การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล TSI
(TSI Personal Accident Insurance)
เงื่อนไขความคุ้มครอง
การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลจะให้การคุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทาง
ร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ โลก และทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1. การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (กรณี ซ้ือความคุม้ ครอง แบบ อบ. 1)
2. การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรื อทุพพลภาพถาวร
(กรณี ซ้ือความคุม้ ครองแบบ อบ. 2)
3. การรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ได้ขยายความคุม้ ครองกรณี การถูกฆ่าหรื อถูกทาร้ายร่ างกาย และการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการขอทาประกันภัย และการพิจารณาการรับประกันภัย
1. ผูข้ อเอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลลงในใบคาขอเอาประกันภัยทุกช่องให้ครบถ้วนและต้องลงลายมือชื่อผูข้ อ
เอาประกันภัย พร้อมกับต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. หากผูข้ อเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องให้ผปู ้ กครองตามกฎหมายลงนามในใบคาขอเอาประกันภัย
ด้วย
3. การนับอายุผขู ้ อเอาประกันภัย ให้นบั ปี ที่เกิดถึงปี ที่ขอทาประกันภัย
เช่ น เกิดปี พ.ศ. 2515 ปี ที่ขอทาประกันภัย คือ ปี พ.ศ. 2551 อายุเท่ากับ 36 ปี (2551 – 2515)
4. การกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 60 เท่าของเงินเดือน หรื อรายได้อื่นที่เปิ ดเผยได้รวมกันต่อ
เดือนเป็ นฐานในการคานวณทุนประกันภัย
เช่ น มีรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกทุนประกันภัยได้ไม่เกิน 300,000 บาท เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้
ก็ควรจะพิจารณาถึงทรัพย์สินส่วนตัวหรื อฐานะของผูเ้ อาประกันภัย เช่น กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นต้น
5. เด็กหรื อเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา พ่อบ้าน แม่บา้ น ที่ไม่มีรายได้อนุมตั ิจานวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน
300,000 บาทต่อคน
6. การพิจารณาชั้นของอาชีพ ให้ดูหลักการแบ่งชั้นอาชีพ
7. ผูข้ อเอาประกันภัยต้องระบุผรู ้ ับประโยชน์ (ให้ดูในหัวข้อ ผูร้ ับประโยชน์)
8. ผูข้ อเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่วกิ ลจริ ต และไม่มีอวัยวะส่วนใดในร่ างกายบกพร่ อง
หรื อพิการ หรื อทุพพลภาพ
9. ผูข้ อเอาประกันภัยต้องไม่เป็ นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และ/หรื อ
กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์
10. ผูเ้ อาประกันภัยต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวติ หรื อการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล หรื อ
ปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญา หรื อถูกเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสาหรับการประกันภัยดังกล่าวข้างต้น

หลักการแบ่ งชั้นของอาชีพ
1. ชั้นอาชีพ ชั้น 1
ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุในระดับตา่
หมายถึง
เจ้าของ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านงานบริ หารหรื องานจัดการ งานเสมียนหรื องานขายในธุรกิจ หรื อการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ทางานประจาในสานักงาน และรวมถึงการทางานฝี มือที่ไม่ใช้เครื่ องจักร เช่น พนักงานประจาสานักงาน
ทนายความ ผูจ้ ดั การ เสมียน ครู แพทย์ เป็ นต้น
2. ชั้นอาชีพ ชั้น 2
ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุในระดับปานกลาง
หมายถึง
เจ้าของ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการ หรื อพนักงานในธุรกิจหรื อการค้าซึ่งทางานนอกสานักงานเป็ นครั้ง
คราว หรื อเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นอาชีพเฉพาะหรื อกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะ
มีการใช้เครื่ องจักร หรื อเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้วชิ าชีพที่ตอ้ งทางานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา อาชีพในชั้นนี้เป็ นกลุ่ม
บุคคลที่ตอ้ งเดินทางออกไปติดต่องานนอกบริ ษทั หรื อกลุ่มช่างฝี มือขนาดเบาที่มีความชานาญและทักษะบ้าง เช่น
พนักงานขายที่ตอ้ งเดินทาง พนักงานส่งเอกสาร คนขับรถ ช่างไม้ วิศวกร เป็ นต้น
3. ชั้นอาชีพ ชั้น 3
ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุในระดับสู ง
หมายถึง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านช่าง หรื อกระบวนการผลิต หรื อการบริ การ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่ องจักรกลหนัก
หรื อเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน ตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการส่งที่มีการเดินทางหรื อทางานนอกสานักงานเป็ นประจา อาชีพ
ชั้นนี้มีความเสี่ ยงภัยมาก ส่วนใหญ่จะเป็ นช่างฝี มือที่ใช้เครื่ องจักรขนาดหนัก หรื อคนงานที่ไม่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง เป็ นต้น
4. ชั้นอาชีพ ชั้น 4
ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุมากเป็ นพิเศษ
อาชีพในชั้นนี้มีความเสี่ ยงภัยมากที่สุด เป็ นอาชีพเฉพาะที่ไม่สามารถกาหนดในกลุ่มอาชีพชั้น 1 ถึง 3 ได้ เช่น พนักงาน
ในเหมือง ชาวประมง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ ามัน เป็ นต้น

ผู้รับประโยชน์
ผูข้ อเอาประกันภัยจะต้องระบุชื่อ – นามสกุล ผูร้ ับประโยชน์ทุกครั้ง พร้อมแจ้งถึงความสัมพันธ์ ถ้าไม่ระบุการ
พิจารณาจะอาศัยการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทซึ่งมี 6 ลาดับ เท่านั้น แต่ละลาดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง
ดังต่อไปนี้คือ
1. ผูส้ ื บสันดาน
2. บิดา มารดา
3. พี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดา เดียวกัน
4. พี่นอ้ งร่ วมบิดา หรื อมารดา เดียวกัน
5. ปู่ ย่า ตา ยาย
6. ลุง ป้ า น้า อา
คู่สมรสที่มีอายุอยูน่ ้ นั ก็เป็ นทายาทโดยธรรม ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

เปรียบเทียบผลประโยชน์ อบ. 1 และ อบ. 2
การประกันอุบตั ิเหตุแยกความคุม้ ครองออกเป็ น 2 แบบ โดยให้ชื่อว่า อบ. 1 และ อบ. 2
คุม้ ครองและผลประโยชน์ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้

ความคุ้มครอง

เสี ยชีวติ

ทั้ง 2 แบบมีความ

ผลประโยชน์
%ของทุนประกันภัย
อบ. 2
อบ. 1
100%

100%

มือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง

100%

100%

มือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า

100%

100%

มือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง

100%

100%

เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง

100%

100%

มือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ

60%

60%

เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า

60%

60%

สายตาหนึ่งข้าง

60%

60%

หูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้

50%

-

หูหนวกหนึ่งข้าง

15%

-

นิ้วหัวแม่มือ (สองข้อ)

25%

-

นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)

10%

-

นิ้วชี้ (สามข้อ)

10%

-

นิ้วชี้ (สองข้อ)

8%

-

นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)

4%

-

นิ้วอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าสองข้อ) นอกจากหัวแม่มือและนิ้วชี้

5%

-

นิ้วหัวแม่เท้า

5%

-

นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า

1%

-

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100%

100%

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

50%

-

ตามที่ซ้ือ

ตามที่ซ้ือ

สูญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง และการพูดออกเสี ยง

ค่ารักษาพยาบาล

ข้ อยกเว้น
การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ไม่คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย อันเกิดจาก
1. การกระทาของผูเ้ อาประกันภัยขณะตกอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุราหรื อยาเสพติด
2. การฆ่าตัวตาย
3. การได้รับเชื้อโรค
4. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม
5. การแท้งลูก
6. การรักษาฟัน
7. การปวดหลังที่ไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
8. สงคราม
9. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี
10. การแข่งขันหรื อเล่นกีฬาอันตราย
11. การโดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิ ชย์
12. ขณะขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยาน
13. การเข้าร่ วมทะเลาะวิวาท
14. ขณะก่ออาชญากรรม
15. ขณะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม หรื อปราบปราม

