การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ประจำปีการศึกษา 2565
1. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน กับ บริษัทเอไอเอ จำกัด
2. ระยะเวลาในการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.
(สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แต่ผู้เอาประกันยังไม่ได้ส่งเอกสารเพื่อเคลม สามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2566 หากส่งเอกสารเคลมหลังวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จะไม่สามารถเคลมได้)
3. การรักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุควรไปพบแพทย์ ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล เช่น คลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลเอกชน จะต้องรักษาโดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
ตามกฎหมายเท่านั้น
4. การชดใช้ค่ารักษาพยาบาล บริษัทจะชดใช้ให้ ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง และไม่จำกัดครั้ง โดยมีรายละเอียดผลประโยชน์ที่บริษัทให้ความคุ้มครองดังนี้
ผลประโยชน์และเงื่อนไขในการประกันภัย
1 กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
2 ทุพพลภาพถาวร
3 ฆาตกรรมและลอบทำร้าย
4 ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน)

จำนวนเงินเอาประกันภัย
100,000.100,000.100,000.10,000.-

5. การดำเนินการกรณีได้รับอุบัติเหตุ
5.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะพานักเรียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด (โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์) โดยจะสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน จากนั้นจะดำเนินการยื่นเคลมกับบริษัทประกัน หากทางบริษัทประกัน
พิจารณาในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นที่บริษัทไม่จ่าย เช่น ค่าเวชภัณฑ์ 2 เป็นต้น จะติดต่อให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้ผู้ปกครองนำเงินส่วน
ดังกล่าวชำระคืนโรงเรียน
5.2 กรณีเกิดอุบัติเหตุนอกโรงเรียน ผู้ปกครองสำรองเงินจ่ายแล้ว กรุณานำเอกสารยื่นเรื่องเบิกเคลมที่ธุรการ ภายใน 3 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีเอกสารประกอบการเบิกดังต่อไปนี้
ก. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ต้นฉบับ (สำเนาเอกสารไม่สามารถเบิกได้)
ข. ใบรับรองแพทย์ ต้นฉบับ (สำเนาเอกสารไม่สามารถเบิกได้)
ค. แบบฟอร์ม การเบิกเคลมประกัน
(ผู้ปกครองสามารถ Download แบบฟอร์มการเบิกได้เอง จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วยื่นส่งเคลมพร้อมเอกสารข้อ ก. และ ข.)
หมายเหตุ 1. ชื่อที่ระบุในใบรับรองแทพย์ และใบเสร็จต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับทางโรงเรียน
2. กรณีต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น การบาดเจ็บจากรอยเขี้ยวเล็บของสัตว์ บาดแผล ล้างแผล ถอดไหม หรือ รอยแตกหักของ
กระดูก เป็นต้น ผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องเคลมครั้งแรกก่อนได้ หรือรอจนจบการรักษาแล้วจึงนำมายื่นก็ได้

6. ระยะเวลาในการเบิกเงินประกันคืน หลังจากตรวจสอบเอกสารที่ผู้ปกครองยื่นเคลมครบถ้วนและถูกต้อง ธุรการจะส่งเรื่องให้ทาง
บริษัทประกัน ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1-2 เดือน เมื่อได้รับเงินคืนแล้วจะดำเนินการโอนเงินตามบัญชีที่ผู้ปกครองระบุไว้
และส่งหลักฐานการโอนไปที่ อีเมลล์ รหัสนักเรียน@ektra.ac.th

คำอธิบายแบบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ แนบท้ายข้อตกลงนี้
บริษัทให้การคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิด** ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เอาประกันภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยคุ้มครองการใช้
ชีวิตประจำวันระหว่างการศึกษา การทำกิจกรรม การเดินทางในยานพาหนะต่าง ๆ การพักผ่อน การปฏิบัติงาน การฝึกซ้อม หรือการ
แข่งขันกีฬาใดๆ การถูกสัตว์ แมลงกัดต่อย
➢ อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ที่มิได้เกิดจากความตั้งใจ จากปัจจัยภายนอกทำให้เห็นอาการ
บาดเจ็บโดยชัดเจนจากภายนอก เช่น บาดแผลเขียวช้ำ บวม ฉีก รอยเขี้ยวเล็บของสัตว์ รอยแตกหักของกระดูก
➢ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องพบแพทย์ นับตั้งแต่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง**
ขยายความข้อยกเว้นบางส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
• การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
• การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ปรากฏบาดแผลโดยชัดเจน การทำงานหนัก การยกของหนัก การออกกำลังกายมากเกินไป การออกกำลัง
กายหักโหมหรือใช้กำลังมากเกินควร ทำให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อ เคล็ด ยอก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็น
อักเสบ รวมถึงอาการปวดต่างๆจากโรคประจำตัว หรือข้อบกพร่องของร่างกายผู้ป่วยเอง เช่น ผู้ป่วยมีน้ำหนักมากเกินไป มีโรค
กระดูก ฯลฯ
• การรักษาฟันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งแรกเท่านั้น ไม่รวมค่ารักษาต่อเนื่อง การรักษารากฟันการอุดฟัน การต่อฟัน การ
เปลี่ยนหรือใส่ฟนั ปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
• การทะเลาะวิวาท การถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ภัยจากการก่ออาชญากรรม ภัยสงคราม ภัยจลาจล
• การฆ่าตัวตาย การทำร้ายตนเอง
• การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
• การแข่งขันยานยนต์ทุกชนิด เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ แข่งเรือ
• การเล่นเครื่องเล่นผาดโผน เช่น เล่นสเก็ต บันจี้จั๊ม ขี่ม้า การเล่นวัตถุระเบิด เป็นต้น
• การแพ้ยา การรักษาผิดพลาดโดยแพทย์ อาหารเป็นพิษ อาการแพ้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยของร่างกายแต่ละบุคคล เช่น การแพ้
อาหารบางชนิด การแพ้สัมผัส การแพ้สารเคมี การแพ้ขนสัตว์ การแพ้ฝนุ่ ละอองต่างๆเป็นต้น
• แมลงกัด เช่น มด ยุง ถือว่าไม่ใช่สัตว์มีพิษรุนแรง
• ฝุ่นเข้าตา น้ำเข้าตา ละอองสกปรกเข้าตา เชื้อโรคเข้าตา ตาแดง ตาอักเสบ ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ยกเว้น มีสิ่งแปลกปลอมเข้า
ตา โดยแพทย์ได้ทำการนำเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากตา
• หูอักเสบที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ หูน้ำหนวก น้ำเข้าหู หูอื้อจากการเล่นน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง การดำน้ำ การแคะหู
• อาการเป็นลม ความดันโลหิต เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ
• ค่าเวชภัณฑ์ 2 หมายถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ภายนอกตัวผู้ป่วย เช่น กายอุปกรณ์ เฝือกพยุงต่างๆ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน รถเข็น
อุปกรณ์ร่างกายเทียมต่างๆ ผ้าคล้องแขน เป็นต้น
• ค่าใบรับรองแพทย์ ค่าบริการทางโรงพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าแพทย์รักษา ค่าแพทย์นิติเวช ค่าพยาบาล
พิเศษ ค่าเวชระเบียน ค่าทำบัตร ค่าบำรุงหรือค่าบริจาค ค่าสมัครสมาชิกโรงพยาบาล เป็นต้น
• ค่าบริการอื่นๆของโรงพยาบาล หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันมิได้เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโดยตรง เช่น รถพยาบาล ค่า
โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารพิเศษ เครื่องใช้พิเศษ ชุดรับผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้มาเฝ้าผู้ป่วย เป็นต้น
• อุบัติเหตุอันเกิดจากการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ เช่น ชกมวย เทควันโด ยูโด เป็นต้น

