ใบรับรองการประกันภัยซิกน่ าคุ้มครองอุบัตเิ หตุกลุ่ม
สาหรับผู้เอาประกันภัยแผนความคุ้มครองพิเศษที่สมัครบัตรเครดิตผ่าน WEBPAK Group
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มเลขที่ : ….WEG2170701…….. สมาชิกเลขที่ : ...(ตามที่ระบุใน SMS)……….
ชื่อสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย : ……(ตามที่ระบุใน SMS)….………………………………...………….…
ชื่อผูร้ ับประโยชน์ : ……กองมรดก……… ความสัมพันธ์กบั สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย……..………..........
มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ …(ตามที่ระบุใน SMS)… ระยะเวลาเอาประกันภัย : …(ตามที่ระบุใน SMS)…
ใบรับรองการประกันภัยซิกน่าคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ กลุ่มนี้ บริ ษทั ซิกน่ า ประกันภัย (มหาชน) จากัด
ออกให้เพื่อแสดงว่าบริ ษทั ได้ตกลงรับประกัน ภัยอุบตั ิเหตุ กลุ่ม ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกัน ภัย
กลุ่มเลขที่ดงั ระบุไว้ขา้ งต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้ อตกลงความคุ้มครอง:
รายละเอียดความคุ้มครอง
ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต เนื่องจากอุบตั ิเหตุ
(ไม่คมุ ้ ครองการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ายร่ างกาย หรื อในขณะขับขี่หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์)

จานวนเงิน
ผลประโยชน์ (บาท)
100,000

เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั ซิกน่ า ประกันภัย (มหาชน) จากัด ได้ออกหนังสื อฉบับนี้ ซึ่งถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูม้ ีอานาจได้ลงนามไว้เป็ นสาคัญ

(นางธารี กาญจนโภคิน)
ผูม้ ีอานาจลงนาม
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เอกสารสรุปเงือ่ นไขทั่วไป ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้น
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยซิกน่ าคุ้มครองอุบตั เิ หตุกลุ่ม)
สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อา
ประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยซิกน่ าคุม้ ครองอุบัติเหตุ กลุ่มของผูถ้ ือ
กรมธรรม์ประกันภัย
ใบค าขอเอาประกันภัยส าหรั บกรมธรรม์ประกัน ภัย ซิ ก น่ า คุ ้มครองอุ บัติ เหตุ ก ลุ่ มของผูเ้ อา
ประกันภัยรายบุคคล และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญา บริ ษทั จึงได้ตกลงทาสัญญา และออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผถู้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผูเ้ อาประกันภัยรู้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จใน
ข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั
ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรื อบอก
ปัดไม่ยอมทาสัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้
การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
บริ ษัท จะไม่ โ ต้แ ย้งหรื อคัด ค้านความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องสัญ ญาประกัน ภัย นี้ เมื่ อกรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี ขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาด
ชาระเบี้ยประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของการประกันภัยของสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย
รายหนึ่ งรายใด เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี ขึ้น ไป นับแต่ว นั ที่ เข้าร่ วมการ
ประกันภัย เว้นแต่แถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอยูน่ อกจากัดอัตราตามทางค้าปกติ
ในกรณี ที่บริ ษ ัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้าง
สัญญาประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของ
สัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
ใบรับรองการเอาประกันภัยกลุ่ม
บริ ษทั จะออกใบรับรองการประกันภัยซิกน่าคุม้ ครองอุบตั ิเหตุกลุ่มเป็ นรายบุคคลให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัยแต่ละราย เพื่อเป็ นการรับรองว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น
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การแจ้งและการเรียกร้ อง
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่า มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้
แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
การส่ งหลักฐานการเรียกร้ อง
ในกรณี เ รี ยกร้ อ งค่ า ทดแทน ผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย หรื อผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อผูร้ ั บ
ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่ กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตาม
ความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้ องค่าทดแทนเนื่ องจากเสี ยชี วิต การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิง ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่ว นั เสี ยชี วิต หรื อวันที่ สูญเสี ย อวัยวะ
สายตา หรื อวันที่เริ่ มเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ส่วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่นให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
การจ่ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ย
หรื อเสี ยหายที่ครบถ้ว นและถูก ต้องแล้ว โดยค่ าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิตบริ ษทั จะจ่ ายให้แก่ ผรู้ ั บ
ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น
ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู้ ับประโยชน์ ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงิ น
ผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู้ ับผลประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้
ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ข้ อจากัดในการเรียกร้ องค่าทดแทน และการจากัดความรับผิดตลอดระยะเวลาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองแต่
ละหมวดที่ ผเู้ อาประกัน ภัย ซื้ อความคุ ้มครองไว้ไม่เกิ น จ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
กรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง เนื่ องจากอุบตั ิเหตุเดียวกัน ผู้
เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิเรี ยกร้องและบริ ษทั จะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนสาหรับความสูญเสี ย
หรื อความเสี ยหายใดๆ จากอุบตั ิเหตุเดียวกันได้เพียงหนึ่ งข้อตกลงคุม้ ครองเท่านั้น และจะไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าทดแทนจากอุบตั ิเหตุเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งข้อตกลงคุม้ ครอง
ตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย เมื่อบริ ษทั ได้จะจ่ายค่าทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งข้อตกลงคุม้ ครองใดจนครบมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ในความสูญเสี ยหรื อ
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ความเสี ยหายของข้อตกลงคุม้ ครองนั้นๆ แล้ว กรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดลงทันทีโดยอัตโนมัติ
หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนั้นยังไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้
ความคุม้ ครองจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
หากผูเ้ อาประกัน ภัย ประสงค์จ ะยกเลิก กรมธรรม์ประกัน ภัย นี้ ด้ว ยเหตุ ผลใดก็ต ามผูเ้ อา
ประกันภัยสามารถส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริ ษทั ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั เริ่ มต้น
ของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความ
สูญเสียหรื อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้
ตามวิธีที่บริ ษทั ได้รับให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผถู้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
ข้ อยกเว้นทั่วไป
1 ความสู ญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ่ งจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การกระทาของสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติ ด หรื อยาเสพ
ติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุ รา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ายร่ างกายตนเอง หรื อถูกผูร้ ั บประโยชน์
ฆ่าตาย
1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้ า ซึ่ งเกิ ด
จากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบตั ิเหตุ
1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่ องจากได้รับ
บาดเจ็บซึ่งได้รั บความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย นี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร โรคและภาวะแทรกซ้อนจาการตั้งครรภ์
1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวัน
เกิดอุบตั ิเหตุ
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1.7 การเปลี่ยนหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุ มาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่ อนทับเส้นประสาท

(Disc herniation) กระดู ก สัน หลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูก สันหลังเสื่ อม
(Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect)
หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก
(Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การ
กบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎ
อัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ เป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์
ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยก
ตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่น
ใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2 ความสู ญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้ มกี ารขยายความคุ้มครอง
และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
2.1 ขณะที่ สมาชิ ก ผูเ้ อาประกันภัย แข่ ง รถหรื อแข่ งเรื อทุ ก ชนิ ด แข่ ง ม้า แข่ ง สกี ทุก ชนิ ด
รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะกาลังขึ้นหรื อ
กาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้ จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ ตอ้ งใช้ถงั อากาศและ
เครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
2.2 ขณะที่สมาชิกผูเ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่สมาชิกผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
2.4 ขณะที่ สมาชิ กผูเ้ อาประกันภัย ขับขี่ หรื อปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นพนัก งานประจาอากาศยาน
ใดๆ
2.5 ขณะที่ สมาชิ กผูเ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิ ดการทะเลาะ
วิวาท
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2.6 ขณะที่ สมาชิ ก ผูเ้ อาประกันภัย ก่ ออาชญากรรมที่ มีค วามผิด สถานหนัก หรื อขณะถูก

จับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่สมาชิกผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิ หน้าที่ เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบตั ิการในสงครามหรื อปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบตั ิการนั้นเกิน 30 วัน บริ ษทั จะคืนเบี้ย
ประกัน ภัย ตั้งแต่ ระยะเวลาที่ เข้าปฏิบัติก ารสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวัน สิ้ น สุ ด การ
ปฏิบัติ การนั้น ส่ ว นหลังจากนั้น ให้ก รมธรรม์ประกันภัย มีผลบัง คับต่ อไปจนสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
ประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ าย
1. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสียชีวติ
2. เอกสารแนบท้ ายการจากัดความรับผิด
หมายเหตุ
1. ความคุ้มครองและเงื่อนไขอืน่ ๆที่ละเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยซิกน่ าคุ้มครอง
อุบัติเ หตุก ลุ่มที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานัก งานคณะกรรมการกากับและส่ ง เสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2. ทั้งนีบ้ ริษัทสามารถเลือกข้ อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ ายเพือ่ จัดทาแผนประกันภัยได้
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