ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-------------------------------------------------------------------

ผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทําประกันอุบัติเหตุให้ โดยนักศึกษา
จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันกับมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีประกันอุบัติเหตุแล้ว
หรือไม่ประสงค์จะทําประกันกับมหาวิทยาลัย สามารถขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุได้
2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชําระค่าเบี้ยประกันเหมือนกับนักศึกษา
3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชําระค่าเบี้ยประกันเหมือนกับ
นักศึกษา
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาในการคุ้มครอง
นักเรียนใหม่ นักศึกษาใหม่ รหัส 1157.... เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา
12.00 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
นักเรียนเก่า นักศึกษาเก่า และบุคลากร เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา
12.00 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

ความคุ้มครอง
1. ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอก
สถานที่ ขณะพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ท่องเที่ยวทัศนศึกษา
การเดินทางทั้งทางบก ทางน้ํา อากาศ หรือซ้อม-เล่นกีฬา การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การขับ
หรือโดยสารรถยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกายโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ภัยจากจลาจล การนัดหยุดงาน และ
ภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ
2. ให้ความคุ้มครองร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และมีผลทําให้ผู้เอาประกันสูญเสียอวัยวะ เช่น
แขน ขา สายตา นิ้วมือนิ้วเท้า การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร
3.คุ้มครองอุบัติเหตุจากการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาในห้องปฏิบัติการทุกประเภท ทุกสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-2ประโยชน์คุ้มครอง
1. การประกันชีวิต (คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก)
2. การประกันอุบัติเหตุ อบ. 2
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมรับ)
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณภัย (รวมรับ) เช่น โดยสารรถประจําทางสาธารณะ,
ลิฟท์, โรงแรม
3. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
4. สูญเสียมือทั้งสองข้าง (ตั้งแต่ข้อมือ) หรือเท้าสองข้าง (ตั้งแต่ข้อเท้า) หรือสายตาสองข้าง
5. สูญเสียมือหนึ่งข้าง(ตั้งแต่ข้อมือ) กับ เท้าหนึ่งข้าง (ตั้งแต่ข้อเท้า)
6. สูญเสียมือหนึ่งข้าง (ตั้งแต่ข้อมือ) กับ สายตาหนึ่งข้าง
7. สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง (ตั้งแต่ข้อเท้า) กับ สายตาหนึ่งข้าง
8. สูญเสียมือหนึ่งข้าง (ตั้งแต่ข้อมือ)
9. สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง (ตั้งแต่ข้อเท้า)
10. สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
11. แขนหนึ่งข้าง (ตั้งแต่หัวไหล่)
12. แขนหนึ่งข้าง (ตั้งแต่ข้อศอก)
13. ขาหนึ่งข้าง (ตั้งแต่ต้นขา)
14. ขาหนึ่งข้าง (ตั้งแต่หัวเข่า)
15. หูหนวกสองข้าง หรือเป็นใบ้
16. หูหนวกหนึ่งข้าง
17. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ(ทั้งสองข้อ)
18. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ(หนึ่งข้อ)
19. สูญเสียนิ้วชี้(ทั้งสามข้อ)
20. สูญเสียนิ้วชี้(ทั้งสองข้อ)
21. สูญเสียนิ้วชี้(หนึ่งข้อ)
22. สูญเสียนิ้วอื่น ๆ แต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่าสองข้อ)นอกจากนิ้วหัวแม่มือและ นิ้วชี้
23. สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า
24. สูญเสียนิ้วเท้าอื่น ๆ แต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
25. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง)

จํานวนเงินชดเชย
30,000.200,000.230,000.430,000.200,000.200,000.200,000.200,000.200,000.120,000.120,000.120,000.150,000.130,000.150,000.130,000.100,000.30,000.50,000.20,000.20,000.16,000.8,000.10,000.10,000.2,000.30,000.-
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ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง
(1) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึน้ หรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่
ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดําน้ําที่ต้องใช้ถัง
อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ํา
(2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใด ๆ
(3) การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่
สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ ีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป
(4) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายตนเอง
(5) ขณะที่ผู้เอาประกันก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับ หรือหลบหนีการจับกุม
(6) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค บาดทะยัก โรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รบั มาจาก
อุบัติเหตุ
(7) การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาํ เป็นจะต้องกระทําเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
(8) การแท้งลูก
(9) การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
(10) การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration) หรือ Spondylosis กระดูกสันหลังอักเสบ
(Spondylitis) และภาวะ Spodylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
(11) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใด ๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ดําเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
(12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(13) ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าทําบัตร ค่าน้ํา ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์
ค่ารถพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ช่วยพยุงและค้ํายัน รายการเวชภัณฑ์ 2
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วิธีการเบิกค่าสินไหมทดแทน
กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลที่ทําการรักษา (ฉบับจริง)
2. ใบเสร็จรับเงินซึ่งระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นักศึกษาจ่ายไป (ฉบับจริง)

กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. สําเนาใบมรณบัตร
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่ระบุคําว่า “ตาย” ของผู้เสียชีวิต
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา-มารดา
5. สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา
6. สําเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากสถานพยาบาล
7. สําเนาบันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจ
8. สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ
9. สําเนาใบรับรองการตาย (จากสถาบันนิติเวชสํานักงานใหญ่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

กรณีเสียชีวิตด้วยโรคทั่วไป
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. สําเนาใบมรณบัตร
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่ระบุคําว่า “ตาย” ของผู้เสียชีวิต
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา-มารดา
5. สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา
6. สําเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิต
ทั้งนี้ โดยนําหลักฐานดังกล่าวยื่นต่อ งานประกันอุบัตเิ หตุ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา อาคารสํานักบริการทางวิชาการและงานทะเบียน ชัน้ 4
ในวัน เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0-2549-3022
------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 รับประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา โดย บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 02-634-7323 โทรสาร 02-634-7331 www.builife.com

