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กรมธรรม์ประกนัภัยสัตว์เลยีง ทิพย คนรักสัตว์เลยีง (TIP Pet Lover) 

 

โดยการเชือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซึงถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัและเพือเป็น

การตอบแทนเบียประกันภยัทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใต้ขอ้บงัคบัเงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ข้อตกลง

คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปนี 

 

หมวดท ี1 คําจํากดัความ 

ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือว่ามี

ความหมายเดียวกันทงัหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในกรมธรรม์

ประกนัภยั 

“กรมธรรมป์ระกนัภยั”  หมายถึง ใบคาํขอเอาประกนัภยั ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เงือนไข ขอ้ยกเวน้ 

ขอ้กาํหนด เอกสารแนบทา้ย ขอ้รับรอง ใบรับรองประกนัภยัใบสลกัหลงั

กรมธรรม์ประกันภยั และเอกสารสรุปสาระสําคญัเงือนไขทวัไปและ

ขอ้กาํหนด ความคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ทวัไปซึงถือเป็นส่วนหนึงแห่ง

สัญญาประกนัภยัเดียวกนั 

“บริษทั”  หมายถึง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

“ผูเ้อาประกนัภยั” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลทีระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั ใบรับรองประกนัภยั หรือเอกสารแนบ ซึงตกลงจะชาํระเบีย

ประกนัภยัให้แก่บริษทั 

“สัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยั”  หมายถึง สัตวเ์ลียงของผูเ้อาประกนัภยัทีระบุชือและรายละเอียดไวห้น้าตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองประกนัภยัและได้รับความ

คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนีซึงมีอายุไม่ตํากว่าสามเดือน

บริบูรณ์ ณ วนัทีเริมเอาประกนัภยัครังแรก 

“อุบติัเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกต่อตวัสัตวเ์ลียงที 

เอาประกนัภยัและทาํใหเ้กิดผลทีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

“การบาดเจบ็”    หมายถึง   การบาดเจ็บต่อตวัสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไวอ้นัเป็นผลโดยตรงจาก

อุบติัเหตุซึงเกิดขึนโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอนื 
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“การเจบ็ป่วย”  หมายถึง อาการความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคทีเกิดขึนกบัสัตวเ์ลียงที

เอาประกนัภยั รวมทงัอาการแทรกซ้อนต่างๆ ซึงเกิดขึนจากสาเหตุ

เดียวกนั 

“มาตรฐานทางการแพทย”์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยที์เป็นสากลและนาํมาซึง

แผนการรักษาทีเหมาะสมกบัสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัตามความจาํเป็น

ทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การ

เจบ็ป่วยการตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออืนๆ (ถา้มี) 

“ความจาํเป็นทางการแพทย”์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆทีมีเงือนไขดงันี 

  1.  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวะการ

บาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย 

  2.  ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลสัตวเ์ลียงที

บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยทีเหมาะสมตามความจาํเป็นของภาวะการ

บาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยของสัตวเ์ลียง 

“สัตวแพทย”์ หมายถึง สัตวแพทยป์ริญญาผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยท์ีไดรั้บอนุญาต 

“ความรับผิดส่วนแรก”     หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกทีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง

รับผดิชอบเองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครัง 

“ระยะเวลาทีไม่คุม้ครอง” หมายถึง ระยะเวลาทีบริษทัจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์

ประกนัภยันี 

(Waiting Period)  สาํหรับการเจบ็ป่วยใดๆทีเกิดขึนภายในระยะเวลา 60 วนัหลงัจาก

กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นครังแรก 

“สภาพทีเป็นมาก่อน หมายถึง  โรคเรือรังการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) ทียงั 

การเอาประกนัภยั”  มิไดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีเริมมีผลบงัคบัเป็น

ครังแรก 

 

หมวด 2 เงือนไขทวัไปและข้อกาํหนด 

1.  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลยีนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกนัภยันี รวมทงัขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การ

เปลียนแปลงขอ้ความใดฯในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งได้รับความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยันีหรือในเอกสารแนบทา้ยหรือไดอ้อกใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
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2.  การบรรยายคลาดเคลือน 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดใดซึงมีอาํนาจการกระทาํการแทนผูเ้อาประกนัภยัไดมี้การบรรยายคลาดเคลือน

การแถลงขอ้ความเท็จ หรือการละเวน้ไม่แถลงขอ้เท็จจริงใดๆ อนัเป็นสาระสําคญัเพือการประเมินความเสียงภยั

บริษทัไม่ตอ้งรับผดิภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยั

ซึงไดมี้การบรรยายคลาดเคลือน การแถลงขอ้ความเทจ็ หรือการละเวน้ไม่แถลงขอ้เทจ็จริงดงักล่าวขา้งตน้ 

3.  คุณสมบัติของสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัย 

บริษทัจะรับผดิชอบต่อสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไวท้งันีโดยมีเงือนไขวา่ 

3.1  สัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจบ็ หรืออาการพิการ หรือการเจบ็ป่วย

ขณะทีการประกนัภยันีเริมมีผลบงัคบั 

3.2  สัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนครบตามประเภทโรคและกาํหนดระยะเวลามาตรฐาน

ของประเภทนนั 

3.3  สัตวเ์ลียงนนัตอ้งอยูใ่นอาณาเขตประเทศไทยเท่านนั 

3.4  ผูเ้อาประกนัภยัเป็นเจา้ของสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไวเ้พียงผูเ้ดียว และกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะสินสุด

ความคุม้ครองสําหรับสัตวเ์ลียงตวันนัทนัทีทีผูเ้อาประกนัภยัไดข้ายไปหรือขาดจากการเป็นเจา้ของใน

สัตวเ์ลียงนนั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเปลียนแปลงนนั 

4.  การจ่ายค่าสินไหมสินไหมทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมสินไหมทดแทน หรือค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นและสมควรภายในกาํหนดระยะเวลา 15 วนันบั

แต่วนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายทีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพือให้บริษทัจ่ายค่าสินไหมสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันี

ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาทีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปได้อีกตามความ

จาํเป็น ทงันีจะไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานความสูญเสียหรือความเสียหายครบถว้นแลว้ 

    ทงันีหากบริษทัไม่อาจจา่ยค่าสินไหมสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้บริษทัจะรับผิด

ชดใชด้อกเบียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินทีตอ้งจา่ยนบัจากวนัทีครบกาํหนดชาํระ 

5.  การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

5.1  บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดด้ว้ยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 

15 วนัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามทีอยูค่รังสุดทา้ยทีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณี

นีบริษทัจะคืนเบียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์

ประกนัภยันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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5.2  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมี

สิทธิไดรั้บเบียประกนัภยัคืนหลงัจากหกัเบียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดใ้ช้

บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบียประกนัภยัระยะสันดงันี 

อตัราเบยีประกันภัยสําหรับการประกนัภัยระยะสัน 

เกนิ/เดือน ไม่เกนิ/เดือน เบียร้อยละ/ของเบียประกนัภัยเต็มปี 

- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

6.  การฉ้อฉล 

บริษทัจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมสินไหมทดแทนสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายภายใตก้รมธรรม์

ประกนัภยันี หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยันีกระทาํโดยเจตนาทีจะฉ้อฉล หรือมี

การแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือมีการใช้หลกัฐานเท็จประกอบการเรียกร้อง หรือผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลทีมี

อาํนาจทาํการแทนผูเ้อาประกันภัยใช้วิธีการหรือเครืองมือกระทาํการฉ้อฉลเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยันี 

7.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีทีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกันภยัฉบบันีระหว่างผูม้ีสิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนนัโดย

วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ทาํการวินิจฉยัชีขาดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

8.  อาณาเขตคุ้มครอง 

กรมธรรมป์ระกนัภยันีใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึนในอาณาเขตประเทศไทย 
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9.  การประกนัภัยประเภทอืน 

หากปรากฏวา่ไดมี้การประกนัภยัประเภทอืนคุม้ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอยา่งเดียวกนั บริษทัจะ

ร่วมเฉลียชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหไ้ม่เกินกวา่ส่วนเฉลียตามจาํนวนเงินทีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัรวมทงัสิน แต่ไม่เกินกวา่จาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้และเป็นทีตกลงวา่การจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนเช่นนีบริษทัจะไม่ยกเอาลาํดบัการรับประกนัภยัก่อนหลงัขึนเป็นขอ้อา้งในการเขา้ร่วมเฉลียชดใช้

ความสูญเสียหรือความเสียหายดงักล่าว 

10.   สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกยัภัย (Free Look Period) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอ

ยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน  วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บกรมธรรม์

ประกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่บริษทั ทงันีให้ถือวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไม่มีผลใช้

บงัคบัตงัแต่วนัเริมตน้ของระยะเวลาเอาประกนัภยั ตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับ

ผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยันี และบริษทัจะคืนเบียประกนัภยัที

ไดรั้บมาทงัหมดใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัตามวธีิการทีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

11.  เงือนไขบังคับก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยันีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทน

ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงือนไขแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยั 

 

หมวด 3 ข้อยกเว้นทวัไป 

กรมธรรม์ประกันภัยนีไม่คุ้มครอง 

1. ความรับผิดส่วนแรกทผีู้เอาประกนัภัยต้องรับผดิเองตามทรีะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (ถ้ามี) 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายหรือความรับผิดทเีกดิจากหรือสืบเนืองจาก  

2.1 สงคราม การรุกราน การกระทําทมุ่ีงร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทมุ่ีงร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า

จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึงหมายถึงสงครามระหว่างชนที

อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทาง

การเมือง การก่อวนิาศกรรม การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง

จะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอยัการศึก 

2.2 การก่อการร้าย  
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2.3 อาวุธนิวเคลียร์  การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสี จากเชือเพลิงนิวเคลยีร์เกิดจากการอาวุธนิวเคลียร์ใดๆ

อันเนืองมาจากการเผาไหม้ของเชือเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดใดแห่งการแตกแยก แตกตัวทาง

นิวเคลยีร์ซึงดําเนินการติดต่อกนัไปโดยตัวเอง 

 

หมวด 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรม์ประกนัภยันีมีผลบงัคบัภายใตข้อ้บงัคบั เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลง

คุม้ครอง เอกสารแนบทา้ย และเอกสารสรุปสาระสําคญัแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และเพือเป็นการตอบแทนเบีย

ประกนัภยัทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัใหส้ัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัวา่จะใหค้วามคุม้ครองในขอ้ตกลงคุม้ครอง

และหมวดความคุม้ครองทีแนบกบักรมธรรม์ประกันภัยนีเฉพาะทีมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองประกนัภยัเท่านนั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การตายเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัย 

 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหผู้เ้อาประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปนี 

1. การตายเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัย 

หากสัตวเ์ลียงทีไดเ้อาประกนัภยัไวไ้ดรั้บการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุและทาํใหต้ายภายใน 90 วนันบัจากวนัที

ไดรั้บอุบติัเหตุนนั บริษทัจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองประกนัภยั 

2. การตายเนืองจากการเจ็บป่วยของสัตว์เลยีงทเีอาประกันภัย 

หากสัตวเ์ลียงทีได้เอาประกันภยัไวไ้ด้รับการเจ็บป่วยเมือพน้กาํหนดระยะเวลาทีไม่คุม้ครอง (Waiting 

Period) และทาํให้ตายภายใน 90 วนันบัจากวนัทีเริมเจ็บป่วย บริษทัจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ตามจาํนวนเงิน

เอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและหรือใบรับรองประกนัภยั 

ทงันีบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใตค้วามคุม้ครองนี ก็ต่อเมือผูเ้อาประกนัภยัไดแ้สดงรูปถ่ายของ

ซากสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัทีตาย พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานทีบริษทัตอ้งการมาแสดงต่อบริษทัดว้ย 

ข้อยกเว้นเพมิเติมสําหรับข้อตกลงคุ้มครองการตายเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์

เลยีงทีเอาประกนัภัย 

1. การตายเนืองจากการเจ็บป่วยทเีกดิขึนในระหว่างระยะเวลาทไีม่คุ้มครอง (Waiting Period)  

2. การตายการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทีเป็นสภาพทเีป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 

3. การตรวจรักษาภาวะทเีป็นมาแต่เกดิหรือโรคทางพนัธุกรรม  

4. การตายของสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัยทสืีบเนืองมาจาก 

4.1  พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรือนหรือโรคผวิหนังทุกชนิด 

4.2 ขณะขนส่งไม่ว่าจะทางบก ทางนําหรือทางอากาศ 

4.3 การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ การกลนัแกล้งหรือเจตนาทําร้ายจากผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล

ใดๆ เว้นแต่บริษัทได้ยินยอมให้ทําลายสัตว์เลียง หรือเมือสัตวแพทย์ปริญญาทีบริษัทแต่งตังรับรองว่า

การทําลายสัตว์เลยีงเป็นสิงจําเป็นเพือป้องกนัการเจ็บป่วยทไีม่อาจรักษาได้ หรือมีใบรับรองซึงออกโดย

สัตวแพทย์ปริญญาทีแต่งตงัโดยบริษัทว่าโรคชนิดนันไม่สามารถรักษาได้ และการทาํลายสัตว์เลียงเป็น

สิงจําเป็นด้วยเหตุผลของมนุษยธรรม ทังนีโดยมีเงือนไขว่าบริษัทมีสิทธิทีจะขอชันสูตรสัตว์เลยีงโดย

สัตวแพทย์ปริญญาของบริษัทได้ถ้าต้องการ 

4.4 โรคระบาดของสัตว์เลยีงชนิดนัน 
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เงือนไขทัวไปเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการตายเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลียงที

เอาประกนัภัย 

1.  สิทธิในการตรวจสอบและชันสูตรซาก 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลของสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัและแต่งตงัสัตวแพทยป์ริญญาที

ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการตรวจวินิจฉยัและรักษา รวมทงัสามารถดาํเนินการให้มีการชนัสูตรซากสัตวเ์ลียง

โดยสัตวแพทยป์ริญญาไดต้ามความจาํเป็นโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2.  เงือนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

เมือสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัตายจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือตายจากการเจ็บป่วยจนเป็นเหตุแห่งการ

เรียกร้องภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

2.1  แจง้ให้บริษทัทราบถึงการตายภายในเวลาไม่เกิน 24 ชวัโมง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควร

จึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบภายในระยะเวลาดงักล่าว แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2.2  ส่งหลกัฐานหรือเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัตอ้งการดงัต่อไปนี ให้แก่

บริษทัดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเองภายใน 7 วนันบัจากวนัทีสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัตาย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานจากสัตวแพทยท์ีระบุสาเหตุการตาย 

3. ซากหรือรูปภาพของซากสัตวเ์ลียงทีตาย 

4. หลกัฐานการชนัสูตร (ถา้มี) 

5. เอกสาร หลกัฐานประกอบอืนๆ ตามทีบริษทัร้องขอ 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นไดว้่ามี

เหตุอนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุด เท่าทีจะกระทาํ

ไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การรักษาพยาบาลเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัย 

 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหผู้เ้อาประกนัภยัในกรณีดงัต่อไปนี 

1. หมวดการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

หากสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ จนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลจาก

สัตวแพทยใ์นโรงพยาบาลสัตว ์หรือคลินิกสัตว ์บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นและ

สมควรซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทย ์และมาตรฐานทางการแพทย ์ให้ตามจาํนวน

เงินทีไดจ้่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัต่อการบาดเจ็บแต่ละครัง และรวมตลอดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั ทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยัหักดว้ยความรับผิดชอบส่วนแรก 

(ถา้มี) 

แต่หากสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากประกนัภยัอืนมาแลว้บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจาํนวน

เงินค่ารักษาพยาบาลส่วนทีขาดเท่านนั 

2. หมวดการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย 

หากสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไดเ้จ็บป่วยเมือพน้กาํหนดระยะเวลาทีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) จนเป็น

เหตุให้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสัตวแพทยใ์นโรงพยาบาลหรือคลินิกสัตว ์บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน

สําหรับค่าใชจ้่ายทีจาํเป็นและสมควรซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐาน

ทางการแพทย ์ใหต้ามจาํนวนเงินทีไดจ้่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัต่อการบาดเจ็บแต่ละครัง และรวม

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองประกนัภยัหกัดว้ยความ

รับผดิชอบส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่หากสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากประกนัภยัอืนมาแลว้บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจาํนวน

เงินค่ารักษาพยาบาลส่วนทีขาดเท่านนั 

 

ข้อยกเว้นเพมิเติมสําหรับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

ของสัตว์เลยีงทเีอาประกันภัย 

1. การรักษาพยาบาลเนืองจากการเจ็บป่วยทเีกดิขึนในระหว่างระยะเวลาทไีม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

2. การเจ็บป่วยทเีป็นสภาพทเีป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 

3. การตรวจรักษาภาวะทเีป็นมาแต่เกดิหรือโรคทางพนัธุกรรม  

4. ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัยทสืีบเนืองมาจาก 
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4.1  พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรือนหรือโรคผวิหนังทุกชนิด  

4.2  ขณะขนส่งไม่ว่าจะทางบก ทางนําหรือทางอากาศ 

4.3  การถูกวางยาพษิ การกลนัแกล้ง หรือเจตนาทาํร้ายจากผู้เอาประกนัภัยหรือบุคคลใดๆ 

4.4  การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝีเพือป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค เว้นแต่การผ่าตัดหรือการฉีดวัคซีน

ปลูกฝีนัน จําเป็นต้องกระทาํเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลยีง 

4.5  ยาพิษ ยาโด๊ป หรือยากระตุ้นอันก่อให้สัตว์เลียงทีเอาประกันภัยมีกําลังมากขึนผิดปกติหรือยาที

ก่อให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพหรืออ่อนกําลังลงแก่สัตว์เลยีงทีเอาประกันภัยหรือการใช้ยาใดใดอันมี

ลกัษณะทก่ีอให้เกดิผลคล้ายคลงึกนั 

4.6  โรคระบาดของสัตว์เลยีงชนิดนัน 

4.7  ภาวะโรคขาดอาหาร หรืออาหารทีได้รับไม่เป็นไปตามสัดส่วนการผสมอาหารสัตว์ทีเหมาะสม หรือ

การจัดเก็บอาหารสัตว์ทไีม่ถูกสุขลักษณะ การอยู่ร่วมกันทีแออัด การขาดอากาศหายใจเนืองจากคลืน

ความร้อน 

4.8  การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพือสาเหตุทีซึงไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐาน

ทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพทัวไปการตรวจรักษาหรือการผ่าตัดซึงไม่เกียวข้องกับการบาดเจ็บ

การเจ็บป่วยหรือเพือความสวยงามหรือเพือสุขลกัษณะของสัตว์เลยีง 

 

เงือนไขทัวไปเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนืองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของ

สัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัย 

1.  สิทธิในการตรวจสอบและชันสูตรซาก 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลของสัตว์เลียงและแต่งตังสัตวแพทย์ปริญญาทีได้รับ

มอบหมายจากบริษทัในการตรวจวินิจฉัยและรักษารวมทงัสามารถดาํเนินการให้มีการชนัสูตรซากสัตวเ์ลียงโดย

สัตวแพทยป์ริญญาไดต้ามความจาํเป็นโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2.  เงือนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

เมือสัตว์เลียงทีเอาประกนัภยัเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจนเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องภายใตข้อ้ตกลง

คุม้ครองนี ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

2.1  แจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วยทีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม

ขอ้ตกลงคุม้ครองนีโดยไม่ชกัชา้ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็น อนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัทีได้

กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ไดแ้ต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 
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2.2  ส่งหลกัฐานหรือเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัตอ้งการดงัต่อไปนี ให้แก่

บริษทัดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเองภายใน 7 วนันบัจากวนัทีไดรั้บการรักษาพยาบาล  

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานจากสัตวแพทยท์ีระบุอาการสาํคญั ผลการวนิิจฉยัและการรักษา 

3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้าย 

4. เอกสาร หลกัฐานประกอบอืนๆ ตามทีบริษทัร้องขอ 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นไดว้่ามี

เหตุอนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุด เท่าทีจะกระทาํ

ไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอนัเนืองมาจากสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัย 

 

คํานิยาม    

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆทีไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยั บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที

อยูด่ว้ยกนักบัผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้งของผูป้ระกนัภยั หรือบุคคลซึง

ผูเ้อาประกนัภยัไดฝ้ากสัตวเ์ลียงไวเ้พอืดูแล 

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการต่อสู้คดี 

ซึงผู ้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทังนีต้องได้รับความยินยอมเป็น       

ลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน 

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรม์ประกนัภยันีมีผลบงัคบั บริษทัตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผูเ้อาประกนัภยั

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกตามจาํนวนเงินทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดตามกฎหมายทีเกิดขึนอนัเนืองมาจากสัตวเ์ลียงทีเอา

ประกนัภยัไดส้ร้างความสูญเสียหรือเสียหาย สาํหรับขอบเขตของความคุม้ครองดงันี 

1. การสูญเสียต่อชีวติ ร่างกาย การบาดเจบ็ของบุคคลภายนอก 

2. การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

ความคุม้ครองตามขอ้  และ  ให้หมายรวมถึง ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ซึงผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชดใชใ้ห้กบัผูเ้รียกร้อง 

3. ค่าใชจ่้ายในการตอ่สู้คดี 

ทงันี ความรับผิดของบริษทัจะไม่เกินจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดทีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/

หรือใบรับรองประกนัภยั 

 

ข้อยกเว้นเพมิเติมสําหรับข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอนัเนืองมาจากสัตว์เลยีงทีเอาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนีไม่คุ้มครอง 

1. ความรับผิดส่วนแรกทีผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ตามทรีะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ซึง

ความรับผิดส่วนแรกนีให้ใช้บังคับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย 

2. ความรับผิดใดๆ ทเีกดิขึนนอกประเทศไทย 

3. ความรับผิดใดๆ ทีเกิดขึนจากคําพิพากษาหรือขบวนการยุติธรรมซึงมิใช่ศาลไทย หรือทีเกิดขึน หรือ

สืบเนืองจากคําพพิากษาของศาลไทยเพือบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย 
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4. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมสินไหมทดแทนเพือการลงโทษ 

5. ความสูญเสียต่อชีวติ หรือร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึงบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใน

อาคารทีทําการ หรืออาคารทีอยู่อาศัยของผู้ เอาประกันภัย และสัตว์เลียงทีเอาประกันภัย ทังนีให้รวมถึง

บริเวณส่วนนอกตัวอาคาร  

 

เงือนไขทวัไปเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอนัเนืองมาจากสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภยั 

1.  หน้าทขีองผู้เอาประกนัภัยในการจัดการป้องกนั 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งป้องกนั หรือจดัให้มีการป้องกนัตามสมควร เพือมิให้สัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัก่อความ

สูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 

2.  หน้าทขีองผู้เอาประกนัภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีทีมีเหตุการณ์ซึงอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ผูเ้อา

ประกนัภยัมีหนา้ทีดงัต่อไปนี  

2.1 แจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

2.2 ส่งต่อใหบ้ริษทัทนัทีเมือไดรั้บหมายศาลหรือคาํสังหรือคาํบงัคบัของศาล 

2.3 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดย

ไม่ไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั เวน้แต่บริษทัมิไดจ้ดัการต่อการเรียกร้องนนั 

2.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจาํเป็นเพือให้บริษทัตกลงชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือต่อสู้ขอ้

เรียกร้องใดๆหรือฟ้องคดี (ถา้มี) ให ้

3.  สิทธิของบริษัท 

บริษทัมีสิทธิเขา้ดาํเนินการต่อสู้คดีและมีสิทธิทาํการประนีประนอมยอมความในนามของผูเ้อาประกนัภยัต่อ

การเรียกร้องใดๆ 

4.  การรับช่วงสิทธิ 

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งกระทาํทุกอยา่งเท่าทีจาํเป็นหรือเท่าทีบริษทัเรียกร้องให้กระทาํตามสมควรโดยค่าใชจ่้าย

ของบริษทัในการทีบริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิจากผูเ้อาประกนัภยั เพือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนจาก

บุคคลอืนทงันีไม่วา่การกระทาํดงักล่าวนนัจะก่อนหรือหลงัผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กบัสัตว์เลยีง 

ทตีายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

 

คํานิยาม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการเผาศพ

หรือการฝังศพ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการจดัพิธีการเผาศพหรือฝังศพสัตว์

เลียง ซึงหมายรวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพ และ

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจาํเป็นเพือการนัน ซึงบริษทัจ่ายให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัภยั กรณีทีสัตวเ์ลียงทีได้เอาประกนัภยัไวต้ายจาก

การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจบ็ป่วย 

ความคุ้มครอง   

 ขณะทีกรมธรรม์ประกันภยันีมีผลบังคบั หากสัตว์เลียงทีได้เอาประกนัภัยไวต้ายจากการบาดเจ็บจาก

อุบติัเหตุ หรือตายจากการเจ็บป่วยเมือพน้กาํหนดระยะเวลาทีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) บริษทัตกลงจะจ่ายค่า

สินไหมทดแทนสําหรับค่าใชจ่้ายในการจดัการเผาศพ หรือฝังศพสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตาม

จาํนวนเงินทีจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินทีเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยันี (บริษัท

กาํหนดสูงสุดไม่เกิน ,  บาท) 

 ทงันีบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใตค้วามคุม้ครองนีก็ต่อเมือผูเ้อาประกนัภยัไดแ้สดงรูปถ่ายของ

ซากสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัทีตาย พร้อมทงัหลกัฐานทีบริษทัตอ้งการมาแสดงต่อบริษทัดว้ย 

ข้อยกเว้นเพมิเติมสําหรับข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลียงทีตาย

จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

1. การตายเนืองจากการเจ็บป่วยทเีกดิขึนในระหว่างระยะเวลาทไีม่คุ้มครอง (Waiting Period)  

2. การตายการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทีเป็นสภาพทเีป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 

3. การตรวจรักษาภาวะทเีป็นมาแต่เกดิหรือโรคทางพนัธุกรรม  

4. การตายของสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัยทสืีบเนืองมาจาก 

4.1 พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรือนหรือโรคผวิหนังทุกชนิด 

4.2 ขณะขนส่งไม่ว่าจะทางบก ทางนําหรือทางอากาศ 
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4.3 การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ การกลนัแกล้งหรือเจตนาทําร้ายจากผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล

ใดๆ เว้นแต่บริษัทได้ยินยอมให้ทําลายสัตว์เลยีง หรือเมือสัตวแพทย์ปริญญาทีบริษัทแต่งตังรับรองว่า

การทําลายสัตว์เลียงเป็นสิงจําเป็นเพือป้องกันการเจ็บป่วยทีไม่อาจรักษาได้ หรือมีใบรับรองซึงออก

โดยสัตวแพทย์ปริญญาทีแต่งตังโดยบริษัทว่าโรคชนิดนันไม่สามารถรักษาได้ และการทําลายสัตว์เลียง

เป็นสิงจําเป็นด้วยเหตุผลของมนุษยธรรม ทังนีโดยมีเงือนไขว่าบริษัทมีสิทธิทีจะขอชันสูตรสัตว์เลยีง

โดยสัตวแพทย์ปริญญาของบริษัทได้ถ้าต้องการ 

 

เงือนไขทวัไปเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการเผาศพหรือการฝังศพให้กบัสัตว์เลยีงทตีายจากการ

บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  

เงือนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 เมือสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัตายจากการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ หรือตายจากการเจบ็ป่วยจนเป็นเหตุแห่งการ

เรียกร้องภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองนี ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

1. แจง้ให้บริษทัทราบภายในเวลาไม่เกิน 24 ชวัโมง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่

อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบภายในระยะเวลาดงักล่าว แต่ไดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

2. ส่งหลกัฐาน หรือเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัตอ้งการดงัต่อไปนี 

ใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเองภายใน  วนั นบัจากวนัทีสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัตาย 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2) รูปภาพของซากและภาพการจดัพิธีการเผาศพหรือฝังศพของสัตวเ์ลียงทีตาย 

3) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้ายในการจดัพิธีการการเผาศพหรือฝังศพ 

4) ใบรายงานจากสัตวแพทยท์ีระบุสาเหตุการตาย 

5) หลกัฐานการชนัสูตร (ถา้มี) 

6) เอกสาร หลกัฐานประกอบอืนๆ ตามทีบริษทัร้องขอ 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มี

เหตุอนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํ

ไดแ้ลว้ 
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เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 

ค่าฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในสัตว์เลยีงทเีอาประกนัภัย 

รหสับริษทั                             

เอกสารแนบทา้ยเลขที    เป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที           วนัทาํเอกสาร     

ชือ-นามสกุล ผูเ้อาประกนัภยั 

ประเภท / พนัธ์ุของสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยั 

ระยะเวลามีผลบงัคบั : เริมตน้วนัที                เวลา           น.   สินสุดวนัที         เวลา   16.30    น. 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั                                                       บาท 

เบียประกนัภยั                บาท อากรแสตมป์  บาท ภาษีมูลค่าเพมิ                   บาท         รวม                 บาท 

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรม์ประกนัภยันีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดน้าํสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไปฉีดวคัซีน

ป้องกนัโรคภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะชดเชยค่าวคัซีนป้องกนัโรคทีผูเ้อาประกนัภยัไดจ้่าย โดยบริษทั

จะจ่ายให้ตามจาํนวนเงินทีจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และ/หรือเอกสารแนบทา้ยนี (บริษัทกาํหนดสูงสุดไม่เกิน ,  บาท) 

เงือนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าฉีดวคัซีนป้องกันโรคในสัตว์

เลยีงทเีอาประกนัภัย 

ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้าทีส่งหลกัฐานหรือเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีบริษทั

ตอ้งการใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเองภายใน 30 วนันบัจากวนัทีเขา้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในสัตวเ์ลียง 

ไดแ้ก่ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. หนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนจากสัตวแพทยท์ีมีการระบุประเภทหรือชือวคัซีน หมายเลขการผลิตวคัซีน  

3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้าย 

4. เอกสาร หลกัฐานประกอบอืนๆ ตามทีบริษทัร้องขอ 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุ

อนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดแต่ตอ้งไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํ

ไดแ้ลว้  

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีขัดหรือแยง้กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความ  ใน

เอกสารแนบทา้ยนีแทน 

 ส่วนเงือนไขสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อนืๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 

ค่าบริการรับฝากสัตว์เลียงทเีอาประกนัภัย กรณผีู้เอาประกนัภัยเดินทางไปต่างประเทศ 

รหสับริษทั                             

เอกสารแนบทา้ยเลขที    เป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที           วนัทาํเอกสาร     

ชือ-นามสกุล ผูเ้อาประกนัภยั 

ประเภท / พนัธ์ุของสัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยั 

ระยะเวลามีผลบงัคบั : เริมตน้วนัที                เวลา           น.   สินสุดวนัที         เวลา   16.30    น. 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั                             บาทต่อครัง สูงสุด   บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

เบียประกนัภยั                บาท อากรแสตมป์  บาท ภาษีมูลค่าเพมิ                   บาท         รวม                 บาท 

คําจํากดัความ 

สถานทรัีบฝากสัตว์เลยีง   หมายถึง สถานทีทีจดัให้บริการรับฝาก ดูแลสัตวเ์ลียง ซึงเป็นสถานทีทีมีความ

เหมาะสมกบัสัตวเ์ลียง มีขนาด แสงสว่าง การระบายอากาศทีเพียงพอ 

และมีระบบการระบายนาํและกาํจดัสิงปฏิกูลทีถูกสุขลกัษณะ   

ความคุ้มครอง 

ขณะทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไปต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ตอ้งนาํ

สัตวเ์ลียงทีเอาประกนัภยัไปฝากไวก้บัสถานทีรับฝากสัตวเ์ลียง บริษทัจะชดเชยค่าบริการรับฝากสัตวเ์ลียงทีผูเ้อา

ประกนัภยัไดจ่้าย โดยบริษทัจะจ่ายให้ตามจาํนวนเงินทีจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัต่อครังและ

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามทีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ยนี (บริษัทกาํหนด

สูงสุดไม่เกิน ,  บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 

เงือนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าบริการรับฝากสัตว์เลยีงทีเอา

ประกนัภัย กรณผีู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ 

ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้าทีส่งหลกัฐานหรือเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีบริษทั

ตอ้งการใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ้่ายของตนเองภายใน 30 วนันบัจากวนัทีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางกลบัจากต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ตวัการเดินทาง หรือหลกัฐานแสดงการเดินทางทีระบุวนัเดินทางไปและกลบัของผูเ้อาประกนัภยั  



กรมธรรมป์ระกนัภยัสัตวเ์ลียง ทิพย คนรักสัตวเ์ลียง (TIP Pet Lover)  
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3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย วนัทีรับฝาก และวนัทีส่งคืนสัตว์เลียงทีเอา

ประกนัภยัของสถานทีรับฝากสัตวเ์ลียง  

4. เอกสาร หลกัฐานประกอบอืนๆ ตามทีบริษทัร้องขอ 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุ

อนัสมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดแต่ตอ้งไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํ

ไดแ้ลว้  

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนีขัดหรือแยง้กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความ  ใน

เอกสารแนบทา้ยนีแทน 

 ส่วนเงือนไขสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อนืๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 


