การประกันอุบัติเหตุนักเรียนปี การศึกษา 2564
โรงเรี ยนรัตนราษฎร์บารุ ง ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั นักเรี ยนไว้กบั บริ ษทั สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด โดยมีอตั ราเบี้ยประกันภัยนักเรี ยนคนละ 230 บาท ต่อคน/ปี โดยมีระยะเวลาคุม้ ครอง เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 2 เมษายน 2564 – 2 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางผลประโยชน์และความคุม้ ครอง
ค่าสิ นไหมทดแทน (บาท)
1. เสี ยชีวิต เนื่ องจาก อุบตั ิเหตุทวั่ ไป
80,000
2. เสี ยชีวิต เนื่องจากขับขี่ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
40,000
3. เสี ยชีวิต เนื่องจากอุบตั ิเหตุโดยความรับผิดชอบของสถานศึกษา หรื อจากอุบตั ิเหตุสาธารณะ
160,000
4. เสี ยชีวิต เนื่องจาก ถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย
40,000
5. ทุพพลภาพโดยถาวร
80,000
6. ค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ ต่อครั้งไม่เกิน
8,000
* เอกสารที่ใช้ ใบเสร็จรับเงินตัวจริ ง + ใบรับรองแพทย์ตวั จริ ง (ประทับตราสถานพยาบาล)
7. ค่าปลงศพ เสี ยชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (นอกเหนือจากอุบตั ิเหตุ)
10,000
8. กรณีสูญเสี ยอวัยวะจะอยูใ่ นข้อตกลงของบริ ษทั ตามอวัยวะที่สูญเสี ย
*
9. ค่าชดเชยกรณีไม่ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามโครงการหรื อใช้สิทธิอื่น
- ค่าชดเชยผูป้ ่ วยนอก ต่อครั้งอุบตั ิเหตุ (สาหรับคลินิก/โรงพยาบาล) (สู งสุ ด 100 ครั้ง/ปี )
300
- ค่าชดเชยผูป้ ่ วยนอก ต่อครั้งอุบตั ิเหตุ (โรงพยาบาลประจาตาบล)
100
500
- ค่าชดเชยผูป้ ่ วยใน ต่อคืนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (สู งสุ ด 100 คืน/ครั้ง)
* เอกสารที่ใช้ ใบรับรองแพทย์ + ใบสรุ ปงบหน้าค่ารักษาพยาบาล
หมายเหตุ
1. กรณีเข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ งและโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่เข้าร่ วมโครงการของ
บริ ษทั สยามสไมล์ ต้องยืน่ บัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันตัวจริ งที่บริ ษทั ออกให้ หรื อบัตรประชาชนยืนยันตัวตน
จึงสามารถเบิกค่ารักษาได้โดยไม่ตอ้ งสารองจ่าย กรณีที่ไม่มีบตั รต้องสารองจ่ายแล้วนาเอกสารมาเบิกกับครู ที่
ดูแลงานประกันอุบตั ิเหตุที่โรงเรี ยน
2. กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ คลินิก และ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบล ต้องสารองจ่าย
ไปก่อนแล้วนาเอกสารมาเบิกกับครู ที่ดูแลงานประกันอุบตั ิเหตุที่โรงเรี ยน
3. ตรวจสอบชื่อ-สกุล วันเดือนปี ในใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินตัวจริ ง (ประทับตราสถานพยาบาล)
ถูกต้องตรงกัน มีคาวินิจฉัยในใบรับรองแพทย์ ที่แพทย์ระบุวา่ ได้รับอุบตั ิเหตุจากอะไร และมีอาการบาดเจ็บ
อย่างไร
4. กรณีการรักษามีใบเสร็จตามวันที่หลายใบ หากมีใบรับรองแพทย์เพียงใบเดียว จะต้องให้แพทย์ระบุวนั ที่มี
การรักษาตามใบเสร็จทุกวันลงในใบรับรองแพทย์ดว้ ย
5. รายการอุบตั ิเหตุที่ไม่สามารถเบิกได้ คือ ค่าเวชภัณฑ์ 2 มดกัด ยุงกัด การรักษารากฟัน เป็ นต้น

ขั้นตอนการเบิกเงินค่ าประกันอุบัติเหตุ / ค่ าสิ นไหม
1.

2.
3.
4.

ทดแทน
นักเรี ยน/ผูป้ กครอง นาเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วยใบรับรองแพทย์และใบเสร็จตัวจริ ง
ประทับตราสถานพยาบาลถูกต้อง นาส่งที่ครู งานประกันฯ (ครู นริ ศรา สุขมา) ที่หอ้ งพักครู วิทยาศาสตร์ หรื อ
ห้องพยาบาล เพือ่ ตรวจสอบเบื้องต้น และกรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล ห้อง เบอร์โทรศัพท์ของนักเรี ยน/
ผูป้ กครอง
ครู ผดู ้ ูแลงานประกัน ถ่ายภาพใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ ส่งให้ทางบริ ษทั ประกันผ่านทางไลน์เพื่อ
ตรวจสอบและทาการเบิกเคลม บริ ษทั โอนเงินเคลมของนักเรี ยนผ่านครู ผดู ้ ูแลงานประกัน ภายใน 1-3 วัน
ครู ผดู ้ ูแลงานประกันจะดาเนินการโทรติดตามนักเรี ยนให้มารับเงินสด/เงินโอนผ่านบัญชีธนาคารของ
นักเรี ยน/ผูป้ กครอง
นักเรี ยนลงชื่อรับเงินในแบบรับเงินค่าประกันอุบตั ิเหตุ
* หมายเหตุ
กรณี มีขอ้ สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1. ครู ตวั แทนงานประกันอุบตั ิเหตุ
ครู นริ ศรา สุขมา ตึก 1 ห้องพักครู วิทยาศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7162-9518
2. คุณวรรณิดา อุ่นเตียม (คุณกุง้ ) เจ้าหน้าที่ตวั แทนบริ ษทั ประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน
บริ ษทั สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด เบอร์โทรศัพท์ 06-1826-9546

