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หนังสื อรับรองการประกันภัย THE CERTIFICATE
รหัสบริ ษทั CBSMG
Company Code

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ APA-B04373
Policy No.
คุม้ ครอง 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก 24 Hours Worldwide Coverage

กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ ป พีเอ

1. ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address

บริ ษทั สยามลิเบอร์ต้ ี อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จากัด
อาคาร เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 เลขที่ 209/1 ถนนสุขมุ วิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
2. ผูเ้ อาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured : Name and Address
ลูกค้าที่ลงทะเบียนในรับความคุม้ ครองประกันอุบตั ิเหตุ ผ่าน Chubb Line Official Account
ได้รับความคุม้ ครองตามตารางข้อตกลงคุม้ ครอง เป็ นระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน
รับสิ ทธิ์ความคุม้ ครอง

เลขประจาตัวประชาชน: ID No. :
ทะเบียนเลขที่
:
อาชีพ : Occupation
:
ชั้นอาชีพ : Occupation class :
อายุ : Age
:

3. ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย:
Relationship to the Insured
ทายาทตามกฎหมาย (The Heir)
ทายาทตามกฎหมาย (The Heir)
4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.
สิ้นสุดวันที่ 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. จานวนจากัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้การคุม้ ครองเฉพาะผลของการบาดเจ็บทางร่ างกายในข้อที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated.
ข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ความรับผิดส่วนแรก (บาท หรื อ วัน) เบี้ยประกันภัย (บาท)
Insuring Agreement/Endorsement
Sum Insured (Baht)
Deductible (Baht or days )
Premium (Baht)

1.ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
- การเสี ยชีวติ
- การสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยสายตา
- การทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
จากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรื อ
ถูกทาร้ายร่ างกาย

ชาระอากรแล้ ว

@ 100,000.ไม่คุม้ ครอง
ไม่คุม้ ครอง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

@ 0.-

ไม่มี

เบี้ยประกันภัยสาหรับภัยเพิ่ม Additional Premium
ส่ วนลดเบี้ยประกันภัย Premium Discount
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ Net Premium
อากรแสตมป์ Stamps
ภาษี Tax
เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium

งานตรง  ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้ าประกันวินาศภัย บริ ษทั สยามลิเบอร์ต้ ี อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จากัด ใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2556
Direct
Agent
Broker
License No.

วันทาสัญญาประกันภัย
Agreement made on

03 July 2017

วันออกกหนังสื อรับรองการประกันภัย
Certificate issued on

03 July 2017

เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั ฯ โดยบุคคลผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั ฯ
As evidence the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at its office.

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)-Director

นายเกลน เดวิด ไมเคิล บราวน์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)-Director

(
)
ผูร้ ับมอบอานาจ-Authorized Signature

เอกสารสรุ ปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ ป พีเอ
บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย และขอรับรองภายใต้ขอ้ บังคับเงื่อนไข
ทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ว่า ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้
หากผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) ต้องการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อจะขอทราบรายละเอียดใดๆเกี่ ยวกับการประกันภัยนี้
โปรดติดต่อที่แผนกบริ การผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐาน
ตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชี วิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชี วิต หรื อวันที่เริ่ มเกิ ดทุพพลภาพ
ส่วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้ องเสี ย
ไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ ครบถ้วนและถู กต้องแล้ว โดยค่าทดแทน
สาหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
ข้ อยกเว้นทั่วไปที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุม้ ครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุม้ ครองดังกล่าว)

 ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่ องจากได้รับบาดเจ็บซึ่ งได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้
กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
5. การแท้งลูก
6. การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ

7. การเปลี่ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
8. อาหารเป็ นพิษ
9. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอน
รองกระดูกสันหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิ สภาพที่กระดูก
สันหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่ องมาจาก
อุบตั ิเหตุ
10. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงคราม
กลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ งจะ
เป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก

11. การก่อการร้าย
12. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ งนิ วเคลียร์ และจาก
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซ่ ึ งดาเนิ นติดต่อไปด้วยตัวเอง
13. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

 ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุม้ ครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุม้ ครอง
ดังกล่าว)
1. ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชี วิต) ขณะ
กาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
2. ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์

4.
5.
6.
7.

ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
ขณะที่ผเู้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบตั ิการนั้นเกิ น 30 วัน
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิ บตั ิการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึ งวันสิ้ นสุ ดการปฏิ บตั ิ การนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครองที่สาคัญ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ (เฉพาะที่ให้ความคุม้ ครองให้เท่านั้น)
ข้อตกลงคุม้ ครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
คานิยาม
การสูญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดย
สิ้นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิ ท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจา และอาชี พอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิ งตลอดไป
ความคุม้ ครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน
ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิต
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12
เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่ งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หาก
บริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรี ยกร้องผลประโยชน์การเสี ยชีวิต
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบมรณบัตร
3.
สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4.
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

5.
6.

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์

หมายเหตุ : ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม แสตนดาร์ ด กรุ๊ ป พีเอ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)

