
   

 

 

Chubb Samaggi Insurance PCL. 

2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,  

Northpark Project, 

Vibhavadi-Rangsit Rd., 

Thung Song Hong, Laksi, 

Bangkok 10210      

Bangkok 10110 

 

ศนูยล์กูค้าสมัพนัธ์ 
ตู้  ปณ. 525 ศฝ. หวัล าโพง กรุงเทพฯ 10331 

399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชัน้ 26 
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ +66 0 2611 4000  
โทรสาร   +66 0 2611 4444  
www.chubb.com/th 

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวภิาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพฯ 10210 
ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510 

หนงัสือรับรองการประกนัภยั THE CERTIFICATE 
รหสับริษทั CBSMG                                      กรมธรรม์ประกนัอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ป พเีอ         กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี  APA-B04373 
Company Code                                                                                                                                   Policy No. 

คุม้ครอง 24 ชัว่โมงทัว่โลก 24 Hours Worldwide Coverage 
1. ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั : ช่ือและท่ีอยู ่The Policyholder : Name and Address 
   บริษทั สยามลิเบอร์ต้ี อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ จ  ากดั 
อาคาร เค ทาวเวอร์  ชั้นท่ี 24 เลขท่ี 209/1 ถนนสุขมุวิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

2. ผูเ้อาประกนัภยั : ช่ือและท่ีอยู ่ The Insured : Name and Address 
    ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนในรับความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุ ผา่น Chubb Line Official Account 
ไดรั้บความคุม้ครองตามตารางขอ้ตกลงคุม้ครอง เป็นระยะเวลา 2 เดือนนบัจากวนัท่ีลงทะเบียน
รับสิทธ์ิความคุม้ครอง 

      

เลขประจ าตวัประชาชน: ID No.  :  
ทะเบียนเลขท่ี                             :       
อาชีพ : Occupation                     :       
ชั้นอาชีพ : Occupation class        :       
อาย ุ: Age                                  :  
 

3. ผูรั้บประโยชน์ : ช่ือและท่ีอยู ่The Beneficiary : Name and Address 
 

    ทายาทตามกฎหมาย (The Heir) 
 

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั:  
Relationship to the Insured 
ทายาทตามกฎหมาย (The Heir) 

4. ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี      3 กรกฎาคม 2560     เวลา    12.00     น.              ส้ินสุดวนัท่ี      3 พฤศจิกายน 2560      เวลา     12.00    น. 
    Period of Insurance :  From                03 July  2017              at         12.00      hours           To                   03 November 2017        at          12.00    hours 
5. จ านวนจ ากดัความรับผิด : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองเฉพาะผลของการบาดเจบ็ทางร่างกายในขอ้ท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวเ้ท่านั้น 
    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated. 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ย 
Insuring Agreement/Endorsement 

จ านวนเงินเอาประกนัภยั (บาท) 
Sum Insured (Baht) 

ความรับผิดส่วนแรก (บาท หรือ วนั) 
Deductible (Baht or days ) 

เบ้ียประกนัภยั (บาท) 
Premium (Baht) 

 
1.ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
- การเสียชีวติ 
- การสูญเสียอวยัวะโดยส้ินเชิง หรือสูญเสียสายตา 
- การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
จ ากดัความรับผดิเน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกท าร้ายร่างกาย 

 
 
 

@ 100,000.- 
ไม่คุม้ครอง 
ไม่คุม้ครอง 

 
@ 0.- 

 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 

 
 

 
 
 

ช าระอากรแล้ว 
 

เบ้ียประกนัภยัส าหรับภยัเพ่ิม Additional Premium 
ส่วนลดเบ้ียประกนัภยั Premium Discount                                                                                                                                                                                                                            
เบ้ียประกนัภยัสุทธิ Net Premium 
อากรแสตมป์ Stamps 
ภาษี Tax 
เบ้ียประกนัภยัรวม Total Premium 

 
 
 
 
 
 

งานตรง   ตัวแทนประกนัวนิาศภยั    นายหน้าประกนัวนิาศภยั บริษทั สยามลิเบอร์ต้ี อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ จ  ากดั   ใบอนุญาตเลขที่  ว00018/2556 
     Direct          Agent                     Broker                                                                                                    License No. 



 

 

   

 

 
 
 
 
วนัท าสญัญาประกนัภยั        03  July  2017                          วนัออกกหนงัสือรับรองการประกนัภยั        03 July  2017 
Agreement made on       Certificate issued on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม)-Director 
นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ ์

         ผูรั้บมอบอ านาจ-Authorized Signature 
(                   -                   ) 

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม)-Director 
นายเกลน เดวิด ไมเคิล บราวน์ 

 

เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทัฯ โดยบุคคลผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ ไดล้งลายมือช่ือ ไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านกังานของบริษทัฯ  
  As evidence the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at its office. 



 

 

   

 
เอกสารสรุปสาระส าคญั 

กรมธรรม์ประกนัภยัอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ป พเีอ 
 บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั”) ไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั และขอรับรองภายใตข้อ้บงัคบัเง่ือนไข
ทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีว่า ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูมี้สิทธ์ิไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ี   
 หากผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) ตอ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีขอ้สงสยั หรือจะขอทราบรายละเอียดใดๆเก่ียวกบัการประกนัภยัน้ี 
โปรดติดต่อท่ีแผนกบริการผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั  ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐาน
ตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ 
ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท  าให้สิทธิการเรียกร้องเสีย
ไป หากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้  าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถ้วนและถูกตอ้งแล้ว โดยค่าทดแทน
ส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  
 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
ข้อยกเว้นทั่วไปที่ส าคญั กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครอง (เวน้แต่จะไดมี้การขยายความคุม้ครองและมีการออกเอกสารแนบทา้ยเพ่ือขยายความคุม้ครองดงักล่าว)  
 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได ้
ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3. การไดรั้บเช้ือโรค ปรสิต เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ 
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งกระท า เน่ืองจากไดรั้บบาดเจ็บซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี และได้

กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
5. การแทง้ลูก 
6. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวน้แต่การรักษาท่ีไดเ้กิดข้ึนภายใน 7 วนันบัจากวนัเกิดอุบติัเหตุ 
7. การเปล่ียนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์ 
8. อาหารเป็นพิษ 
9. การปวดหลงั อนัมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสนัหลงัเคล่ือนทบัเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลงัเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอน

รองกระดูกสันหลงัเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลงัเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูก
สันหลงัส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เวน้แต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมาจาก
อุบติัเหตุ 

10. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่ว่าจะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงคราม
กลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะ
เป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

11. การก่อการร้าย 
12. การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจาก

กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 
13. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้



 

 

   

 

 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อไปน้ี (เวน้แต่จะไดมี้การขยายความคุม้ครอง และมีการออกเอกสารแนบทา้ยเพ่ือขยายความคุม้ครอง
ดงักล่าว) 

1. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต็สกีดว้ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะ
ก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยูใ่นบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ ์ด าน ้าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้า  

2. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 
3. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยูใ่นอากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโ้ดยสาร และมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์
4. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
5. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย ัว่ยใุห้เกิดการทะเลาะวิวาท 
6. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุม 
7. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเขา้ปฏิบติัการนั้นเกิน 30 วนั 

บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเขา้ปฏิบติัการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวนัส้ินสุดการปฏิบติัการนั้น ส่วนหลงัจากนั้นให้กรมธรรม์
ประกนัภยัมีผลบงัคบัต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
รายละเอยีดความคุ้มครองที่ส าคญั กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองโดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี (เฉพาะท่ีให้ความคุม้ครองให้เท่านั้น) 
 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
ค านิยาม 
การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดย
ส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
ความคุม้ครอง 
 การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนั
ในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดงัน้ี 
1. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 12 

เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9. 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หาก
บริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต   
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 



 

 

   

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   

 
หมายเหตุ : ความคุม้ครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถว้น ให้เป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ด กรุ๊ป พีเอ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


