ**   0-3739-5085-6
นครปฐม 
225 รพ.ศาลายา 0-2889-2601-7
226 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 034-270080-5
227 รพ.กรุงเทพ สนามจันทร 0-3421-9600
228 รพ.เทพากร 0-3421-2718-27
นครราชสีมา 
229 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 0-44235000
230 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3000
231 รพ.กรุงเทพ ปากชอง 0-4431-6611
232 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 0-4426-2000
233 รพ.เซนตเมรี่ 0-4424-2385, 
  0-4427-1626-30
234 รพ.บัวใหญรวมแพทย 0-4429-2249-53
235 รพ.ริม ลิฟวิ่ง 0-4431-6611
236 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 036-344055-6
237 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 0-44417419
238 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ 044-429999
239 รพ.ป.แพทย 0-4423-4999
นครศรีธรรมราช 
240 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
241 รพ.นครคริสเตียน 0-7531-7110, 075-317109

242 รพ.นครพัฒน 0-7530-5999
243 รพ.นครินทร 0-7531-2800
244 รพ.ขนาดเล็กรวมแพทยทุงสง
 (สถานพยาบาลรวมแพทยทุงสง) 0-7541-1330
245 รพ.สิชล** 0-7553-5630-4
นครสวรรค 
246 รพ.ศรีสวรรค 0-5631-1626-35
247 รพ.ปากน้ำโพ 0-5622-5501-9
248 รพ.ปากน้ำโพ 2 0-5621-2212-3
249 รพ.รมฉัตร 0-5631-2481-90
250 รพ.รวมแพทยนครสวรรค 0-5622-3600
นนทบุรี 
251 รพ.ชลประทาน** 0-25022345
252 รพ.เวิลดเมดิคอลเซ็นเตอร 0-2836-9999
253 รพ.กรุงไทย 0-2582-2299
254 รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
 (รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร) 0-2921-3400-9
255 รพ.เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร                     
 (รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร) 0-2594-0020-65
256 รพ.นนทเวช 0-2589-0102
257 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9
258 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก 0-2980-7087-8
259 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม 
 สาขาปากเกร็ด 0-2583-4670
260 ดอกเตอร เสตถนัย คลินิกเวชกรรม 02-9976006 
261 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเจาพระยา 02-920-0957
262 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมกฤษดานคร 02-982-9314
263 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองประปา 02-952-5545
264 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดวงแกว 02-961-3857
265 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมทาทราย 02-952-9911
266 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมธารทอง 02-834-2782

267 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบัวทองเคหะ 02-925-9944
268 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางใหญซิตี้ 02-925-9944
269 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางกรวย 02-886-3113
270 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมประชาชื่น 02-980-1350
271 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ประชานิเวศน3 02-952-8727
272 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพระปน3 02-903-3663
273 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพฤกษา3 02-965-4481
274 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมพิมลราช 02-923-6890
275 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมหาสวัสดิ์ 02-041-6533
276 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลานทอง 02-963-2338
277 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสนามบินน้ำ 02-965-4481
นราธิวาส 
278 สถานพยาบาลนราการแพทย 0-7351-2282
บุรีรัมย 
279 รพ.เอกชนบุรีรัมย 0-4461-4100-7
ปทุมธานี 
280 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ** 02-9269455 
281 รพ.สายไหม(คลอง 8) 0-2150-7111
282 รพ.ภัทรธนบุรี 0 2901 8400-8
283 รพ.กรุงสยามเซนตคารลอส 0-2975-6700-5
284 รพ.การุญเวช ปทุมธานี(รพ.นวนคร) 0-2529-4533-41
285 รพ.เฉพาะทางแมและเด็กแพทยรังสิต 0-2998-9888
286 รพ.บางปะกอก-รังสิต 2(รพ.เอกปทุม) 0-2996-2211-15
287 รพ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9
288 รพ.เปาโลเมโมเรียล รังสิต 0-2577-8111
289 รพ.แพทยรังสิต 0-2998-9999
290 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง3 02-834-0127
291 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง 02-901-2884
292 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมซอยคุณพระ 02-012-6830
293 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร 02-909-4998

294 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย 02-994-4555
295 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอูทอง 02-987-2880
296 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกุญชร 02-198-2177
297 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟาคราม 02-987-5844
298 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ 02-191-2522
299 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา 02-034-0911
ประจวบคีรีขันธ 
300 รพ.กรุงเทพ หัวหิน 032-616-800
301 รพ.ซานเปาโลหัวหิน 0-3253-2576-85
ปราจีนบุรี 
302 รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร** 037-211088
303 รพ.โสธรเวช 304 0-3720-9503-5,
  0-3720-9446
304 สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0-3721-1587
305 คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย 092-7028484
306 รพ.จุฬารัตน 304 อินเตอร 0-3721-8654-55
ปตตานี 
307 ศิรารักษคลินิกแพทย 0-7341-4880
308 รพ.สิโรรส ปตตานี 0-7334-8100
พระนครศรีอยุธยา 
309 รพ.ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9
310 รพ.การุญเวช อยุธยา
 (รพ.นวนคร อยุธยา) 035-315100-99
311 รพ.พีรเวช (035)801555
312 รพ.ราชธานี 0-3533-5555-71
313 คลินิกเวชกรรมแพทยอภิชัย 080-4492496,
  086-9892496
314 รพ.ราชธานี โรจนะ 0-3524-9249
พะเยา 
315 รพ.พะเยาราม 0-5441-1111-40

พังงา 
316 รพ.พังงา** 0-7641-1616,
  0-7641-2032
317 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาพังงา 0-89973-9855
318 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเขาหลัก 099-1841968
พัทลุง 
319 รพ.ปยะรักษ 0-7462-7146
320 รพ.พัทลุง 074-609500-20
พิจิตร 
321 รพ.สหเวช 0-5661-2791-3
322 รพ.ชัยอรุณเวชการ 0-5665-1407
พิษณุโลก 
323 รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 0-5521-2222,0-5521-0819-28
324 รพ.อินเตอรเวชการ  0-5521-8777,
 (รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) 0-5521-7800
325 รพ.พิษณุเวช 055-909000
326 รพ.รวมแพทยพิษณุโลก 0-5521-9307-16
เพชรบุรี 
327 รพ.มหาชัยเพชรรัชต
 (รพ.เพชรรัชต เพชรบุรี) 0-3241-7070-9
328 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี 
 (รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบุรี) 0-3241-5191-9
เพชรบูรณ 
329 รพ.เพชรรัตน จ.เพชรบูรณ 0-5672-0680-4
330 รพ.เมืองเพชร จ.เพชรบูรณ 0-5674-8030-40
331 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหลม 0-5670-2015-7
แพร 
332 รพ.แพรคริสเตียน 0-5451-1017,0-5451-1290
333 รพ.แพรราม 0-5452-2911

334 รพ.แพร** 0-5453-3500
ภูเก็ต 
335 รพ.ปาตอง 0-7634-0444
336 รพ.วชิระภูเก็ต 0-7636-1234
337 รพ.องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต** 0-7635-8888
338 รพ.สิริโรจน 0-7624-9400
339 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 0-7625-4421-9
340 รพ.ดีบุก 0-7625-4555,0-7635-4199
341 รพ.มิชชั่นภูเก็ต 0-7623-7220-6
342 คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมขาว 0-89973-9856
343 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาปาตอง 0-7634-4190-1
มหาสารคาม 
344 รพ.มหาสารคามอินเตอรเนชั่นแนล 0-4372-1770,0-4372-3669
มุกดาหาร 
345 รพ.มุกดาหาร** 0-4263-3301-9
346 รพ.มุกดาหารอินเตอรเนชั่นแนล 0-4263-3301-9
ยโสธร 
347 รพ.นายแพทยหาญ 0-4571-1356
348 รพ.หาญอินเตอรเนชั่นแนล
 (รพ.รวมแพทย ยโสธร) 0-4571-2141-2
ยะลา 
349 รพ.สิโรรส 073-221-114-5 ,
  073-244-510-4
รอยเอ็ด 
350 รพ.กรุงเทพ จุรีเวช 0-4352-7111, 
  0-4351-1436
351 รพ.รอยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191
ระนอง 
352 รพ.ระนอง 077-811-575

353 รพ.ขนาดเล็กระนองอินเตอรเนชั่นแนล 0-7781-0465
354 อันดามันระนองการแพทย 0-7783-5960
355 คลินิกแพทยวุฒิชัย 077-811639
ระยอง 
356 รพ.ระยอง** 0-3861-1104
357 รพ.ศรีระยอง 0-3899-8555
358 รพ.กรุงเทพ ระยอง 0-3892-1999
359 รพ.ปยะเวชช ระยอง 038-345111
360 รพ.มงกุฏระยอง 0-3868-2136-9
361 รพ.จุฬารัตนระยอง
 (รพ.รวมแพทยระยอง) 0-3886-0890-3
362 คลินิกบานหมอมนตรี 033-650771
363 ระยองโพลีคลินิก 038-860680
364 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช 
 สาขาอีสเทิรนซีบอรด 0-3895-5437-8
365 คลินิกลูกรัก 081-842-3558
366 คลินิกรวมแพทยนิคม 038-636217
367 คลินิกบานรักฟน 038-695179
368 คลินิกจุฬาทันตแพทย 0-845256963
369 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง 0-3892-1999
370 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง 0-3860-4669
371 คลินิกกรรชิตการแพทย 081-842-3558
372 คลินิกรักสุขภาพ จ.ระยอง 038-601520
373 หมอบูณยคลินิกเวชกรรม 
 (คลินิกบานฉางเวชการ(จักรชัย)) 038-601028
374 คลินิกหมอภัทร 038-026452,
  061-5945153
375 หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทาง
 ดานเวชกรรม  091-8801100
376 สหคลินิกแพทยสมบูรณ-จิรภา มะลิขาว 038-619450 

377 คลินิกหัวใจระยอง 095-5479465
378 คลินิกแพทยธีรพงศ 081-2949057, 038-011919
379 คลินิกหมอคมสัน 038-603067
380 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบยางพร 03-806-8953
381 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่ 
382 บูรพาพัฒนสหคลินิก 033-064460
383 คลินิกหมอวรากร คลินิกเฉพาะทาง
 โรคภูมิแพและโรคเด็ก 038-624275
384 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพและ
 หู คอ จมูก หมอเอกภพ 099-7029746
385 เมืองแกลงคลินิก 038-674555
ราชบุรี 
386 รพ.ดำเนินสะดวก** 0-3224-6000-15
387 รพ.ซานคามิลโล 0-3221-1143
388 รพ.มหาชัยพรอมแพทย 0-3231-5234-9, 
 (รพ.พรอมแพทย) 0-32315-195,0-32315-196
389 รพ.เมืองราช 0-3232-2274-80
390 รพ.บานโปง 032-222841-46
ลพบุรี 
391 รพ.เบญจรมย 036-412160
392 รพ.เมืองนารายณ 036 - 616300
ลำปาง 
393 รพ.ลำปาง** 054-237400 ตอ 8212
394 รพ.เขลางคนครราม 0-5422-5100,0-5435-2422
ลำพูน 
395 รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 0-5358-1600-4
396 รพ.ศิริเวช ลำพูน 0-5353-7597
397 รพ.ลำพูน 053-569100
เลย
398 รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดุง 042-273700

399 รพ.เมืองเลยราม 0-4283-3400-19
ศรีสะเกษ 
400 รพ.ศรีสะเกษ 045-612502
401 รพ.ประชารักษเวชการ 0-4563-1313
สกลนคร 
402 รพ.รักษสกล 0-4271-2588,0-4271-2800
สงขลา 
403 รพ.สกลนคร 042-711615
404 รพ.ศิครินทรหาดใหญ 0-7436-6966
405 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ 0-7436-5780-9
406 คลินิกวิทยาการแพทย 074-312196
407 รพ.ราษฎรยินดีหาดใหญ 0-7420-0200
408 รพ.หาดใหญ 074-273100
สตูล 
409 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาเกาะหลีเปะ 099-4060590
สมุทรปราการ 
410 รพ.อรวรรณ 02-3342555
411 รพ.สำโรงการแพทย 0-2361-1111
412 รพ.เปาโล พระประแดง 0-2818-9000, 
 (รพ.กรุงเทพ พระประแดง) 0-2425-0029-33
413 รพ.จุฬารัตน 3 02-0332900 
414 รพ.จุฬารัตน 9 0-2738-9900-9
415 รพ.บางนา 2 0-2740-1800-6, 
  0-2330-3030-5
416 รพ.บางนา 5 02-138-1155-65
417 รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง 0-2818-7555
418 พริ้นซ ฮอสพิทอล(รพ.ปยะมินทร) 0-2316-0026-42
419 รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555
420 รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 0-2173-7766-75

421 รพ.เมืองสมุทรปูเจาสมิงพราย 0-2754-2800-9
422 รพ.รวมชัยประชารักษ 0-2708-7500-20
423 รพ.รัทรินทร 0-2323-2991-7
424 รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
425 รพ.สินแพทย เทพารักษ 02-761-5999
426 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู 0-2323-4081-3
427 สถานพยาบาลบางนา 3 0-2750-1150-3
428 สถานพยาบาลจุฬาเวช 0-2758-2501-6
429 สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 0-2315-1870 
  0-2705-1170-4
430 รพ.จุฬารัตน 1 สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2 , 
 (สถานพยาบาลจุฬารัตน 1) 0-2316-6198-9
431 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668
432 เมดิกา คลินิกเวชกรรม 0-2839-1178
433 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016
434 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 2 0-2753-2876-7 ,
  0-2384-0410
435 สถานพยาบาลบารมีการแพทย 02-3803360-4
436 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 ตลาดไทยประกัน 02-706-4050
437 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู 02-035-7060
438 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
 วัดดานสำโรง 02-037-1933
439 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรกษา 02-174-4954
สมุทรสงคราม
440 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา 034-723044  
441 รพ.มหาชัยแมกลอง(รพ.แมกลอง) 0-3471 5001-5
สมุทรสาคร 
442 รพ.บานแพว** 034-419555
443 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร
 (รพ.ศรีวิชัย 5) 0-3482-6709-29

444 รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
 (รพ.ศรีวิชัย 3) 0-2431-0070
445 รพ.เอกชัย 0-3441-7999
446 รพ.มหาชัย(รพ.มหาชัย 3) 0-3442-4990
447 รพ.มหาชัย 2 0-2810-3442,
  0-2431-0054
448 รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 0-34403700
449 แพทยทาจีนคลินิกเวชกรรม 034-115324
450 หมอวิศิษฐการแพทย 034-472481
สระแกว 
451 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตนโรงเกลือ 037-247-488
สระบุรี 
452 รพ.เกษมราษฎรสระบุรี 0-3631-5555-94 
  081-4666740
453 รพ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218900
454 รพ.ปภาเวช 03-637-1818
455 ธาราเวชคลินิกเวชกรรม
 (คลินิกหมอสมบัติ-หมอวราภรณ) 089-8004843
456 คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ  036-214456
457 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรชัย 089-1118020
458 รพ.อภิณพเวชกรรม   036-246902, 036-244133
459 คลินิกเอกชัยทันตแพทย 036-244070
460 คลินิกรักฟน 036-213216
461 เดนทัลสไมลคลินิกทันตกรรม 088-2938924
462 เดนทัลสไมล พระพุทบาท คลินิกทันตกรรม 095-6023282
463 คลินิกทันตกรรมฟนสวย 036-320295
464 แพทยผจงนิติคลินิกเวชกรรม 089-1232870
465 รพ.พระพุทธบาท 036-266166
466 รพ.อินทรบุรี 036-581993
467 รพ.สิงหบุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-520517

สุโขทัย 
468 รพ.สุโขทัย 0-55610586
469 รพ.พัฒนเวชสุโขทัย 0-5562-1502-7, 0-5561-1292
470 รพ.รวมแพทยสุโขทัย 0-5561-2211-12
สุพรรณบุรี 
471 รพ.เจาพระยายมราช 035-521555  ตอ 1215  
472 รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี 0-3550-0283-8
473 รพ.วิภาวดี ปยราษฎร 0-3555-2724-7
474 รพ.ธนบุรีอูทอง 0-3540-4053-9
สุราษฎรธานี 
475 รพ.กรุงเทพ สุราษฎร 1719
476 รพ.เกาะสมุย 077-421-232
477 รพ.ทาชนะ 077-381-167 
478 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ** 0-7736-1283, 0-7736-2013
  0-7736-3775
479 รพ.สมุยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7742-2272 , 
  0-7723-0781
480 รพ.ศรีวิชัยสุราษฎรธานี 0-7728-2520-1, 
  0-7722-0396
481 รพ.กรุงเทพ สมุย 0-7742-9500
482 รพ.ทักษิณ 0-7728-5701-5
483 รพ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนล 0-7741-4400-9,
  0-7724-5720-6
484 รพ.บานดอน อินเตอร เกาะสมุย 0-7724-5236-9
485 รพ.เฟรสเวสเทอรน 077-377 472-4 # 400,
  093-671 3596 
486 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 0-7736-1672
487 คลินิกเวชกรรมเฟรสเวสเทอรน 077-375 221,  077-375 202
488 คลินิก รพ.กรุงเทพสมุย 0-7723-9599
489 คลินิกไทยอินเตอรการแพทย
 (เกาะพงัน) 0-7723-9508

490 คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิรัตน 077-447880
491 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 1 077-375521
492 คลินิกเวชกรรมสยามอินเตอรเนชั่นแนล 
 สาขาพะงัน 2 077-375372
สุรินทร 
493 รพ.รวมแพทย(หมออนันต) 0-4451-5700-1,
  0-4451-3638,0-4451-3192
494 คลินิกแพทยถาวร 044-511-521
หนองคาย 
495 รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ** 042-431015
496 รพ.หนองคาย** 042-465201-9
497 รพ.หนองคายวัฒนา 042-465201-9
498 รพ.รวมแพทยหนองคาย 0-4242-1412-4
หนองบัวลำภู 
499 รพ.วีระพลการแพทย 0-4231-2344-6
อางทอง 
500 รพ.อางทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4
อุดรธานี 
501 รพ.เอกอุดร 0-4234-2555
502 รพ.กรุงเทพ อุดร 0-4234-3111
503 รพ.นอรทอีสเทอรนวัฒนา 0-4232-5999, 0-4224-1031-3
อุบลราชธานี 
504 รพ.สรรพสิทธิประสงค 045-244973
505 รพ.อุบลรักษธนบุรี 0-4526-0300-5
506 รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร 0-45243222
507 รพ.ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55

โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมาย ** สามารถใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีผูปวยใน
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ชื่อสาขา โทรศัพท โทรสาร
สำนักงานใหญ ฝาย 02-2392200 02-9337502
ธุรกิจธนาคาร1 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 

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)


