


เริ่มตนวนัที่ 24 มนีาคม 2559 เวลา 16:30 น.

สิ้นสดุวนัที ่ 24 มนีาคม 2560 เวลา 16:30 น.  



ความคุ้มครอง จํานวนเงินคุ้มครองต่อคน (บาท)

นักเรียน

จํานวนเงินคุ้มครองต่อคน (บาท)

ครู อาจารย์และบุคลากร

1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 50,000

2. ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับ 

    ฟังเสียง การพูดออก เสียงจากอุบัติเหตุ
200,000 50,000

3. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ

    (ทีนอกเหนือจากอุบัติเหตุ) โดยจ่ายเป็นค่าปลงศพ
30,000 ไม่คุ้มครอง

4. การขับขีหรือโดยสารจากรถจักรยานยนต์ 

    (กรณีเสียชีวิต)
200,000 50,000

5. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย

    (กรณีเสียชีวิต)
200,000 50,000

6. การขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์

    (กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิง/สูญเสียอวัยะสายตา)
200,000 50,000

7. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย

    (กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิง/สูญเสียอวัยะสายตา)
200,000 50,000

8. ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุ 20,000 20,000



ผลประโยชนการเสียชวิีต การสูญเสียอวยัวะ สายตา ผลประโยชนการเสียชวิีต การสูญเสียอวยัวะ สายตา 
การรับฟง การพูดออกเสยีง หรอืทุพพลภาพถาวรการรับฟง การพูดออกเสยีง หรอืทุพพลภาพถาวร

ลําดับ รายการ ผลประโยชน 

1 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต

2 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงน ัน้ได

เปนไปติดตอกันไมน อยกวา 12 เดือน น ับแตวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง

3 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางต้ังแตขอมือ หรือเทาสองขางต้ังแตขอเทา หรือสายตาสองขาง

4 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน ึ่งขางต้ังแตขอมือ และเทาหน ึ่งขางต้ังแตขอเทา

5 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน ึ่งขางต้ังแตขอมือ และสายตาหน ึ่งขาง

6 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหน ึ่งขางต้ังแตขอเทา และสายตา หน ึ่งขาง

7  60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหน ึ่งขางต้ังแตขอมือ

8  60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหน ึ่งขางต้ังแตขอเทา

9  60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหน ึ่งขาง



ผลประโยชนการเสียชวิีต การสูญเสียอวยัวะ สายตา ผลประโยชนการเสียชวิีต การสูญเสียอวยัวะ สายตา 

การรับฟง การพูดออกเสยีง หรอืทุพพลภาพถาวรการรับฟง การพูดออกเสยีง หรอืทุพพลภาพถาวร

ลําดับ รายการ ผลประโยชน 

10  50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกสองขางหรือเปนใบ

11  15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับหูหนวกหน ึ่งขาง

12  25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วหัวแมมือ (ท้ังสองขอ)

13  10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วหัวแมมือ (หน ึ่งขอ)

14  10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วชี ้(ท้ังสามขอ)

15   8% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วชี ้(ท้ังสองขอ)

16   4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วชี ้(หน ึ่งขอ)

17  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วอ่ืนๆ แตละน ิ้ว (ไมน อยกวาสองขอ) นอกจากน ิ้วหัวแมมือและน ิ้วชี้

18  5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วหัวแมเทา

19  1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับน ิ้วเทาอ่ืนๆ แตละน ิ้ว (ไมน อยกวาหน ึ่งขอ) นอกจากน ิ้วหัวแมเทา

บริษัท สยามซิตีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที  0107555000597



ขอจํากัด  ในการรักษาพยาบาล

คาหองสําหรับผูปวยในจาํกัดไมเกิน วันละ 1,000 บาท 

ทั้งนีข้อจํากัดนี้ไมใชบงัคบักรณเีขารบัการรักษาในหองผูปวยหนกั 
(ไอ.ซ.ีย)ู ตามมาตรฐานทางการแพทย

ไมคุมครอง คาจางพยาบาลพิเศษ อปุกรณค้าํยนัตางๆ 

   (ยกเวน ไมค้าํยัน) รถเขน็ผูปวย อวัยวะเทียมภายนอกรางกาย 
แพทยทางเลอืก (Alternative Medicine) การฝงเขม็

ไมคุมครอง การรักษาฟนหรือการรักษาราก การเปลี่ยน หรือ 

ใสฟนปลอม การครอบฟน ทันตกรรมประดิษฐ



    ที่ โรงพยาบาลสมติิเวช ศรรีาชาที่ โรงพยาบาลสมติิเวช ศรรีาชา
แสดงบัตรนักเรียนหรือใบสงตัวทุกครั้งเม่ือเกิดอุบัติเหตุ แสดงบัตรนักเรียนหรือใบสงตัวทุกครั้งเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

และเขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสมิติเวชและเขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีราชาศรีราชา
((กรณีฉุกเฉินสามารถแจงเลขประจําตัวนักเรียนเพ่ือใชสิทธิ์กรณีฉุกเฉินสามารถแจงเลขประจําตัวนักเรียนเพ่ือใชสิทธิ์))

    ที่ โรงเรยีนที่ โรงเรยีนอสัสมัชญัอสัสมัชญัศรรีาชา แผนกการเงนิศรรีาชา แผนกการเงนิ
11. . กรอกเอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรอกเอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทน

22. . ใบเสร็จรบัเงิน และใบรบัรองแพทย ใบเสร็จรบัเงิน และใบรบัรองแพทย ((ฉบบัจริงฉบบัจริง))

      ((ในกรณีน้ีผูปกครองสํารองจายคารักษาพยาบาลในกรณีน้ีผูปกครองสํารองจายคารักษาพยาบาล))



ติดตอสอบถาม ขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี แผนกการเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โทร. (038) 311-055-6 ตอ แผนกการเงิน 104,114

งานประกันอุบัติเหตุ


