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กรมธรรม์ประกนัภัยแบบระบุโรค (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์(ONLINE))  
 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการตอบแทน 
เบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้สัญญาประกนัภยักบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นความหมายเดียวกนั 
ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง  ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง  
      ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง 
      ใบสลกัหลงักรมธรรมแ์ละเอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
      ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยัน้ี 
บริษัท   หมายถึง  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง  บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง  ผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั และไดร้ะบุช่ือไวใ้น 

เอกสารแนบตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ 
1. คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีมีอายไุม่เกิน...-...ปีบริบูรณ์  
2. บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรส ท่ีมีอายุตั้งแต่...-...
สัปดาห์แต่ไม่เกิน...-...ปีบริบูรณ์ และยงัมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน... -...ปี
บริบูรณ์ และก าลงัศึกษาอยู ่

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง  ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะบุคคลท่ีระบุ 
ช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ เอกสารแนบทา้ย 

การเจ็บป่วย  หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบั 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

แพทย์   หมายถึง  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่ง 
ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
ในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

แพทย์ทางเลือก  หมายถึง  การตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคโดยวิธีการแพทย ์
แผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ 
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  หมายถึง  แพทยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรจากแพทยสภาหรือสถาบนัเทียบเท่า และ 
เฉพาะโรคหรือ    ไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้ซ่ึงเป็นแพทยผ์ูใ้ห้ค  าปรึกษา ดูแล หรือรักษาร่วมกบั 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง   แพทยเ์จา้ของไข ้
พยาบาล   หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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ผู้ป่วยใน   หมายถึง  ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐาน 
ทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บ 
หรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน 
แลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ผู้ป่วยนอก  หมายถึง  ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก  
หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วินิจฉยัและขอ้บ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐาน 
ทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล  หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว ้
คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์
เพียงพอ ตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีห้อง
ส าหรับการผ่าตัดใหญ่  และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว ้
คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม 
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

คลนิิก   หมายถึง  สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย ์
ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

เอดส์ (AIDS)  หมายถึง  ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจาก 
การติดเช้ือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส  
เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ  
ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV. 
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ 
ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis  
Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or  
Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือ เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ัว่ไป  
(Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm)  
ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลลน์ ้าเหลือง 
ท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)  
และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของ 
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)  
หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอยา่งกะทนัหนั เจ็บป่วย  
หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง(AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV  
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อสมองเส่ือม  
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

โรคติดต่อ  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากเช้ือโรคหรือพิษของเช้ือโรค ซ่ึงสามารถแพร่โดยทางตรงหรือ 
ทางออ้มมาสู่คน   
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หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 

1. สัญญาประกันภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั 

และในใบแถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ห้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยั 

ตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห้ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใด 

แต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียก 

เบ้ียประกนัภยัสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปี
กรมธรรม์ประกันภยัติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ีย
ประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือน 
นบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

3. การแก้ไขกรมธรมม์ประกันภัย 
การแกไ้ขกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงยอมรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัได้
บนัทึกแกไ้ขในกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือออกเป็นเอกสารแนบทา้ยหรือใบสลกัหลงัให้แลว้ โดยผูมี้อ านาจท าการแทนบริษทั 

4. การช าระเบีย้ประกันภัย และการเร่ิมความคุ้มครอง 
4.1 การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีแรก ผูเ้อาประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัทนัทีและความคุม้ครองจะเร่ิม 

ในวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
4.2 การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายผุูเ้อาประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีก่อนหนา้ส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและความคุม้ครอง
ในปีต่ออาย ุจะเป็นดงัน้ี 
4.2.1 หากผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าว ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

ในปีท่ีต่ออายเุป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ 15 เร่ือง 
ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 

4.2.2 หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับปีท่ีต่ออายุภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้น 
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
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5. การแถลงอายุหรือเพศท่ีคลาดเคล่ือน 
ถา้มีการแถลงอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให้ 
5.1 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัน้อยกว่าท่ีก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะเท่ากบั

จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น อาจซ้ือความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดต้ามอายุและเพศท่ีถูกตอ้ง
แทจ้ริง หากอายุหรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆให้แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีไดช้ าระแลว้ 

5.2 บริษทัได้รับเบ้ียประกันภยัเกินกว่าอตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ผูเ้อาประกันภยั 
อยา่งไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พ่ือการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยั
ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

6. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
6.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายตุ่อเน่ืองได ้จนถึงรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัมีอายไุม่เกิน 

...60...ปีบริบูรณ์ บริษทัยินยอมให้มีการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิใน 
6.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยัและอายุท่ีเพ่ิมขึ้นของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง

และ 
6.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออายไุด ้
 ตามความจ าเป็น 

6.2 บริษทัอาจปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหรือขยายความคุม้ครองใดๆ 
ของเง่ือนไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย หรืออื่นๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

7. การปรับเบีย้ประกันภัย 
บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัตามช่วงอายุท่ีเปล่ียนไปของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามอตัราท่ี
บริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจง้ให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8. การส้ินสุดความคุ้มครอง 
8.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น

ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
8.1.1 ณ วนัส้ินสุดตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ...-...ปีบริบูรณ์  
8.1.2 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับ 
 ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
8.1.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
8.1.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ 4 การช าระเบ้ียประกนัภยัและ 
 การเร่ิมความคุม้ครอง 

8.2 ความคุม้ครองของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแต่ละราย จะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
8.2.1 ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขาดคุณสมบติัในการเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดไว ้
8.2.2 เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ 

 โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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8.2.3 เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ 
 ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก 
 ตามส่วน 
8.2.4 เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไข ขอ้ 8.1 

8.3 ความคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยจะส้ินสุด เม่ือบริษทัไดจ้่ายผลประโยชน์เท่ากบั
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยนั้นแลว้ 

8.4 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดใน เวลา 24.00 น. 
ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

9. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี 
และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าผลประโยชน์นั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองได ้

10. การแจ้งและการเรียกร้อง 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเจ็บป่วย  
ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้ 
บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได้ 
แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

11. การส่งหลักฐานการเรียกร้อง 
ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองทางการแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบติัการ 
3. เอกสารท่ีบริษทัร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ 
โดยให้ส่งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทย ์ระบุว่าเป็นภาวะหรือโรคตามขอ้ตกลง
คุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว่้ามีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

12. การจ่ายค่าผลประโยชน์ 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานตามการส่งหลกัฐาน
การเรียกร้องเงินผลประโยชน์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั  
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้  
บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
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13. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

13.1 ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั 
และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะส้ันตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอัตราเบีย้ประกันภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

 
13.2 บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั หากปรากฏหลกัฐานชัดเจนต่อบริษทัว่าผูไ้ด้รับความคุ้มครองได้
กระท าการโดยทุจริตเพ่ือให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้ออก
ตามส่วน 

ทั้งน้ีบริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 

14. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลง
ยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

15. ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว ้ใน
แต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยั หลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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16. การเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตของผูเ้อาประกันภยั ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ท่ีไดใ้ชวิ้ธีการหรือเคร่ืองมือท่ีฉ้อฉลใดๆ เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดท้นัที ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

17. เง่ือนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชผ้ลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

18. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) 
หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่
บริษทัไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชวิ้ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม์
ประกนัภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ีให้ถือว่ากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลบงัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หัก
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีเกิดขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อม ท้ังหมดหรือบางส่วน อันเน่ืองมาจาก 
เหตุต่างๆ หรือเกิดขึน้ในเวลาดังต่อไปนี ้
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์ 
3. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
 
 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครอง
ดงัต่อไปน้ี
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน 

เนื่องมาจากเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม 
 

 
 
 
 
คำจำกัดความเพิ่มเติม 
อาหารเป็นพิษจากภาวะติดเช้ือ  หมายถึง  ภาวะติดเชื้อทางเดนิอาหารเฉียบพลันที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ 
ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal     การติดเช้ือ Bacteria, Virus หรือ Parasite โดยก่อให้เกิด 
Tract Infection)      อาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันดัง 

ข้อ 1-6 และต้องมขี้อ 7 ร่วมด้วยเสมอ โดยมีอาการคงอยู่ไม่
เกิน 2 สัปดาห ์
1. ท้องเสียถ่ายเหลวเฉียบพลัน  
2. คลื่นไส้อาเจียน 
3. มีไข้ 
4. ปวดท้องเฉียบพลัน 
5. หน้ามืด เป็นลมหมดสติและแพทย์ผู้รักษาได้ให้

ความเห็นวา่สาเหตเุปน็จากภาวะการสูญเสียน้ำและเกลือ
แร่จากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร 

6. ความดันโลหิตต่ำจนถงึภาวะช็อคและแพทย์ผู้รักษาได้
ให้ความเห็นว่าสาเหตเุป็นจากภาวะการสูญเสียน้ำและ
เกลือแร่จากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร 

7. ต้องมผีลตรวจอจุจาระทางห้องปฏิบัติการระบุลักษณะ
อุจจาระ (Consistency) เป็นลักษณะ Watery, Loose, 
Muddy, Mucus, Mucus Bloody หรืออื่นๆ ที่สามารถ
แปลผลยืนยันได้ว่าผู้ทำประกนัมภีาวะอาหารเป็นพิษ
เฉียบพลันจริง 

ทั้งนี้ ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง 

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ   หมายถึง  ภาวะที่มีการอักเสบโดยมีสาเหตจุากการติดเช้ือของ 
(Cystitis)       กระเพาะปัสสาวะ ซ่ึงโดยมากเป็นเช้ือแบคทีเรีย โดยเฉพาะ 

ผู้ป่วยที่มปีัญหาทางเดนิปัสสาวะอุดกั้นบางส่วน เช่น ต่อม
ลูกหมากโต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การกล้ันปัสสาวะ
บ่อยๆ และนานจนเกินไป ฯลฯ ซ่ึงมักจะก่อให้เกิดการติด
เชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้ตามมา  แต่อย่างไรก็ตาม 
กระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดได้จากภาวะที่ไม่ใช่การ
ติดเช้ือก็ได้ เช่น เกิดจากการระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะ
จากยาบางชนิด  การฉายรังสีรักษา  การใช้น้ำยาทำความ
สะอาด หรือสารเคมีทีใ่ช้กับร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือ
เกิดจากการใส่สายสวนปัสสาวะค้างไว้เป็นระยะเวลานาน 
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อาการที่พบได้ในผูป้่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เช่น 
ปัสสาวะแสบ ขัด กะปริดกระปรอย ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ  

สีปัสสาวะขุ่น หรือมีสีแดงอ่อนคล้ายน้ำล้างเนื้อ ปวด 
ท้องน้อย อาจมีไข้ต่ำๆ ร่วมด้วย  โดยทั่วไปการรักษา
สามารถทำได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ ร่วมกับการรักษา
ต้นเหตุทีท่ำใหเ้กิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตใหเ้ป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะแผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รับการอบรมแพทย์
เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป หรือแพทยเ์ฉพาะ
ทาง สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป หรอืแพทย์เฉพาะทาง สาขา
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดนิปัสสาวะ 

โรคกรดไหลย้อน (Gastro   หมายถึง  ภาวะที่มีความผิดปกตขิองน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร 
Esophageal Reflux Disease or GERD)    (Stomach)ไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร (Esophagus)  

ทำใหห้ลอดอาหารมีอาการระคายเคือง อักเสบ ก่อให้เกิด
อาการ ปวดจุกแสบร้อนบรเิวณหน้าอกและล้ินปี่ อาจจะมี
อาการกลืนลำบาก เรอเปรี้ยว  กรณีที่มีอาการมากโดยเฉพาะ
ในช่วงกลางคืนขณะหลับ อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง กล่อง
เสียงอักเสบ และกระตุ้นให้อาการหอบหืดเป็นมากขึน้
สำหรับผู้ที่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัว ทัง้นี้ ต้องได้รบั
การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบโรค
ศิลปะแผนปจัจุบันช้ันหนึง่ ซ่ึงได้รับการอบรมแพทยเ์ฉพาะ
ทาง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางเดนิอาหาร และต้องได้รบั
การตรวจค้นพิเศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย เช่น การส่องกล้อง
ทางเดนิอาหาร การกลืนแป้ง การตรวจวัดการบีบตัวของ
หลอดอาหาร และการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในหลอด
อาหาร ซ่ึงพบว่าได้ผลแม่นยำและดีที่สุดในปจัจบุัน อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดแล้วแต่การพิจารณาโดยแพทย์ผู้รักษา  

โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ   หมายถึง  ภาวะที่มีการอักเสบของเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร  
จากการติดเช้ือแบคทีเรีย      ครอบคลุมทั้งภาวะเฉียบพลัน (Acute Gastritis) และภาวะ 
เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis)    เรื้อรัง (Chronic Gastritis) โดยมีสาเหตุจากการติดเช้ือ 

แบคทีเรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori) ในกระเพาะอาหาร 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รบัการอบรม
แพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร และ
ต้องได้รับการตรวจค้นพเิศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดแล้วแต่การพิจารณาโดยแพทย์
ผู้รักษา เช่น  
1. การตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันตอ่ต้านเช้ือ เอช ไพโลไร 

(H.Pylori) 
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2. การตรวจ Urea Breath Test 
3. การตรวจอุจจาระเพื่อหาภูมิคุ้มกนัของร่างกายในการ

ต่อต้านเชื้อ  หรือการเพาะเชื้อจากอุจจาระ 

4. การส่องกล้องกระเพาะอาหาร เพื่อตรวจช้ินเนื้อสำหรบั 
การวินิจฉัย 

โรคหมอนรองกระดกูเคลื่อน   หมายถึง  ภาวะที่หมอนรองกระดูกปลิ้นออกจากแนวกระดูกสันหลัง  
กดทับเส้นประสาท (Herniated     และไปกดทบัเส้นประสาท เกิดจากความผิดปกติของแนว 
Nucleus Pulpous, HNP)     ของกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกสันหลังผดิรูป ความเสื่อม 

ของกระดูกสันหลังตามอาย ุทำให้แนวของกระดูกสันหลัง
ผิดรูป หรือจากอุบตัิเหตุ และการใช้ชีวิตประจำวันที่มผีลต่อ
แนวโครงสร้างของกระดูกสันหลงัทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และโครงสร้างของกระดูกสันหลังที่ผิดรูปจากสาเหตุ
ดังกล่าว ทำให้หมอนรองกระดูกปลิ้นออกจากแนวกระดูก
สันหลัง โดยจะมีอาการชา ปวด อ่อนแรงตามตำแหน่งที่
เส้นประสาทนั้นไปเลี้ยง ทั้งนี้ ต้องได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ผู้มใีบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผน
ปัจจุบนัช้ันหนึง่ ซ่ึงได้รับการอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขา
วิชาชีพเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ และต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยโดยการถ่ายภาพรังสีเพื่อยืนยันการวินิจฉัย 

อาการเวียนศีรษะ บ้านหมนุ (Vertigo)  หมายถึง  ภาวะที่เกิดความรู้สึกตนเองหมุนหรือส่ิงรอบตัวหมุนทำให้ 
เสียการทรงตัว  เวียนศีรษะ โดยคุม้ครองในส่วนที่เกิดจาก
ภาวะเวียนศีรษะที่ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติทาง
ระบบประสาท (Peripheral Vertigo) เชน่ โรคหินปนูหลุด
ลอยในหูช้ันใน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) 
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease) โรค
เส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ (Vestibular Neuritis) 
เป็นตน้ ทั้งนี้ ต้องได้รบัการวินิจฉยัจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาต
ให้เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัช้ันหนึง่ ซ่ึงได้รับ
การอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

โรคการกดทับเส้นประสาท   หมายถึง   ภาวะที่เกิดจากการบีบรดัเส้นประสาทมีเดียน  
บริเวณข้อมือ หรือพังผืดทับ     (Median Nerve) บรเิวณข้อมือโดยเนื้อเยื่อและเส้นเอ็น 
เส้นประสาท (Carpal Tunnel     รอบๆ  ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดปกติทางกายวิภาค การ 
Syndrome, CTS)      บาดเจ็บแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรงั หรือเกิดจากการขยับใช้ 

งานข้อมือในท่าทางเดิม ซ้ำๆ บ่อยๆ จนก่อให้เกิดพังผืด
หรืออาการบวมของเส้นเอ็น จนเกิดการเบียดรัด
เส้นประสาท ทำให้มีอาการชาที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วช้ี นิ้วกลาง
และครึ่งหนึ่งของนิ้วนาง อาจจะมอีาการอ่อนแรง หรือ
กล้ามเนื้อลีบร่วมด้วยในผูป้่วยบางราย ทั้งนี้ ต้องได้รบัการ
วินิจฉัยจากแพทยผ์ู้มีใบอนุญาตให้เปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะ
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แผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รบัการอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
สาขาวิชาชีพเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ 
 

 

โรคนิ้วล็อค ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมืออกัเสบ  หมายถึง   ภาวะปลอกหุ้มเส้นเอ็นบวมอักเสบหดรดัเส้นเอ็น ส่งผลให้ 
(Trigger Finger)      เกิดการเคลื่อนไหวสะดุดและตดิขัดขณะเหยียดนิ้วมือ ทั้งนี้  

ต้องได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์ผูม้ีใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รบัการอบรม
แพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาชีพเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ 

ความคุ้มครอง 
เป็นที่ตกลงกันว่า ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้ได้รับความคุ้มครองเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมโรค
ใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดดังต่อไปนี ้
1. อาหารเป็นพษิจากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract Infection)  
2. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) 
3. โรคกรดไหลย้อน (Gastro Esophageal Reflux Disease or GERD) 
4. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ จากการติดเช้ือแบคทเีรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis)  
5. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulpous, HNP) 
6. อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน (Vertigo) 
7. โรคการกดทบัเส้นประสาทบรเิวณข้อมือ หรือพังผดืทบัเส้นประสาท (Carpal Tunnel Syndrome, CTS) 
8. โรคนิ้วล็อค ปลอกหุ้มเอน็นิ้วมืออักเสบ (Trigger Finger) 
ซ่ึงเกิดขึ้นหลังระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)……30….. วัน และทำให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันไมน่้อยกว่า…1…วัน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปน็
ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์  บริษัทจะเริ่มจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับการพักรักษาตัวของผู้ได้รบัความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่……1….ของการพักรักษาตัว เป็นต้นไป 
สูงสุดไม่เกิน…30…….วัน (กำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องมีใบรับรองแพทย์ และ/หรือ ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าผู้ได้รับความคุ้มครอง
เจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดในข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชนค์รบถ้วนแล้ว ข้อตกลงคุ้มครองนี้สำหรับผู้ได้รบัความคุ้มครองรายนัน้ๆ ถือเป็นอันสิ้นสุดทันที 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) 

เนื่องมาจากเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม 
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คำจำกัดความเพิ่มเติม 
อาหารเป็นพิษจากภาวะติดเช้ือ  หมายถึง  ภาวะติดเชื้อทางเดนิอาหารเฉียบพลันที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ 
ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal     การติดเช้ือ Bacteria, Virus หรือ Parasite โดยก่อให้เกิด 
Tract Infection)      อาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 

ดังข้อ 1-6 และต้องมีข้อ 7 ร่วมด้วยเสมอ โดยมีอาการคงอยู่ 
ไม่เกิน 2 สัปดาห ์
1. ท้องเสียถ่ายเหลวเฉียบพลัน 
2. คลื่นไส้อาเจียน 
3. มีไข้ 
4. ปวดท้องเฉียบพลัน 
5. หน้ามืด เป็นลมหมดสติ และแพทย์ผู้รักษาไดใ้ห้

ความเห็นว่าสาเหตเุปน็จากภาวะการสูญเสียน้ำและ 
เกลือแร่จากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร 

6. ความดันโลหิตต่ำจนถงึภาวะช็อกและแพทย์ผู้รักษาได้
ให้ความเห็นว่าสาเหตเุป็นจากภาวะการสูญเสียน้ำและ
เกลือแร่จากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร 

7. ต้องมผีลตรวจอจุจาระทางห้องปฏิบัติการระบุลักษณะ
อุจจาระ (Consistency) เป็นลักษณะ Watery, Loose, 
Muddy, Mucus, Mucus Bloody หรืออื่นๆ ที่สามารถ
แปลผลยืนยันได้ว่าผู้ทำประกนัมภีาวะอาหารเป็นพิษ
เฉียบพลันจริง 

ทั้งนี้ ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้เป็น 
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัช้ันหนึ่ง 

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ   หมายถึง  ภาวะที่มีการอักเสบโดยมีสาเหตจุากการติดเช้ือของ 
(Cystitis)       กระเพาะปัสสาวะ ซ่ึงโดยมากเป็นเช้ือแบคทีเรีย โดยเฉพาะ 

ผู้ป่วยที่มปีัญหาทางเดนิปัสสาวะอุดกั้นบางส่วน เช่น ต่อม
ลูกหมากโต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การกล้ันปัสสาวะ
บ่อยๆ และนานจนเกินไป ฯลฯ ซ่ึงมักจะก่อให้เกิดการติด
เชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้ตามมา  แต่อย่างไรก็ตาม 
กระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดได้จากภาวะที่ไม่ใช่การ
ติดเช้ือก็ได้ เช่น เกิดจากการระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะ
จากยาบางชนิด  การฉายรังสีรักษา  การใช้น้ำยาทำความ
สะอาด หรือสารเคมีทีใ่ช้กับร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือ
เกิดจากการใส่สายสวนปัสสาวะค้างไว้เป็นระยะเวลานาน 
อาการที่พบได้ในผูป้่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เช่น 
ปัสสาวะแสบ ขัด กะปริดกะปรอย ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ  
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สีปัสสาวะขุ่น หรือมีสีแดงอ่อนคล้ายน้ำล้างเนื้อ ปวด 
ท้องน้อย อาจมีไข้ต่ำๆ ร่วมด้วย  โดยทั่วไปการรักษา
สามารถทำได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษา
ต้นเหตุทีท่ำใหเ้กิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตใหเ้ป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะแผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รับการอบรมแพทย์
เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป หรือแพทยเ์ฉพาะ
ทางสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดนิปัสสาวะ 

โรคกรดไหลย้อน (Gastro   หมายถึง  ภาวะที่มีความผิดปกตขิองน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร 
Esophageal Reflux Disease or GERD)    (Stomach) ไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร (Esophagus)  

ทำใหห้ลอดอาหารมีอาการระคายเคือง อักเสบ ก่อให้เกิด
อาการปวดจุกแสบร้อนบริเวณหน้าอก และลิ้นปี่ อาจจะมี
อาการกลืนลำบาก เรอเปรี้ยว กรณีที่มีอาการมากโดยเฉพาะ
ในช่วงกลางคืนขณะหลับ อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง กล่อง
เสียงอักเสบ และกระตุ้นให้อาการหอบหืดเป็นมากขึน้
สำหรับผู้ที่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัว ทัง้นี้ ต้องได้รบั
การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบโรค
ศิลปะแผนปจัจุบันช้ันหนึง่ ซ่ึงได้รับการอบรมแพทยเ์ฉพาะ
ทางสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางเดนิอาหาร และต้องได้รบัการ
ตรวจคน้พิเศษเพื่อยืนยนัการวินิจฉัย เช่น การส่องกล้อง
ทางเดนิอาหาร การกลืนแป้ง การตรวจวัดการบีบตัวของ
หลอดอาหาร และการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในหลอด
อาหาร ซ่ึงพบว่าได้ผลแม่นยำและดีที่สุดในปจัจบุัน อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดแล้วแต่การพิจารณาโดยแพทย์ผู้รักษา  

โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ   หมายถึง  ภาวะที่มีการอักเสบของเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร  
จากการติดเช้ือแบคทีเรีย      ครอบคลุมทั้งภาวะเฉียบพลัน (Acute Gastritis) และภาวะ 
เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis)    เรื้อรัง (Chronic Gastritis) โดยมีสาเหตุจากการติดเช้ือ 

แบคทีเรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori) ในกระเพาะอาหาร ทั้งนี้ 
ต้องได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์ผูม้ีใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รบัการอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร และ
ต้องได้รับการตรวจค้นพเิศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดแล้วแต่การพิจารณาโดยแพทย์
ผู้รักษา เช่น  
1. การตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันตอ่ต้านเช้ือ เอช ไพโลไร 

(H.Pylori) 
2. การตรวจ Urea Breath Test 
3. การตรวจอุจจาระเพื่อหาภูมิคุ้มกนัของร่างกายในการ

ต่อต้านเชื้อ  หรือการเพาะเชื้อจากอุจจาระ 
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4. การส่องกล้องกระเพาะอาหาร เพื่อตรวจช้ินเนื้อสำหรบั 
การวินิจฉัย 

โรคหมอนรองกระดกูเคลื่อน   หมายถึง  ภาวะที่หมอนรองกระดูกปลิ้นออกจากแนวกระดูกสันหลัง  
กดทับเส้นประสาท (Herniated     และไปกดทบัเส้นประสาท เกิดจากความผิดปกติของแนว 
Nucleus Pulpous, HNP)     ของกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกสันหลังผดิรูป ความเสื่อม 

ของกระดูกสันหลังตามอายุทำใหแ้นวของกระดูกสันหลัง
ผิดรูป หรือจากอุบตัิเหตุ และการใช้ชีวิตประจำวันที่มผีลต่อ
แนวโครงสร้างของกระดูกสันหลงัทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และโครงสร้างของกระดูกสันหลังที่ผิดรูปจากสาเหตุ
ดังกล่าว ทำให้หมอนรองกระดูกปลิ้นออกจากแนวกระดูก
สันหลัง โดยจะมีอาการชา ปวด อ่อนแรงตามตำแหน่งที่
เส้นประสาทนั้นไปเลี้ยง ทั้งนี้ ต้องได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ผู้มใีบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผน
ปัจจุบนัช้ันหนึง่ ซ่ึงได้รับการอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขา
วิชาชีพเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ และต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยโดยการถ่ายภาพรังสีเพื่อยืนยันการวินิจฉัย 

อาการเวียนศีรษะ บ้านหมนุ (Vertigo)  หมายถึง  ภาวะที่เกิดความรู้สึกตนเองหมุนหรือส่ิงรอบตัวหมุนทำให้ 
เสียการทรงตัว  เวียนศีรษะ โดยคุม้ครองในส่วนที่เกิดจาก
ภาวะเวียนศีรษะที่ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกตทิาง
ระบบประสาท (Peripheral Vertigo) เชน่ โรคหินปนูหลุด
ลอยในหูช้ันใน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) 
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease) โรค
เส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ (Vestibular Neuritis) 
เป็นตน้ ทั้งนี้ ต้องได้รบัการวินิจฉยัจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาต
ให้เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัช้ันหนึง่ ซ่ึงได้รับ
การอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

โรคการกดทับเส้นประสาท   หมายถึง   ภาวะที่เกิดจากการบีบรดัเส้นประสาทมีเดียน  
บริเวณข้อมือ หรือพังผืดทับ     (Median Nerve) บรเิวณข้อมือโดยเนื้อเยื่อและเส้นเอ็น 
เส้นประสาท (Carpal Tunnel     รอบๆ  ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดปกติทางกายวิภาค การ 
Syndrome, CTS)      บาดเจ็บแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรงั หรือเกิดจากการขยับใช้ 

งานข้อมือในท่าทางเดิม ซ้ำๆ บ่อยๆ จนก่อให้เกิดพังผืด
หรืออาการบวมของเส้นเอ็น จนเกิดการเบียดรัด
เส้นประสาท ทำให้มีอาการชาที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วช้ี นิ้วกลาง
และครึ่งหนึ่งของนิ้วนาง อาจจะมอีาการอ่อนแรง หรือ
กล้ามเนื้อลีบร่วมด้วยในผูป้่วยบางราย ทั้งนี้ ต้องได้รบัการ
วินิจฉัยจากแพทยผ์ู้มีใบอนุญาตให้เปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะ
แผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รบัการอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
สาขาวิชาชีพเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ 
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โรคนิ้วล็อก ปลอกหุ้มเอน็นิ้วมืออกัเสบ  หมายถึง   ภาวะปลอกหุ้มเส้นเอ็นบวมอักเสบหดรดัเส้นเอ็น ส่งผลให้ 
(Trigger Finger)      เกิดการเคลื่อนไหวสะดุดและตดิขัดขณะเหยียดนิ้วมือ ทั้งนี้  

ต้องได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์ผูม้ีใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปจัจบุันช้ันหนึ่ง ซ่ึงได้รบัการอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาชีพเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ 

ความคุ้มครอง 
เป็นที่ตกลงกันว่า ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้ได้รับความคุ้มครองเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม 
โรคใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ 
1. อาหารเป็นพษิจากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract Infection)  
2. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) 
3. โรคกรดไหลย้อน (Gastro Esophageal Reflux Disease or GERD) 
4. โรคกระเพาะอาหารอักเสบจากการติดเช้ือแบคทเีรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis)  
5. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulpous, HNP) 
6. อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน (Vertigo) 
7. โรคการกดทบัเส้นประสาทบรเิวณข้อมือ หรือพังผดืทบัเส้นประสาท (Carpal Tunnel Syndrome, CTS) 
8. โรคนิ้วล็อก ปลอกหุ้มเอน็นิ้วมืออักเสบ (Trigger Finger) 
ซ่ึงเกิดขึ้นหลังระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)…30…วัน จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในหรือ
ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรบัค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ทั้งนี้ ใหร้วมถึงการรักษาโดยแพทย์
ทางเลือกในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล รวมทั้งคลินิก ที่ได้รบัการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การ
ฝังเข็ม แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด เป็นตน้ ให้ตามจำนวนเงินทีจ่่ายจริง โดยจ่ายให้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงนิเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะ
รับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องมีใบรับรองแพทย์ และ/หรือ ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าผู้ได้รับความคุ้มครอง
เจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดในข้อตกลงคุ้มครองนี้ 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชนค์รบถ้วนแล้ว ข้อตกลงคุ้มครองนี้สำหรับผู้ได้รบัความคุ้มครองรายนัน้ๆ ถือเป็นอันสิ้นสุดทันที 
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สรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุโรค (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์(ONLINE)) 

 
 
เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. การแจ้งและการเรียกร้อง 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเจ็บป่วย  
ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้ 
บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได  ้
แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2. การส่งหลักฐานการเรียกร้อง 
ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองทางการแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบติัการ 
3. เอกสารท่ีบริษทัร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ 
โดยให้ส่งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทย ์ระบุว่าเป็นภาวะหรือโรคตามขอ้ตกลง
คุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว่้ามีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

3. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี 
และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าผลประโยชน์นั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองได ้

4. ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว ้ใน
แต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยั หลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

5. การเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตของผูเ้อาประกันภยั ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ท่ีไดใ้ชวิ้ธีการหรือเคร่ืองมือท่ีฉ้อฉลใดๆ เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดท้นัที ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีเกิดขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อม ท้ังหมดหรือบางส่วน 
อันเน่ืองมาจากเหตุต่างๆ หรือเกิดขึน้ในเวลาดังต่อไปนี ้
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์ 

3. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 

ความคุ้มครอง 
1. ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน เนื่องมาจากเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซนิโดรม 

หากผู้ได้รับความคุ้มครองเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมโรคใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดดังตอ่ไปนี้ 

1. อาหารเป็นพษิจากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract Infection)  

2. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) 

3. โรคกรดไหลย้อน (Gastro Esophageal Reflux Disease or GERD) 

4. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ จากการติดเช้ือแบคทเีรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis)  

5. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulpous, HNP) 

6. อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน (Vertigo) 

7. โรคการกดทบัเส้นประสาทบรเิวณข้อมือ หรือพังผดืทบัเส้นประสาท (Carpal Tunnel Syndrome, CTS) 

8. โรคนิ้วล็อค ปลอกหุ้มเอน็นิ้วมืออักเสบ (Trigger Finger) 

ซ่ึงเกิดขึ้นหลังระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) และทำให้ผู้ได้รบัความคุ้มครองต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลในฐานะผูป้่วยในตดิต่อกันไม่น้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนด  บรษิัทจะเริ่มจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวัน ตาม
จำนวนเงนิเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย   

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เนื่องมาจากเจ็บป่วยด้วยกลุ่ม                          
โรคออฟฟศิซินโดรม 
หากผู้ได้รับความคุ้มครองเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมโรคใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดดังตอ่ไปนี้ 
1. อาหารเป็นพษิจากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract Infection)  
2. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) 
3. โรคกรดไหลย้อน (Gastro Esophageal Reflux Disease or GERD) 
4. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ จากการติดเช้ือแบคทเีรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis)  
5. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulpous, HNP) 
6. อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน (Vertigo) 
7. โรคการกดทบัเส้นประสาทบรเิวณข้อมือ หรือพังผดืทบัเส้นประสาท (Carpal Tunnel Syndrome, CTS) 
8. โรคนิ้วล็อค ปลอกหุ้มเอน็นิ้วมืออักเสบ (Trigger Finger) 
ซ่ึงเกิดขึ้นหลังระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)   จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้่วยในหรือ
ผู้ป่วยนอก บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ำเปน็และสมควร  ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเปน็
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ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ รวมทั้งแพทย์ทางเลือก ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
*** ความคุ้มครองและเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีละเอียดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภยัแบบระบุโรคท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) *** 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ: เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ บริษทัสามารถเลือก 
ความคุม้ครองในการจดัท าแผนประกนัภยัเฉพาะได ้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และแผนประกนัภยัท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น 
 


