การประกันอุบัติเหตุ
ข้อตกลงคุ้มครองและไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
***********
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
3. การขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ (เสียชีวิต)
4. การถูกฆ่าหรือทาร้ายร่างกายโดยเจตนา (เสียชีวิต)

คนละ
คนละ
คนละ
คนละ

100,000
10,000
100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อตกลงไม่คุ้มครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ก. การกระทาของผู้เอาประกันขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
ข. การฆ่าตัวตายหรือทาร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
มาจากอุบัติเหตุ
ง. การแท้งลูก
จ. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
ฉ. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน
ช. อาหารเป็นพิษ
ซ. การปวดหลัง อันมีสาเหตุจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน กระดูกสันหลังอักเสบ
เว้นแต่มีการแตกหักหรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ฌ. สงคราม การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ
ญ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไปนี้
ก. ขณะผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า ชกมวย โดดร่ม
ข. ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน หรือปฏิบัติหน้าเป็นพนักงานประจาอากาศยาน
ค. ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ง. ขณะที่ผู้เอาประกันก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
จ. ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม
หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการ
สงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปนี้สิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตาราง

การแจ้งอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ
บาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควร
จึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบได้
การส่งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่ง
หลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็นให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วัน
เสียชีวิต ส่วนกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด
อุบัติเหตุ
สถานที่แจ้งเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สานักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
เวลาเปิดทาการ อังคาร-เสาร์ 8.30-16.30 น.
เอกสารที่ใช้เพื่อการเรียกร้องสินไหมทดแทน
กรณีประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เอกสารที่ต้องใช้
กรอก “ใบแจ้งอุบตั ิเหตุ”
ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ให้ถูกต้อง
ใบรับรองแพทย์ และสรุปหน้างบจากโรงพยาบาล
สาเนาใบลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จสีชมพู)
สาเนาตารางกรมธรรม์ (พ.ร.บ.)
สาเนาใบขับขี่
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนรถ
สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ (ปจว.)
เอกสารอื่นๆ (ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนสีชมพู)

กรณีอุบัติเหตุทั่วไป
/
/
/
/
/

กรณีอุบัติเหตุจากรถ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

กรณีประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต
เอกสารที่ต้องใช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กรอก “ใบแจ้งอุบตั ิเหตุ”
บัตรประจาตัวนักศึกษา
สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เสียชีวิต)
สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดา)
สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน (มารดา)
ใบชันสูตรศพ (ที่ระบุว่าการเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร)
ใบมรณะบัตร
สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ (ปจว.)
ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ให้ถูกต้อง
ใบรับรองแพทย์ และสรุปหน้างบจากโรงพยาบาล
สาเนาตารางกรมธรรม์ (พ.ร.บ.)
สาเนาตารางกรมธรรม์ประกันรถยนต์ (ถ้ามี)
สาเนาใบขับขี่
เอกสารอื่นๆ (ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนสีชมพู)
รูปถ่ายงานศพ 2 ใบ

กรณีอุบัติเหตุทั่วไป
หรือถูกฆาตกรรม
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

กรณีอุบัติเหตุจากรถ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

การรับค่าสินไหมทดแทน
เมื่อผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ ส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน จะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน
โดยงานประกันอุบัติเหตุจะติดรายชื่อไว้ที่บอร์ดหน้าห้องพยาบาล และขอรับเป็นเงินสดได้ที่สานักงานการคลัง ชั้น 1
อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ วันอังคาร-เสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

