บริ ษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

สรุปผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย: อายุ 1 เดือน - ไม่เกิน 85 ปี
(จานวนวงเงินคุ้มครองที่ร้อยละ 50 สาหรับ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน – 15 ปี และระหว่าง 70 – 85 ปี)

บริ ษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

เอกสารสรุปสาระสาคัญการประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางกลุ่ม
คานิ ยามที่สาคัญ
"ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง" หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใดๆ ในอาชีพประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
“การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้ นเชิ ง” หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตัง้ แต่ขอ้ มือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพ ทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี
ตลอดไป
“การสูญเสียสายตา” หมายความถึงตาบอดสนิทและไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1 : การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผเู้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงั เสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุหรือความบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
ฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวติ เพราะความบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ด ี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1.1
เสียชีวติ 100%
1.2
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง 100%
1.3
สูญเสียมือ เท้า สายตา ทัง้ สองข้าง 100%
1.4
สูญเสียมือ และเท้า หนึ่งข้าง 100%
1.5
สูญเสียมือ และสายตา หนึ่งข้าง 100%
1.6
สูญเสียมือ หนึ่งข้าง 60%
1.7
สูญเสียเท้า หนึ่งข้าง 60%
1.8
สูญเสียสายตา หนึ่งข้าง 60%
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ งู สุดรายการเดียวเท่านัน้ เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวรสิน้ เชิงตามรายการที่ 1.12 ถึง 1.19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1.1 ถึง 1.9 ได้
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียทีแ่ ท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึง่ ไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนทีก่ าหนดไว้ตามรายการที่ 1.2 ถึง 1.19 ได้และไม่ใช่เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพในการลิม้ รส หรือดมกลิน่ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50%
ของจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
ข้อ 4: การรักษาพยาบาล
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทาให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ทม่ี ใี บอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รบั การพยาบาลโดยพยาบาลที่มใี บอนุ ญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดขึ้น
ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทัง้ นี้ไม่เกินจานวนเงินทีบ่ ริษทั ต้องรับผิดทีร่ ะบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดด้วยตนเองที่ระบุไว้
ในตาราง (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษทั จะรับผิดเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนทีข่ าดเท่านัน้

ข้อยกเว้นที่สาคัญ
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ค้มุ ครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิ ดจาก หรือสืบเนื่ องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
ก. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิสุ์ รา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า "ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิสุ์ รา" นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์ทม่ี รี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รบั เชือ้ โรค เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึง่ เกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ
ง. การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟนั การรักษารากฟนั การเปลีย่ นหรือใส่ฟนั ปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
ก. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือ กาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครือ่ งร่อน เล่นบันจีจ้ มพ์
ั ๊ ปี นหรือไต่เขา
ทีต่ อ้ งใช้เครื่องมือช่วย ดาน้ าทีต่ อ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า
ข. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ค. ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถ่ ูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

คาแนะนาการรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
การประกันภัยอุบตั ิ เหตุการเดิ นทางกลุ่ม
1. กรณี บคุ คลผู้เอาประกันภัยประสบอุบตั ิ เหตุเสียชีวิต
กรณี เสียชีวิต ให้ผ้รู บั ประโยชน์หรือญาติ รีบแจ้งบริ ษทั ฯ ทราบทันที ให้ผ้รู บั ประโยชน์หรือญาติ จดั หาเอกสารเพื่อประกอบการพิ จารณาจ่ายค่าสิ นไหมการเสียชีวิตโดยอุบตั ิ เหตุ ส่งให้บริ ษทั ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ เสียชีวิต ดังรายการ
ต่อไปนี้
- กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่ องจากการเสียชีวิต” โดยผู้รบั ประโยชน์ลงลายมือ
- สาเนาใบมรณะบัตรของบุคคลผู้เอาประกันภัย และ สาเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผู้เอาประกันภัย (ประทับว่า “ตาย”), บัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลผู้เอาประกันภัย และผู้รบั ประโยชน์ (กรณี ไม่ได้ระบุชื่อผู้รบั ผลประโยชน์ ต้องยื่น
หนังสือยืนยันการเป็ นทายาทตามกฎหมาย หรือเป็ นผู้จดั การมรดกจากศาล), สาเนาบันทึ กประจาวันของเจ้าพนักงานตารวจ และ สาเนารายงานการชันสูตรพลิ กศพจากเจ้าหน้ าที่ ตารวจ, รายงานแพทย์ผ้ทู าการรักษา (หากเสียชีวิต
ระหว่างการรักษา)
- เอกสารอื่นๆ (จะแจ้งให้ทราบเป็ นรายๆ)
2. กรณี การเรียกร้องค่าสิ นไหมค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
- กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสิ นไหม” โดยผู้รบั ประโยชน์ลงลายมือ,
- ใบเสร็จรับเงิ นต้นฉบับ, สาเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผูเ้ อาประกันภัย, บัตรประชาชนของบุคคลผู้เอาประกันภัย
- รายงานแพทย์ผท้ ู าการรักษา, ใบรับรองแพทย์
- เอกสารอื่นๆ (จะแจ้งให้ทราบเป็ นรายๆ)

