
คำจำกัดความเฉพาะหมวด
1. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ ่งเกิดขึ ้นโดยเอกเทศ

  และโดยอิสระจากเหตุอื่น

2. ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผู เอาประกันภัยและหรือบุคคลใดๆที ่ขับขี ่หรือโดยสารอยู ในรถยนตที ่ไดระบุ

  หมายเลขทะเบียนไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยขณะเกิดอุบัติเหตุ

3. แพทย หมายถึง ผูที่สำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง

  จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ให

  บริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม ซ่ึงไมใชแพทยท่ีเปนผูไดรับความคุมครอง

  เองหรือคูสมรสของผูไดรับความคุมครอง

4. ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จำเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดตอกัน

  ไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ซ่ึงตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคำแนะนำ

  จากแพทยตามขอบงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสม

  สำหรับการรักษาการบาดเจ็บน้ันๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยใน แลวตอมา

  เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง

5. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษา

  ที่เหมาะสมกับผู ปวย ตามความจำเปนทางการแพทยและสอดคลองกับขอสรุป

  จากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)

6. ความจำเปนทางการแพทย หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้                   

  1. ตองสอดคลองกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการ                    

  2. ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปจจุบัน

  3. ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการหรือของครอบครัวผูรับบริการหรือของ

     ผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียว และ

  4. ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยท่ีเหมาะสมตามความจำ

      เปนของภาวะการบาดเจ็บของผูรับบริการนั้นๆ

7. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน

   และมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทยที ่เพียงพอ

  ตลอดจนการจัดการใหบริการท่ีครบถวน โดยเฉพาะอยางย่ิงมีหองสำหรับ การผาตัดใหญ 

  และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล

  ของอาณาเขตนั้นๆ

8. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน

  และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดำเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมาย

  ของอาณาเขตนั้นๆ

ความคุมครอง 
ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากรถยนตคันที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยนี้เกิดอุบัติเหตุและ

เปนผลทำใหผูไดรับความคุมครองไดรับบาดเจ็บจนตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
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ขอตกลงคุมครอง

เงินชดเชยรายไดรายวันกรณีรถยนตเกิดอุบัติเหตุและทำใหผูขับขี่หรือผูโดยสารบาดเจ็บ

จนตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล
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เวชกรรม ตามมาตรฐานทางการแพทยและความจำเปนทางการแพทยภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจายเงิน

คาทดแทนใหผูไดรับความคุมครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวันและระยะเวลาการจายเงินคาทดแทนสูงสุดตอผูไดรับ

ความคุมครองแตละคนตออุบัติเหตุแตละครั้งที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่ตองนอนรักษาตัว

เปนผูปวยในดังกลาว (สูงสุดไมเกิน 30 วัน)

ท้ังน้ี ผูไดรับความคุมครองจะไดรับคาทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวันท่ีระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยก็ตอเม่ือ

มีจำนวนผูไดรับความคุมครองซึ่งเขารักษาเปนผูปวยในจากอุบัติเหตุเดียวกันไมเกิน 7 คน แตในกรณีที่มีผูบาดเจ็บมากกวา 7 คน 

จำนวนเงินชดเชยรวมจะไมเพิ่มขึ้น แตจะนำจำนวนเงินชดเชยรวมมาเฉลี่ยเปนจำนวนเงินเอาประกันภัยตอวันและจาย ใหกับผูได

รับความคุมครองทุกคน

เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะหมวด
1. การตรวจทางการแพทย

 ภายในระยะเวลาอันสมควรบริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่

 จำเปนกับการประกันภัยนี้และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจาย

 ของบริษัท

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเพื่อ

 ประกอบการพิจารณาจายผลประโยชนน้ัน บริษัทสามารถปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ีแกผูเอาประกันภัยได

2. หลักฐานที่ใชในการเรียกรองคาทดแทน

 ผูเอาประกันภัย จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

 เวชกรรมโดยคาใชจายของตนเอง

 (1) แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

 (2) ใบรับรองแพทยหรือใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล

 (3) สำเนาแฟมประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (ถามี)

 (4) สำเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่แสดงจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวเปนผูปวยใน

 (5) สำเนาบันทึกประจำวัน

 (6) สำเนาคูมือจดทะเบียนรถยนตคันที่เอาประกันภัย

 (7) สำเนาหนาตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันที่เกิดอุบัติเหตุ (ถามี)

 (8) สำเนาใบสรุปรายงานการสำรวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผูบาดเจ็บในรถยนตคันที่เอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยรถยนต 

       (ถามี)

 (9) เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจำเปน

ขอยกเวนเฉพาะหมวด
การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาตอไปนี้

1. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง

2. การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ

3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ เนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองภายใต

 กรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรมประกันภัย

4. การแทงลูก

5.  ขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท

6.  ขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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7. การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือการพักเพ่ือการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ  

 การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

 การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บ  การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุซึ่งไมใชความจำเปน ทางการแพทยหรือไมเปน

 มาตรฐานทางการแพทย

8.  การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

9.  การขับข่ีโดยบุคคลท่ีไมเคยไดรับใบอนุญาตขับข่ีใดๆ หรือเคยไดรับ แตถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือ ใชใบขับข่ีรถจักรยานยนต

  ไปขับขี่รถยนต 

10. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต

แตการยกเวนตามขอ 9. และ 10. น้ี จะไมนำมาบังคับใชสำหรับกรณีการบาดเจ็บของผูโดยสาร และผูขับข่ีท่ีมิไดเกิดจากความประมาท

ของผูขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
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