กรมธรรม์ ประกันภัย
ชดเชยรายได้ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อ
เป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย ที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ ภายใต้คาจากัดความ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด
ข้อยกเว้นทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญากับผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือว่ามี
ความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดเป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
บริ ษทั
หมายถึง บริ ษทั ไทยประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย คาจากัดความ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด
ข้อยกเว้นทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้าย ซึ่งถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ
หมายถึง ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ใน
เอกสารแนบตารางกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
1) คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
2) บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของคู่สมรสที่มีอายุ
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 ปี บริ บูรณ์ และยังมิได้สมรส หรื อ
อายุไม่เกิน 23 ปี และกาลังศึกษาอยู่
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย เฉพาะ
บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้
เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง
แพทย์
หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ ึนทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม
พยาบาล
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
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ผูป้ ่ วยใน

หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
โดยได้รับการวินิจฉัย และคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม สาหรับการ
รักษาการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยนั้น ๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้
เป็ นผูป้ ่ วยใน แล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ มีจานวนบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนดาเนินการเป็ นโรงพยาบาล ตามกฎหมายสถานพยาบาล
ของอาณาเขตนั้น ๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ
มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์ ที่เป็ นสากล และนามาซึ่ง
แผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ตามความจาเป็ นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การ
ตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่น ๆ (ถ้ามี)
ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจน ตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วย
ของผูร้ ับบริ การนั้น ๆ
การเข้าพักรักษาตัวครั้งใด หมายถึง การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการ
ครั้งหนึ่ง
รักษาในฐานะผูป้ ่ วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยูร่ ักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรื อมากกว่า ด้วย
สาเหตุ หรื อโรค หรื อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลา
การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม แต่ละครั้ง
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เอดส์ (AIDS)

ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและ
สมควร

การก่อการร้าย

ห่างกันไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุ ดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็ นการเข้าพักรักษาตัว
ครั้งเดียวกันด้วย
หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิด
จากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาส เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค
หรื อการเจ็บป่ วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immune Deficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชีพฉวย
โอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมหรื อ
ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรค
ลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส
(Virus) และ/หรื อเชื้ อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Fungi
Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบ
ศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการของ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ง
เป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชีวติ อย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อ
ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้ อไวรัส HIV
(Human Immune Deficiency Virus) โรคที่ทาให้เยือ่ สมองเสื่ อม
Encephalopathy (Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น เมื่อเทียบกับ
ค่าบริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกเรี ยก
เก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิก ซึ่ งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษานั้น
หมายถึง การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการ
แทน หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยม หรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาลและ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วน
ใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ในใบคาขอเอา
ประกันภัย และในใบแถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองลงลายมือชื่อให้ไว้ เป็ นมูล
ฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จ ในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยู่
แล้วในข้อความจริ งใด แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้น ๆ
อาจจะได้จูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นอีก หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้
จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
มาเป็ นเวลา 2 ปี ขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัย
ภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
3. การแก้ไขกรมธรรม์ ประกันภัย
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับ
ต่อเมื่อบริ ษทั ได้บนั ทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อออกเป็ นเอกสารแนบท้าย หรื อใบสลักหลังให้แล้ว โดยผู้
มีอานาจทาการแทนบริ ษทั
4. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
4.1 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก จะถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับ ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ จะถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยในปี ก่อนหน้าสิ้ นผลบังคับ ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และความ
คุม้ ครองในปี ต่ออายุจะเป็ นดังนี้
4.2.1 หากผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ เป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่นา
เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อ 19 เรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing
Condition) และ ข้อ 20 เรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
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4.2.2 หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับปี ที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่า
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้ นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับ
ดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่ น
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ ง ทาให้
5.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น อาจซื้ อความคุม้ ครองตามการประกันภัย
นี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกต้องแท้จริ งนั้น
ไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้แต่
จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
5.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
6. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
6.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจต่ออายุต่อเนื่ องได้ จนถึ งรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยมี
อายุไม่เกิ น 65 ปี โดยไม่ตอ้ งแสดงหลักฐาน อย่างไรก็ตามในกรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิใน
6.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง และ
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยใน
ปี ที่ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น
6.2 บริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบ กรณี มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรื อขยายความคุม้ ครองใดๆ
ของเงื่อนไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรื ออื่นๆ ที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
6.3 บริ ษทั อาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับ ดังที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั จะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ตามอัตราที่บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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8. การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ ความคุ้มครองระหว่ างปี กรมธรรม์ ประกันภัย หรือเมื่อสิ้นสุ ดสั ญญาประกันภัยแต่
ละปี กรมธรรม์ ประกันภัย
หากผลประโยชน์ความคุม้ ครองในส่ วนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรายใดภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นสู งกว่าในขณะที่การประกันภัยมีผลบังคับ หรื อในปี ที่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของเดือนถัดไป หลังจากที่บริ ษทั ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของงาน
หรื อการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุม้ ครองของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยมีเงื่อนไขว่า
8.1 หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์ความคุม้ ครอง
ได้ปรับเพิ่ม จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วย ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิม่ ผลประโยชน์ความคุม้ ครอง จะไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์
สู งสุ ดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุม้ ครองจะได้รับการปรับเพิ่ม
8.2 หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับความคุม้ ครองจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยตามข้อตกลงคุม้ ครอง
เดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็ นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ ครอง จานวนเงินผลประโยชน์
สู งสุ ดที่ได้รับจะไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุม้ ครองจะ
ได้รับการปรับเพิม่
อนึ่ง ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความ
คุม้ ครอง และบริ ษทั ตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล่าว
9. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
9.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
9.1.1 ณ วันสิ้ นสุ ดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี
9.1.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ หรื อถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
9.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัย ตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อ 4.2
9.1.4 เมื่อบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจนครบจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดต่อปี (ถ้ามี) ตามที่
กาหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
9.2 ความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะแต่ละราย จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
9.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะสิ้ นสภาพการเป็ นบุคคลผูอ้ ยูใ่ น
อุปการะตามคาจากัดความที่กาหนดไว้
9.2.2 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเสี ยชีวติ หรื อถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ (หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตลง) โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
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9.2.3 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นสุ ดลงตามเงื่อนไข ข้อ 9.1
9.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 16.30 น.
ตามเวลาประเทศไทย ในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
10. การทาให้ กรมธรรม์ ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement)
หากความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุ ดลงด้วยเหตุวา่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปี
ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูเ้ อาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กลับมามีผลบังคับใหม่
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย โดยความยินยอมของบริ ษทั และจะไม่มีการนาเงื่อนไข
ทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อ 19 เรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และข้อ 20 เรื่ อง
ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
ทั้งนี้ความคุม้ ครองสาหรับการบาดเจ็บจะเริ่ มต้นทันที ณ วันที่บริ ษทั ยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามี
ผลบังคับใหม่ และความคุม้ ครองสาหรับการเจ็บป่ วยจะเริ่ มต้นหลังจากวันที่บริ ษทั ยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็ นเวลา 10 วัน
11. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ น
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความ
คุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
12. การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย ที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ใน
กรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้
บริ ษทั ทราบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดที่จะกระทาได้แล้ว
13. การส่ งหลักฐานการเรียกร้ อง
ในกรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของ ผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
13.1 แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องสิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาลที่กาหนดโดยบริ ษทั
13.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
13.3 ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
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โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล ใบเสร็ จรับเงินต้องเป็ น
ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ แต่หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการ อื่นใด
หรื อจากประกันภัยอื่นมาแล้ว อนุ โลมให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองส่ งสาเนาใบเสร็ จเพื่อเรี ยกร้องจากบริ ษทั ได้
ทั้งนี้ ความคุม้ ครองอื่นใดที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับจากจากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อ
จากประกันภัยอื่น ไม่เป็ นเหตุให้เสี ยสิ ทธิ ในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
14. การจ่ ายผลประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ภายในกาหนดระยะเวลา 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความ
สู ญเสี ยที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้แก่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บริ ษทั
จะจ่ายให้กบั ผูร้ ับประโยชน์
ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจาเป็ น
แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานความสู ญเสี ยครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั จากวันที่ครบกาหนดชาระ
15. การเปลีย่ นแปลงผู้เอาประกันภัย
กรณี ที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับ เนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ หรื อสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัยเมื่ออายุ 65 ปี คู่สมรสหรื อบุตรที่อยูใ่ นอุปการะอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อเนื่ อง โดยขอ
เปลี่ยนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผล
บังคับ
16. สิ ทธิการขอเอาประกันภัยของผู้อยู่ในอุปการะ (Convert)
หากคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยขาดคุณสมบัติเนื่องจากการหย่า หรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัยขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากมีอายุเกินกว่า 20 ปี หรื อสมรส คู่สมรส หรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย อาจยืน่ คาขอเอาประกันภัยให้มีผล
บังคับต่อเนื่อง โดยบริ ษทั จะคุม้ ครองต่อเนื่ องจากกรมธรรม์ประกันภัยเดิม และบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขทัว่ ไปและ
ข้อกาหนด ข้อ 2 เรื่ อง การไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัย ข้อ 19 เรื่ องสภาพที่
เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และข้อ 20 เรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)
มาเริ่ มต้นบังคับใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า
16.1 ได้ยนื่ ขอเอาประกันภัยภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัติการเป็ นผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ
16.2 จานวนเงินผลประโยชน์ไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์เดิม
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17. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
17.1 ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริ ษทั
และมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

17.2 บริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ย
กว่า 30 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่า ผู ้
ได้รับความคุม้ ครองได้กระทาการโดยทุจริ ตเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้
ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
18. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
19. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่
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19.1 ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไข
ยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว หรื อ
19.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรื อวินิจฉัยโดยแพทย์
หรื อไม่ได้พบหรื อปรึ กษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้ง
แรก
20. ระยะเวลาทีไ่ ม่ ค้ ุมครอง (Waiting Period)
20.1 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับการเจ็บป่ วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็ นครั้งแรก ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
20.2 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับการเจ็บป่ วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก ตามที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
20.2.1 เนื้องอก ถุงน้ า หรื อมะเร็ งทุกชนิด
20.2.2 ริ ดสี ดวงทวาร
20.2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
20.2.4 ต้อเนื้อ หรื อต้อกระจก
20.2.5 การตัดทอนซิล หรื ออดีนอยด์
20.2.6 นิ่วทุกชนิด
20.2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา
20.2.8 เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่
ทั้งนี้ หากมีการปรากฏหรื อทราบอาการของการเจ็บป่ วยใดๆ เป็ นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง
(Waiting Period) บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
21. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองนี้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง การเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน อัน
เป็ นผลมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วยที่ยงั มิได้ รักษาให้ หายก่อนวันทาสั ญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้ านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2) การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพือ่ เสริมสวย เว้นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทไี่ ด้ รับความคุ้มครอง
3) การตั้งครรภ์ การแท้ งบุตร การทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปั ญหา
การมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา) การทาหมัน หรือการคุมกาเนิด
4) โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
5) การตรวจรักษา การป้องกัน หรือการใช้ ยาหรือสารต่ าง ๆ เพือ่ ชะลอการเสื่ อมของวัย หรือการให้ ฮอร์ โมน
ทดแทนในวัยใกล้ หมดหรือหมดระดู การเสื่ อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6) การตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป การร้ องขอเข้ าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้ อง
ขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรื อการพักเพือ่ การฟื้ นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้ พกั อยู่เฉย ๆ การตรวจ
วิเคราะห์ เพือ่ หาสาเหตุใด ๆ ทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องโดยตรงกับการเข้ ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย การรั กษาหรือตรวจวิเคราะห์ เพือ่ สาเหตุ
ซึ่งไม่ ใช่ ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรือไม่ เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
7) การตรวจรักษาความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา การทาเลสิ ค ค่ าใช้ จ่ายสาหรับอุปกรณ์ เพือ่ ช่ วยในการ
มองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8) การตรวจรักษาโรค หรือการผ่าตัดเกีย่ วกับฟันหรือเหงือก ยกเว้นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องมาจากการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
9) การตรวจรักษา หรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้ โทษ บุหรี่ สุ รา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10) การตรวจรักษาอาการ หรือโรคทีเ่ กี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวชหรือทางพฤติกรรม หรือ
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ั น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือ
ความวิตกกังวล
11) การตรวจรักษาที่ยงั อยู่ในระหว่ างทดลอง การตรวจรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจ
รักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12) การตรวจรักษาทีไ่ ม่ ได้ เป็ นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ ทางเลือก
13) ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจรักษา ทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองซึ่งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตัวเอง รวมทั้งค่ าใช้ จ่าย
ทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาจากแพทย์ ผ้ ซู ึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
14) การฆ่าตัวตาย การพยาพยามฆ่าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง
ไม่ ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรือยินยอมให้ ผ้ อู นื่ กระทา ไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรือไม่ ก็
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ตาม ทั้งนีร้ วมถึงอุบัติเหตุจากการทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย
การใช้ ยาเกินกว่าทีแ่ พทย์สั่ง
15) การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทาของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ
ยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีทมี่ ีการตรวจ
เลือด ให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
16) การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
17) การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมทีม่ ีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก
จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
18) การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ ้ ูได้ รับความคุ้มครองแข่ งรถ หรือแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ๊ ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลัง
ลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วย
หายใจใต้ นา้
19) การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ ขณะทีผ่ ้ ูได้ รับความคุ้มครองกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน
ทีม่ ิได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
20) การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ ขณะทีผ่ ้ ูได้ รับความคุ้มครองขับขี่ หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาในอากาศ
ยานใด ๆ
21) การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะผู้ได้ รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
22) สงคราม การรุ กราน การกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะ
ได้ มีการประกาศสงครามหรือไม่ กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอ่ าศัย
อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใด ๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรือคงไว้
ซึ่งกฎอัยการศึก
23) การก่อการร้ าย
24) การแผ่ รังสี หรือการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใด ๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
25) การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ใดทีอ่ าจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
26) อาหารเป็ นพิษ
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หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไข ข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อการเจ็บป่ วย เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่
คุม้ ครอง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนชดเชย
รายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อผูร้ ับประโยชน์ (หากผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเสี ยชีวติ ลง) ให้ตามจานวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังต่อไปนี้
1. ชดเชยรายได้ รายวัน ระหว่ างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในห้ องผู้ป่วยปกติ
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผูป้ ่ วยใน ในห้องผูป้ ่ วยปกติ โดยจะจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ต่อวัน ตลอดระยะเวลาที่เข้าพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน ดังที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ท้ งั นี้สูงสุ ดไม่เกิน 365 วันต่อ
การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2. ชดเชยรายได้ รายวันทวีคูณ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในห้ องผู้ป่วยหนัก (ICU)
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องได้รับการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ICU) ตามมาตรฐานการรักษาทาง
การแพทย์ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณ สองเท่าของจานวนเงินผลประโยชน์ ตามข้อ 1.
ดังที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ท้ งั นี้สูงสุ ดไม่เกิน 15 วัน และเมื่อรวมกับผลประโยชน์ชดเชย
รายได้รายวัน ในข้อ 1. แล้วไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
กรณี การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในที่ไม่ตอ้ งรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย ซึ่ งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการตามความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งตรวจรักษา
ในฐานะผูป้ ่ วยใน แต่เนื่ องจากวิวฒั นาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานั้นไม่จาเป็ นต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน 1 วัน สาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นสาหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรื อหัตถการ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ โดยถือเสมือนว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะ
ผูป้ ่ วยใน ตามความคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉี ดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่ องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่ องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรื อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชิ้นเนื้ อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรื อนิ้วเท้า
10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
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11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
12. การเจาะช่องเยือ่ หุ ม้ ไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะช่องเยือ่ หุ ม้ ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis)
14. การเจาะช่องเยือ่ บุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage/Dilatation & Curettage/Fractional Curettage)
16. การตัดชิ้นเนื้ อจากปากมดลูก (Colposcope/Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18. การรักษาโรคด้วยรังสี แกมมา (Gamma Knife)
กรณี ตอ้ งตรวจรักษาตัวตั้งแต่สองครั้งหรื อมากกว่านั้น (ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก) ด้วยสาเหตุหรื อ
โรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่ างกันแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 90 วัน ก็ให้ถือว่าเป็ นการตรวจรักษาครั้งเดียวกันด้วย
ทั้งนี้ให้รวมถึงข้อตกลงคุม้ ครองชดเชยรายได้รายวัน ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน ใน
ห้องผูป้ ่ วยปกติ และข้อตกลงคุม้ ครองชดเชยรายได้รายวันทวีคูณ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน
ในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ICU)
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3. ข้ อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง หรือทุพพลภาพถาวร
คานิยาม
“การสู ญเสี ยอวัยวะ”
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดย
สิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
“การสู ญเสี ยสายตา”
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
“ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง”
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจาและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
“ทุพพลภาพถาวรบางส่ วน” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจาตามปกติได้ตลอดไป แต่ทางานอื่นเพื่อสิ นจ้างได้
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อา
ประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง
หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัย
ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บ
นั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1
2

100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวติ
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อา
ประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
10 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับหูหนวกสองข้างหรื อเป็ นใบ้
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11
12
13
14
15
16
17

15% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
8% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
4% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

18
19

5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
1% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

สาหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
สาหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
สาหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าสองข้อ) นอกจาก
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
สาหรับนิ้วหัวแม่เท้า
สาหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัว
แม่เท้า

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณี ที่มีการสู ญเสี ยนิ้วมือ
หรื อนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้ นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรี ยกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งใน
รายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสู ญเสี ยที่แท้จริ งในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่ วนซึ่ งไม่สามารถเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้
และไม่ใช่เป็ นการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการลิ้มรส หรื อดมกลิ่น บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์
ของบริ ษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกันไม่เกิน
จานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็ม
จานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันเสี ยชีวิต
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
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การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวร หรือการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง โดย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
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