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กรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ�ม มาย พ�เอ

 โดยการเชื่อถือข�อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของกรมธรรม�ประกันภัยนี้และเพ�่อเป�นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อผู�เอาประกันภัยต�องชำระ
ภายใต�ข�อบังคับ เง�่อนไขทั่วไปและข�อกำหนด ข�อตกลงคุ�มครอง ข�อยกเว�นและเอกสารแนบท�ายแห�งกรมธรรม�ประกันภัย บร�ษัทให�สัญญากับผู�เอาประกันภัยดังต�อไปนี้ 

  หมวดที่ 1 คำจำกัดความ       
 1.1 บร�ษัท   หมายถึง         บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 1.2 กรมธรรม�ประกันภัย  หมายถึง  ตารางกรมธรรม�ประกันภัย เง� ่อนไขทั่วไปและข�อกำหนด ข�อตกลงคุ�มครอง ข�อยกเว�น เอกสารแนบท�าย กรมธรรม�ประกันภัย
       ใบคำขอประกันภัย ใบรับรองการประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม�ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสำคัญตามกรมธรรม�ประกันภัยน้ี
       ซึ่งถือเป�นส�วนหนึ่งแห�งสัญญาประกันภัย
 1.3 ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย  หมายถึง  บุคคลหร�อองค�กร ที่ระบุชื่อเป�นผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยในตารางกรมธรรม�ประกันภัยนี้และ/หร�อใบรับรองการประกันภัยซึ่งเป�น
       ผู�จัดให�มีการประกันภัย เพ�่อประโยชน�ของผู�เอาประกันภัย
 1.4 ผู�เอาประกันภัย   หมายถึง  บุคคลท่ีระบุช่ือเป�นผู�เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม�ประกันภัยน้ี และ/หร�อใบรับรองการประกันภัยซ่ึงเป�นบุคคลท่ีได�รับความคุ�มครอง
       ตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 1.5 อุบัติเหตุ   หมายถึง  เหตุการณ�ที่เกิดข�้นอย�างฉับพลัน จากป�จจัยภายนอกร�างกาย และทำให�เกิดผลที่ผู�เอาประกันภัยมิได�เจตนา หร�อมุ�งหวัง 
 1.6 การบาดเจ็บ   หมายถึง  การบาดเจ็บทางร�างกาย อันเป�นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดข�้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
 1.7 ความสูญเสีย หร�อ  หมายถึง  การบาดเจ็บทางร�างกายของผู�เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให�ผู �เอาประกันภัยเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อ
         ความเสียหายใดๆ    ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อได�รับบาดเจ็บ
 1.8 โรงพยาบาล   หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให�บร�การทางการแพทย�โดยสามารถรับผู�ป�วยไว�ค�างคืน และมีองค�ประกอบทางด�านสถานที่มีจำนวน
       บุคลากรทางการแพทย�ที่เพ�ยงพอตลอดจนการจัดการให�บร�การที่ครบถ�วน โดยเฉพาะอย�างยิ�งมีห�องสำหรับการผ�าตัดใหญ� 
       และได�รับอนุญาตให�จดทะเบียนดำเนินการเป�นโรงพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
 1.9 สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให�บร�การทางการแพทย� โดยสามารถรับผู�ป�วยไว�ค�างคืน และได�รับอนุญาตให�จดทะเบียนดำเนินการเป�น
       สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
 1.10 คลินิก   หมายถึง  สถานพยาบาลแผนป�จจ�บันที่ได�รับอนุญาตตามกฎหมายดำเนินการโดยแพทย�ทางการรักษาพยาบาล ตรวจว�นิจฉัยโรคและ
       ไม�สามารถรับผู�ป�วยไว�ค�างคืนได�
 1.11 ความรับผิดส�วนแรก  หมายถึง  ความเสียหายส�วนแรกที่ผู�เอาประกันภัยจะต�องรับผิดชอบเองต�ออุบัติเหตุแต�ละครั้ง
 1.12 แพทย �   หมายถึง  ผู�สำเร็จการศึกษาได�รับปร�ญญาแพทยศาสตร�บัณฑิตได�ข�้นทะเบียนอย�างถูกต�องจากแพทยสภา และได�รับอนุญาตให�ประกอบ
       ว�ชาชีพสาขาเวชกรรมในท�องถิ�นที่ให�บร�การทางการแพทย� หร�อทางด�านศัลยกรรม
 1.13 พยาบาล   หมายถึง  ผู�ที่ได�รับใบอนุญาตประกอบว�ชาชีพตามกฎหมาย
 1.14 มาตรฐานทางการแพทย�  หมายถึง  หลักเกณฑ�หร�อแนวทางปฏิบัติทางการแพทย�แผนป�จจ�บันที่เป�นสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู�ป�วยตามความ
       จำเป�นทางการแพทย�และสอดคล�องกับข�อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บการตรวจพบ ผลการชันสูตร หร�ออื่นๆ (ถ�ามี)
 1.15 ค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควร หมายถึง  ค�ารักษาพยาบาล และ/หร�อค�าใช�จ�ายใดๆ ท่ีควรจะเป�น  เม่ือเปร�ยบเทียบกับการให�บร�การท่ีโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม  
       หร�อคลินิก เร�ยกเก็บกับผู�ป�วยทั่วไปของโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อคลินิก ซึ่งผู�เอาประกันภัยเข�ารับการ
       รักษานั้น
 1.16 ความจำเป�นทางการแพทย�  หมายถึง  การบร�การทางการแพทย�ต�างๆ ที่มีเง�่อนไข ดังนี้
       (1) ต�องสอดคล�องกับการว�นิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผู�รับบร�การ
       (2) ต�องมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�อย�างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติป�จจ�บัน
       (3) ต�องมิใช�เพ�อ่ความสะดวกของผู�รับบร�การ หร�อของครอบครัวผู�รับบร�การ หร�อของผู�ให�บร�การรักษาพยาบาลเพ�ยงฝ�ายเดียว และ
       (4) ต�องเป�นการบร�การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู�ป�วยที่เหมาะสม ตามความจำเป�นของภาวะการบาดเจ็บของผู�รับ
            บร�การนั้นๆ
 1.17 การก�อการร�าย         หมายถึง  การกระทำซึ่งใช�กำลังหร�อความรุนแรง และ/หร�อมีการข�มข��โดยบุคคลหร�อกลุ�มบุคคลใดไม�ว�าจะเป�นการกระทำเพ�ยงลำพัง การ
       กระทำการแทน หร�อที่เกี่ยวเนื่องกับองค�กรใด หร�อรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพ�่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหร�อจ�ดประสงค�
       ที่คล�ายคลึงกัน รวมทั้งเพ�่อต�องการส�งผลให�รัฐบาลและ/หร�อสาธารณชน หร�อส�วนหนึ่งส�วนใดของสาธารณชนตกอยู�ในภาวะ
       ตื่นตระหนกหวาดกลัว
 1.18 ป�กรมธรรม�ประกันภัย  หมายถึง  ระยะเวลาหนึ่งป�นับแต�วันที่กรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับ หร�อนับแต�วันครบรอบป�กรมธรรม�ประกันภัยป�ต�อๆ ไป

ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย พ�เอ (แบบกลุ�ม)



บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

  หมวดที่ 2 เง�่อนไขทั่วไปและข�อมกำหนด
 2.1 สัญญาประกันภัย
       สัญญาประกันภัยนี้เกิดข�้นจากการที่บร�ษัทเชื่อถือข�อแถลงของผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และข�อแถลงเพ��มเติม (ถ�ามี) ที่ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย
 หร�อผู�เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให�ไว�เป�นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บร�ษัทจ�งได�ออกกรมธรรม�ประกันภัยนี้ไว�ให�
       ในกรณีที่ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�เอาประกันภัยรู�อยู�แล�ว แต�แถลงข�อความอันเป�นเท็จในข�อแถลงตามวรรคหนึ่ง หร�อรู�อยู�แล�วในข�อความจร�งใดแต�ปกป�ดข�อความจร�งนั้นไว�โดยไม�แจ�ง
 ให�บร�ษัททราบ ซ่ึงหากบร�ษัททราบข�อความจร�งน้ันๆ อาจจะได�จ�งใจให�บร�ษัทเร�ยกเบ้ียประกันภัยสูงข�น้หร�อบอกป�ดไม�ยอมทำสัญญาประกันภัย  สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเป�นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห�งประมวล
 กฎหมายแพ�งและพาณิชย� บร�ษัทมีสิทธิบอกล�างสัญญาประกันภัยได� 
       บร�ษัทจะไม�ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข�อแถลงนอกเหนือจากที่ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย หร�อผู�เอาประกันภัยได�แถลงไว�ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
 2.2 ความสมบูรณ�แห�งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข�อความในสัญญาประกันภัย
     กรมธรรม�ประกันภัยนี้ รวมทั้งข�อตกลงคุ�มครองและเอกสารแนบท�าย ประกอบกันเป�นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข�อความใดๆ ในสัญญาจะต�องได�รับความยินยอมจากบร�ษัท และ
 ได�บันทึกไว�ในกรมธรรม�ประกันภัยนี้ หร�อในเอกสารแนบท�ายแล�วจ�งจะสมบูรณ�
 2.3 การไม�โต�แย�งหร�อคัดค�านความไม�สมบูรณ�ของสัญญาประกันภัย 
     บร�ษัทจะไม�โต�แย�งหร�อคัดค�านเร�่องความไม�สมบูรณ�ของสัญญาประกันภยันี้ เมื่อกรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับมาเป�นเวลา 2 ป�กรมธรรม�ประกันภัยติดต�อกันข�้นไป นับแต�วันที่กรมธรรม�ประกันภัย
 มีผลบังคับเป�นครั้งแรก เว�นแต�การขาดชำระเบี้ยประกันภัย 
     ในกรณีที่บร�ษัทได�ทราบข�อมูลอันจะบอกล�างสัญญาประกันภัยได� แต�มิได�ใช�สิทธิบอกล�างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือนนับแต�ทราบข�อมูลนั้น บร�ษัทไม�อาจบอกล�างความสมบูรณ�
 ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได� 
 2.4 การแถลงอายุหร�อเพศคลาดเคลื่อน 
        ถ�ามีการแถลงอายุ หร�อเพศของผู�เอาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากความเป�นจร�ง ทำให� 
        2.4.1 บร�ษัทได�รับเบี้ยประกันภัยน�อยกว�าที่กำหนด จำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ผู�เอาประกันภัยจะได�รับตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้ จะเท�ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได�ชำระแล�วนั้น สามารถซื้อ 
   ความคุ�มครองตามการประกันภัยน้ีได�ตามอายุและเพศท่ีถูกต�องแท�จร�ง หากอายุหร�อเพศของผู�เอาประกันภัยถูกต�องแท�จร�งนั้นไม�อาจได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยน้ีแล�ว
   บร�ษัทจะไม�จ�ายค�าทดแทนใดๆให� แต�จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม�ประกันภัยนี้ที่ได�ชำระมาแล�วแทน 
        2.4.2 บร�ษัทได�รับเบี้ยประกันภัยเกินกว�าอัตราที่กำหนด บร�ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส�วนที่เกินให�แก�ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อ ผู�เอาประกันภัย อย�างไรก็ตามบร�ษัทจะไม�นำเง�่อนไขนี้
   ไปบังคับใช�เพ�่อการปรับเบี้ยประกันภัยย�อนหลังสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในป�กรมธรรม�ประกันภัยที่ผ�านไปแล�ว 
 2.5 การเปลี่ยนอาชีพ 
        ถ�าผู�เอาประกันภัยได�รับบาดเจ็บในขณะที่กระทำการโดยมีค�าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว�าอาชีพที่ได�แจ�งไว�แต�เดิม บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�เป�นจานวนเง�นเท�าที่เบี้ย
 ประกันภัยที่ได�รับชำระแล�วสำหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ�มครองสำหรับอาชีพใหม�ได� 
        ถ�าผู�เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป�นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบร�ษัทกำหนดไว�ว�าเป�นอาชีพที่มีการเสี่ยงภัยน�อยกว�าอาชีพประเภทที่แจ�งไว�กับบร�ษัท บร�ษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัย
 ให�ตามส�วน นับแต�วันที่บร�ษัทได�รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล�ว 
 2.6 การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู�เอาประกันภัย 
        2.6.1 ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยจะต�องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู�เอาประกันภัยแต�ละคนที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้เป�นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หร�อวันเดือนป�เกิด  
  จำนวนเง�นเอาประกันภัย วันที่กรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ�นสุดของกรมธรรม�ประกันภัย ผู�รับประโยชน� และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่จำเป�นเพ�่อปฏิบัติตามเง� ่อนไขของ
  กรมธรรม�ประกันภัยนี้ 
        2.6.2 ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม�ทำให�กรมธรรม�ประกันภัยที่สมบูรณ�อยู�แล�วเสื่อมเสียไป และไม�ทำให�กรมธรรม�ประกันภัยนี้ถูกยกเลิกโดยชอบแล�วกลับมีผลต�อไปอีก  
   แต�เมื่อได�ตรวจพบความผิดพลาดเช�นว�านี้แล�ว ให�จัดการปรับปรุงตามความเป�นธรรม 
        2.6.3 ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยจะต�องส�งเอกสารและหลักฐานอันเป�นข�อพ�สูจน�แก�บร�ษัทตามที่ต�องการในเร�่องต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับกรมธรรม�ประกันภัย บรรดาเอกสารต�างๆ ที่บุคคลใดส�งให�แก�
                   ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันนี้ รวมทั้งหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข�อง ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยจะต�องอนุญาตให�บร�ษัทเข�าตรวจดูได�ตามสมควร 
 2.7 ผลประโยชน�ความคุ�มครอง กรณีเพ��ม/ลดจำนวนผู�เอาประกันระหว�างป�กรมธรรม�ประกันภัย 
        ในกรณีที่ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยแจ�งจำนวนและรายชื่อผู�เอาประกันภัยเพ��ม/ลดในระหว�างป�กรมธรรม�ประกันภัย บร�ษัทจะปรับปรุงเบี้ยประกันภัยให�เป�นไปตามสัดส�วนของระยะเวลาที่จะได�รับ
 ความคุ�มครอง หร�อตามสัดส�วนของระยะเวลาความคุ�มครองที่เหลืออยู� 
 2.8 การชำระเบี้ยประกันภัย 
       การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายป�จะถึงกำหนดชาระทันทีหร�อก�อนความคุ�มครองจะเร��มต�นโดยผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อผู�เอาประกันภัย และความคุ�มครองจะเร��มมีผลบังคับตามวันที่
 ระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย
 2.9 การบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัย 
        2.9.1 บร�ษัทจะบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได�ด�วยการส�งหนังสือบอกกล�าวล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วันโดยทางไปรษณีย�ลงทะเบียนถึงผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อผู�เอาประกันภัย  
  ตามท่ีอยู�คร้ังสุดท�ายท่ีแจ�งให�บร�ษัททราบ ในกรณีน้ีบร�ษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให�แก�ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อผู�เอาประกันภัย โดยหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม�ประกันภัย
  ฉบับนี้ได�ใช�บังคับมาแล�วออกตามส�วน 
        2.9.2 ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อผู�เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได� โดยแจ�งให�บร�ษัททราบเป�นหนังสือ และมีสิทธิได�รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัย
  สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได�ใช�บังคับมาแล�วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว�ดังต�อไปนี้

ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย พ�เอ (แบบกลุ�ม)



        การบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยตามเง� ่อนไขข�อนี ้ ไม�ว�าจะกระทาโดยฝ�ายใดก็ตาม ต�องเป�นการบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยทั ้งฉบับเท�านั ้น ไม�สามารถยกเลิกข�อตกลงคุ�มครองใด
 ข�อตกลงคุ�มครองหนึ่งได� 
 2.10  การสิ�นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ
            ความคุ�มครองของผู�เอาประกันภัยตามกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ�นสุดเมื่อมีเหตุการณ�ใดเหตุการณ�หนึ่งเกิดข�้นดังต�อไปนี้ แล�วแต�เหตุการณ�ใดจะเกิดข�้นก�อน 
           2.10.1 ณ วันที่กรมธรรม�ประกันภัยสิ�นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัยนี้และ/หร�อใบรับรองการประกันภัย 
           2.10.2 ในป�เอาประกันภัยที่ผู�เอาประกันภัยมีอายุครบ …….ป�บร�บูรณ� (ให�กำหนดได�ต่ำสุด 60 ป�บร�บูรณ� และสูงสุดไม�เกินอายุที่กำหนดในอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม�ประกันภัยนี้)
           2.10.3 เมื่อผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อผู�เอาประกันภัยไม�ชำระเบี้ยประกันภัยตามเง�่อนไขทั่วไปและข�อกำหนดข�อ 2.8 
           2.10.4 เมื่อผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต จากสาเหตุที่ไม�ได�รับความคุ�มครอง 
           2.10.5 เมื่อผู�เอาประกันภัยถูกจองจำอยู�ในเร�อนจำหร�อทัณฑสถาน สำหรับการสิ�นสุดความคุ�มครองตามข�อ 2.10.4 หร�อ 2.10.5 บร�ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให�แก�ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย
        และ/หร�อผู�เอาประกันภัย หร�อผู�รับประโยชน� โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได�ใช�บังคับมาแล�วออกตามส�วน 
           2.10.6 ความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้ แต�ละความคุ�มครองจะสิ�นสุดเมื่อบร�ษัทได�จ�ายค�าทดแทน ตามจำนวนเง�นเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย
        ของความคุ�มครองนั้นๆ ครบถ�วนแล�ว โดยบร�ษัทจะให�ความคุ�มครองต�อไป จนสิ�นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจำนวนเง�นเอาประกันภัยของความคุ�มครองอื่นที่เหลืออยู�เท�านั้น 
           2.10.7 กรมธรรม�ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้จะสิ�นสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ�นสุดของกรมธรรม�ประกันภัย 
 2.11 การแจ�งอุบัติเหต ุ 
            ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� หร�อตัวแทนของบุคคลแล�วแต�กรณี จะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไม�ชักข�า ในกรณีที่มีการเสียชีว�ตจะต�องแจ�งให�บร�ษัท
 ทราบทันที เว�นแต�จะพ�สูจน� ได�ว�ามีเหตุจำเป�นอันสมควรจ�งไม�อาจแจ�งให�บร�ษัททราบดังที่ได�กล�าวมาแล�วข�างต�นได� แต�ได�แจ�งโดยเร็วที่สุดเท�าที่สามารถจะกระทำได�แล�ว 
 2.12 การเร�ยกร�องและการส�งหลักฐานความเสียหาย
            ในกรณีเร�ยกร�องค�าทดแทน ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� หร�อตัวแทนของบุคคลดังกล�าวแล�วแต�กรณี จะต�องส�งหลักฐานตามที่บร�ษัทร�องขอตาความจำเป�น
 ให�แก�บร�ษัทโดยค�าใช�จ�ายของตนเอง 
            ในกรณีเร�ยกร�องค�าทดแทนเนื่องจากเสียชีว�ต หร�อทุพพลภาพ ให�ส�งหลักฐานดังกล�าวข�างต�นภายใน 30 วันนับแต�วันเสียชีว�ต หร�อนับจากวันที่แพทย�ลงความเห็นว�าทุพพลภาพ  
 ส�วนในกรณีเร�ยกร�องค�าทดแทนอย�างอื่น ให�ส�งหลักฐานภายใน 180 วันนับแต�วันเกิดอุบัติเหตุ แต�การไม�เร�ยกร�องภายในกำหนดดังกล�าวไม�ทำให�สิทธิการเร�ยกร�องเสียไป หากแสดงให�เห็นว�ามี
 เหตุอันควรที่ไม�สามารถเร�ยกร�องได�ภายในกำหนด และได�ทำการเร�ยกร�องโดยเร็วที่สุดเท�าที่สามารถจะกระทำได�แล�ว
 2.13 การตรวจทางการแพทย� 
          บร�ษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจว�นิจฉัยของผู�เอาประกันภัยเท�าที่จำเป�นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป�น
 และไม�เป�นการขัดต�อกฎหมาย โดยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
 2.14 การจ�ายค�าทดแทน 
          บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต�วันที่บร�ษัทได�รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหร�อเสียหายที่ครบถ�วนและถูกต�องแล�ว โดยค�าทดแทนสำหรับการเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายให�แก�
 ผู�รับประโยชน� ส�วนค�าทดแทนอื่นจะจ�ายให�แก�ผู�เอาประกันภัย 
          ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการเร�ยกร�องเพ�่อให�บร�ษัทชดใช�ตามกรมธรรม�ประกันภัยดังกล�าวข�างต�นไม�เป�นไปตามข�อตกลงคุ�มครองในกรมธรรม�ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว�
 อาจขยายออกไปอีกได�ตามความจำเป�น แต�ทั้งนี้จะไม�เกิน 90 วัน นับแต�วันที่บร�ษัทได�รับเอกสารครบถ�วนแล�ว 
          หากบร�ษัทไม�อาจจ�ายค�าทดแทนให�แล�วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข�างต�น บร�ษัทจะรับผิดชดใช�ดอกเบ้ียให�อีกในอัตราร�อยละ 15 ต�อป�ของจำนวนเง�นท่ีต�องจ�าย ท้ังน้ีนับแต�วันท่ีครบกำหนดชำระ 
 2.15 ผู�รับประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัย 
          ผู�เอาประกันภัยสามารถระบุผู�รับประโยชน�ได� เมื่อผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนใดๆ ภายใต�ข�อกำหนดกรมธรรม�ประกันภัยให�แก�ผู�รับประโยชน�ตามที่ระบุนั้น หากมิได�ระบุชื่อ
 ผู�รับประโยชน� บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�แก�กองมรดกของผู�เอาประกันภัย 
          ในกรณีท่ีผู�เอาประกันภัยระบุช่ือผู�รับประโยชน�เพ�ยงคนเดียว และผู�รับประโยชน�ได�เสียชีว�ตก�อน ผู�เอาประกันภัยหร�อพร�อมกับผู�เอาประกันภัย ผู�เอาประกันภัยต�องแจ�งให�บร�ษัททราบเป�นหนังสือถึงการ
 เปลี่ยนตัวผู�รับประโยชน� หากผู�เอาประกันภัยมิได�แจ�งหร�อไม�สามารถแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวข�างต�น เมื่อผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�แก�กองมรดก
 ของผู�เอาประกันภัย 

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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          ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยระบุชื่อผู�รับประโยชน�มากกว�าหนึ่งคนและผู�รับประโยชน�รายใดเสียชีว�ตก�อนผู�เอาประกันภัยหร�อพร�อมกับผู�เอาประกันภัย ผู�เอาประกันภัยต�องแจ�งให�บร�ษัททราบ
 เป�นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู�รับประโยชน�นั้น หร�อแจ�งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน�ของผู�รับประโยชน�ที่เหลืออยู� หากผู�เอาประกันภัยมิได�แจ�ง หร�อไม�สามารถแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการเปลี่ยนตัว
 ผู�รับประโยชน�ดังกล�าวข�างต�น เมื่อผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนส�วนของผู�รับประโยชน�รายที่เสียชีว�ตให�แก�ผู�รับประโยชน�ที่เหลืออยู�คนละเท�าๆ กัน 
 2.16 การระงับข�อพ�พาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
          ในกรณีที่มีข�อพ�พาท ข�อขัดแย�ง หร�อข�อเร�ยกร�องใดๆ ภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ระหว�างผู�มีสิทธิเร�ยกร�องตามกรมธรรม�ประกันภัยกับบร�ษัท และหากผู�มีสิทธิเร�ยกร�องประสงค�และ
 เห็นควรยุติข�อพ�พาทนั้นโดยว�ธีอนุญาโตตุลาการ บร�ษัทตกลงยินยอมและให�ทำการว�นิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจ
 ประกันภัย (คปภ.) ว�าด�วยอนุญาโตตุลาการ 
 2.17 เง�่อนไขบังคับก�อน 
          บร�ษัทจะรับผิดชดใช�ค�าทดแทนตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้ เมื่อผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� หร�อตัวแทนของบุคคลดังกล�าวแล�วแต�กรณี ได�ปฏิบัติถูกต�องครบถ�วน
 ตามสัญญาประกันภัยและเง�่อนไขแห�งกรมธรรม�ประกันภัย
 

  หมวดที่ 3 ข�อยกเว�นทั่วไป
 การประกันภัยนี้ ไม�คุ�มครอง 
 3.1 ความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หร�อสืบเนื่องจากสาเหตุดังต�อไปนี้ 
        3.1.1 การกระทำของผู�เอาประกันภัยขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได� คำว�า “ขณะอยู�ภายใต�ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด
                  ให�ถือเกณฑ�มีระดับแอลกอฮอล�ในเลือดตั้งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป 
        3.1.2 การฆ�าตัวตาย พยายามฆ�าตัวตาย หร�อการทำร�ายร�างกายตนเอง 
        3.1.3 การได�รับเชื้อโรค ปรสิต เว�นแต�การติดเชื้อโรค หร�อบาดทะยัก หร�อโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ ได�รับมาจากอุบัติเหตุ 
        3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหร�อศัลยกรรม เว�นแต�ท่ีจำเป�นจะต�องกระทำ เน่ืองจากได�รับบาดเจ็บซ่ึงได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยน้ี และได�กระทำภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว�
   ในกรมธรรม�ประกันภัย 
        3.1.5 การแท�งลูก 
        3.1.6 การรักษาฟ�นหร�อการรักษารากฟ�น เว�นแต�การรักษาที่ ได�เกิดข�้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 
        3.1.7 การเปลี่ยนหร�อใส�ฟ�นปลอม การครอบฟ�น ทันตกรรมประดิษฐ� 
        3.1.8 อาหารเป�นพ�ษ 
        3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื ่อนทับเส�นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื ่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูก
   สันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หร�อพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส�วน Pars interarticularis
    (Spondylolysis) เว�นแต�มีการแตกหัก (Fracture) หร�อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
        3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ�งร�ายของศัตรูต�างชาติ หร�อการกระทำที่มุ�งร�ายคล�ายสงคราม ไม�ว�าจะได�มีการประกาศสงครามหร�อไม�ก็ตาม หร�อสงครามกลางเมือง  
     การแข็งข�อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก�อความวุ�นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หร�อเหตุการณ�ใดๆ ซึ่งจะเป�นเหตุให�มีการประกาศ
     หร�อคงไว�ซึ่งกฎอัยการศึก 
        3.1.11 การก�อการร�าย 
        3.1.12 การแผ�รังสี หร�อการแพร�กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร� หร�อจากกากนิวเคลียร�ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม�ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร� และจากกรรมว�ธีใดๆ แห�งการแตกแยกตัว
      ทางนิวเคลียร�ซ่ึงดำเนินติดต�อไปด�วยตัวเอง
        3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หร�อส�วนประกอบของนิวเคลียร� หร�อวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิด การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร� ได� 
 3.2 ความสูญเสีย หร�อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข�น้ในเวลาต�อไปนี้ 
        3.1.1 ขณะท่ีผู�เอาประกันภัยแข�งรถหร�อแข�งเร�อทุกชนิด แข�งม�า แข�งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด�วย แข�งสเก็ต ชกมวย โดดร�ม (เว�นแต�การโดดร�มเพ�อ่รักษาชีว�ต) ขณะกำลังข�น้หร�อกำลังลงหร�อ
   โดยสารอยู�ในบอลลูน หร�อเคร�่องร�อน เล�นบันจ�้จั๊มพ� ดำน้ำที่ต�องใช�ถังอากาศและเคร�่องช�วยหายใจ ใต�น้ำ 
        3.2.2 ขณะที่ผู�เอาประกันภัยขับข�่ หร�อโดยสารรถจักรยานยนต� 
        3.2.3 ขณะที่ผู�เอาประกันภัยกำลังข�้นหร�อกำลังลง หร�อโดยสารอยู�ในอากาศยานที่มิ ได�จดทะเบียนเพ�่อบรรทุกผู�โดยสาร และมิได�ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย� 
        3.2.4 ขณะที่ผู�เอาประกันภัยขับข�่หร�อปฏิบัติหน�าที่เป�นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ 
        3.2.5 ขณะที่ผู�เอาประกันภัยเข�าร�วมทะเลาะว�วาทหร�อมีส�วนยั่วยุให�เกิดการทะเลาะว�วาท 
        3.2.6 ขณะที่ผู�เอาประกันภัยก�ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หร�อขณะถูกจับกุม หร�อหลบหนีการจับกุม 
        3.2.7 ขณะที่ผู�เอาประกันภัยปฏิบัติหน�าที่เป�น ทหาร ตำรวจ หร�ออาสาสมัคร และเข�าปฏิบัติการในสงคราม หร�อปราบปราม แต�หากการเข�าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บร�ษัทจะคืนเบี้ย
   ประกันภัยตั้งแต�ระยะเวลาที่เข�าปฏิบัติการสงคราม หร�อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ�นสุดการปฏิบัติการนั้น ส�วนหลังจากนั้นให�กรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับต�อไปจนสิ�นสุด
   ระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

 หมวดที่ 4 ข�อตกลงคุ�มครอง
 ภายใต�ข�อบังคับเง�อ่นไขท่ัวไปและข�อกำหนด ข�อยกเว�น ข�อตกลงคุ�มครอง และเอกสารแนบท�ายแห�งกรมธรรม�ประกันภัย และเพ�อ่เป�นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผุ�ถือกรมธรรม�ประกันภัยและ/หร�อ
ผู�เอาประกันภัยต�องชำระบร�ษัทตกลงจะให�ความคุ�มครองสำหรับข�อตกลงคุ�มครองต�อไปนี้

ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย พ�เอ (แบบกลุ�ม)
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ข�อตกลงคุ�มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน�การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง

  คำนิยาม       
 การสูญเสียอวัยวะ  หมายถึง  การถูกตัดออกจากร�างกายตั้งแต�ข�อมือ หร�อข�อเท�า และให�หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช�งานของอวัยวะดังกล�าวข�างต�น
      โดยสิ�นเชิง และมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�ชัดเจนว�าไม�สามารถกลับมาใช�งานได�อีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา  หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม�มีทางรักษาให�หายได�ตลอดไป 
 ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม�สามารถประกอบหน�าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได�โดยสิ�นเชิงตลอดไป

  ความคุ�มครอง    
 การประกันภัยนี้คุ�มครองความสูญเสีย หร�อความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร�างกายของผู�เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให�ผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา หร�อ
ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงภายใน 180 วัน นับแต�วันที่เกิดอุบัติเหตุ หร�อการบาดเจ็บที่ได�รับทำให�ผู�เอาประกันภัยต�องรักษาตัวติดต�อกันในฐานะผู�ป�วยในในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีว�ตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให� ดังนี้

 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนสำหรับผลที่เกิดข�้นตามข�อตกลงคุ�มครองนี้รวมกันไม�เกินจำนวนเง�นดังระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย หากบร�ษัทจ�ายค�าทดแทนตาม
ข�อตกลงคุ�มครองนี้ยังไม�เต็มจำนวนเง�นเอาประกันภัย บร�ษัทจะยังคงให�ความคุ�มครองจนสิ�นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท�ากับจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่เหลืออยู�เท�านั้น

  การเร�ยกร�องผลประโยชน�การเสียชีว�ต  
 ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�รับประโยชน� จะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปนี้ให�แก�บร�ษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ตโดยค�าใช�จ�ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร�อยเวรเจ�าของคดีหร�อหน�วยงานที่ออกรายงาน
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร�อยเวรเจ�าของคดี
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ�านประทับ “ตาย” ของผู�เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ�านของผู�รับประโยชน�

  การเร�ยกร�องผลประโยชน�ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อการสูญเสียอวัยวะ สายตา
 ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�เอาประกันภัย จะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปนี้ให�แก�บร�ษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย�ลงความเห็นว�าทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อสูญเสียอวัยวะ สายตา
โดยค�าใช�จ�ายของตนเอง
 1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
 2. ใบรายงานแพทย�ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงหร�อสูญเสียอวัยวะ สายตา
 การไม�ส�งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล�าว ไม�ทำให�สิทธิในการเร�ยกร�องเสียไป หากแสดงให�เห็นได�ว�ามีเหตุอันสมควรที่ไม�สามารถส�งหลักฐานดังกล�าวได�ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต�ได�ส�ง
โดยเร็วที่สุดเท�าที่จะกระทำได�แล�ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สำหรับการเสียชีว�ต

สำหรับการตกเป�นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงนั้นได�เป�นไปติดต�อกันไม�น�อยกว�า 12 เดือน

นับแต�วันที่เกิดอุบัติเหตุ หร�อมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�ชัดเจนว�า ผู�เอาประกันภัยตกเป�นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง

สำหรับมือสองข�างตั้งแต�ข�อมือ หร�อเท�าสองข�างตั้งแต�ข�อเท�า หร�อสายตาสองข�าง

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ และเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ และสายตาหนึ่งข�าง

สำหรับเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า และสายตาหนึ่งข�าง

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ 

สำหรับเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า

สำหรับสายตาหนึ่งข�าง

100%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  60% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนตามข�อนี้เพ�ยงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท�านั้น

ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย พ�เอ (แบบกลุ�ม)



บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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   ในกรณีการรักษาพยาบาลผู�ป�วยในที่ไม�ต�องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)        
 การประกันภัยนี้ให�ความคุ�มครองรวมถึงค�าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู�เอาประกันภัยบาดเจ็บ ซึ่งการตรวจรักษาโดยการผ�าตัดหร�อหัตภการตามความจำเป�นทางการแพทย�ต�องตรวจรักษาใน
ฐานะผู�ป�วยใน แต�เนื่องจากว�วัฒนาการทางการแพทย�ทำให�การตรวจรักษานั้น ไม�จำเป�นต�องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บร�ษัทจะจ�ายค�าชดเชยรายวัน 1 วัน สำหรับการตรวจรักษาที่เกิดข�้น สำหรับ
การตรวจรักษาโดยการผ�าตัดหร�อหัตถการ ดังจะกล�าวต�อไปนี้ โดยถือเสมือนว�าผู�เอาประกันภัยได�เข�ารับการตรวจรักษาในฐานะผู�ป�วยใน ตามความคุ�มครองของข�อตกลงคุ�มครองค�าชดเชยรายวัน
          1. การสลายนิ�ว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
          2. การตรวจเส�นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization) 
          3. การผ�าตัดต�อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
           4. การผ�าตัดโดยการส�องกล�อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
           5. การตรวจโดยการส�องกล�อง (Endoscope) ทุกชนิด
          6. การผ�าตัด หร�อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
          7. การตัดก�อนเนื้อที่เต�านม (Excision Breast Mass)
           8. การตัดชิ�นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)

   

       

   
 

 

 9. การตัด (Amputation) นิ�วมือหร�อนิ�วเท�า
         10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
         11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
          12. การเจาะช�องเยื่อหุ�มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
 13. การเจาะช�องเยื่อหุ�มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic Paracentesis)
 14. การเจาะช�องเยื่อบุช�องท�อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
 15. การข�ดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
 16. การตัดชิ�นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
 17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
 18. การรักษาโรคด�วยรังสีแกมม�า (Gamma knife)
          (บร�ษัทสามารถระบุการรักษาดังกล�าวเพ��มเติมได� ตามความเหมาะสมกับการรักษาตามว�ทยาการใหม�)
 กรณีต�องตรวจรักษาตัวตั้งแต�สองครั้งหร�อมากกว�านั้น (ไม�ว�าจะเป�นผู�ป�วยในหร�อผู�ป�วยนอก) ด�วยสาเหตุหร�อโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห�างกันแต�ละครั้งไม�เกิน …. วัน ก็ให�ถือว�าเป�นการตรวจ
รักษาครั้งเดียวกันด�วย (สูงสุดไม�เกิน 90 วัน)

             การเร�ยกร�องผลประโยชน�การรักษาพยาบาล
 ผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย ผู�เอาประกันภัย จะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปน้ีให�แก�บร�ษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค�าใช�จ�ายของตนเอง
 1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
 2. ใบรายงานแพทย�ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการว�นิจฉัย และการรักษา
 3. สำเนาใบเสร็จรับเง�นและใบสรุปที่แสดงรายการค�าใช�จ�าย หร�อใบสรุปป�ดหน�างบกับสำเนาใบเสร็จรับเง�นรับรองสำเนาถูกต�องโดยเจ�าหน�าที่ของโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาลเวชกรรม 
 การไม�ส�งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล�าว ไม�ทำให�สิทธิในการเร�ยกร�องเสียไป หากแสดงให�เห็นได�ว�ามีเหตุอันสมควรที่ไม�สามารถส�งหลักฐานดังกล�าวได�ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต�ได�
ส�งโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะกระทำได�แล�ว

ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย พ�เอ (แบบกลุ�ม)



  หมวดที่ 5 เอกสารแนบท�าย
 ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายดังต�อไปนี้ขัดแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสารแนบท�ายดังต�อไปนี้แทน 
 ส�วนเง�่อนไขสัญญาประกันภัยและข�อยกเว�นอื่นๆ ในกรมธรรม�ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม
 

กรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล มาย พ�เอ

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th



ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย พ�เอ (แบบกลุ�ม)

 เอกสารแนบท�ายกรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย พ� เอ:
การขยายความคุ�มครอง

(ใช�เฉพาะเป�นเอกสารแนบท�ายกรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ�ม มาย พ�เอ)

  รหัสบร�ษัท                            อ.บ. 3.1
                                       “ตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย”

ความรับผิดของบร�ษัทมีไม�เกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายนี้  
ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้แทน
ส�วนเง�่อนไขสัญญาประกันภัย และข�อยกเว�นอื่นๆ ในกรมธรรม�ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม

การขยายความคุ�มครอง  :  เป�นที่ตกลงกันว�า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายนี้ กรมธรรม�ประกันภัยดังกล�าวข�างต�น ได�ขยายไปคุ�มครองความสูญเสียหร�อความเสียหายใดๆ
                                           อันเกิดจาก หร�อสืบเนื่อง หร�อเกิดข�้นในเวลาดังต�อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในข�อตกลงคุ�มครองข�อที่มีจำนวนเง�นเอาประกันภัยระบุไว�เท�านั้น

เอกสารแนบท�ายเลขที่_______________________________________เป�นส�วนหนึ่งของกรมธรรม�ประกันภัยเลขที่______________________________วันทำเอกสาร___________________

ชื่อผู�ถือกรมธรรม�ประกันภัย______________________________________________________________________________________________________________________________

ชื่อผู�เอาประกันภัย______________________________________________________________________________________________________________________________________

ระยะเวลามีผลบังคับ : เร��มต�นวันที่________________________________เวลา_________________________________สิ�นสุดวันที่_________________________________เวลา 16.30 น.

เบี้ยประกันภัย  _______________________บาท      อากรแสตมป�_______________________บาท     ภาษี_______________________บาท      รวม________________________บาท      

ข�อตกลงคุ�มครอง

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)

การขยายความคุ�มครอง
การขับข�่หร�อโดยสารรถจักรยานยนต�

ตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัยตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัยตามระบุในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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เอกสารแนบท�ายข�อยกเว�นภัยสงครามและการก�อการร�าย
(War and Terrorism Exclusion)

 ถ�าข�อความใดในเอกสารนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความที่ปรากฏในกรมธรรม�ประกันภัยหร�อสลักหลังใดๆ ให�เป�นที่ตกลงกันว�า กรมธรรม�ประกันภัยนี้ไม�คุ�มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หร�อ
ค�าใช�จ�ายใดๆ ก็ตามไม�ว�าจะเป�นสาเหตุโดยตรงหร�อโดยอ�อม เป�นผลมาจากหร�อเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ�ดังต�อไปนี้ ไม�ว�าจะเกิดจากสาเหตุหร�อเหตุการณ�ซึ่งส�งผลกระทบอย�างต�อเนื่อง หร�อมีลำดับ
เหตุการณ�เป�นอย�างไรสำหรับความสูญเสียนั้น

 1. สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต�างชาติ การกระทำอันเป�นปฏิป�กษ�หร�อการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม�ว�าจะมีการประกาศหร�อไม�ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกำเร�บการก�อ
      ความไม�สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต�อต�านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร
 2. การกระทำการก�อการร�ายโดยจ�ดประสงค�ของข�อยกเว�นนี้ การกระทำก�อการร�ายให�หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช�กำลังหร�อความรุนแรง และ/หร�อมีการข�มข��โดยบุคคลหร�อกลุ�มบุคคลใด
   ไม�ว�าจะเป�นการกระทำเพ�ยงลำพัง การกระทำการแทน หร�อที่เกี่ยวเนื่องกับองค�กรใด หร�อรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพ�่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหร�อจ�ดประสงค�ที่คล�ายคลึงกัน 
      รวมทั้งเพ�่อต�องการส�งผลให�รัฐบาลและหร�อสาธารณชน หร�อส�วนหนึ่งส�วนใดของสาธารณชนตกอยู�ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
 
 เอกสารแนบท�ายนี้ไม�คุ�มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค�าใช�จ�ายใดๆ ไม�ว�าจะเป�นสาเหตุโดยตรงหร�อโดยอ�อม เป�นผลมาจาก หร�อ มีส�วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต�องกระทำข�้น
เพ�่อควบคุม ป�องกัน หยุดยั้ง ไม�ว�าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ� ในข�อ 1 และข�อ 2 ข�างต�น 

 ในกรณีที่ส�วนหนึ่งส�วนใดของข�อยกเว�นนี้ไม�สามารถนำมาใช�บังคับได� ให�ถือว�าส�วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ 
 
 ส�วนเง�่อนไขและข�อความอื่นๆ ในกรมธรรม�ประกันภัยนี้ คงใช�บังคับตามเดิม

เอกสารแนบท�ายข�อยกเว�นภัยสงครามและการก�อการร�าย

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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