กรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพส่ วนบุคคล (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทน
เบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสาร
แนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมด
ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บริษัท
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
กรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อกาหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยนี้
หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกัน ภัย ในหน้า ตาราง
ผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยและได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบ
ผู้อยู่ในอุปการะ
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
1. คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ ในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
2. บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของคู่สมรสที่มีอายุ
ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 ปี บริ บูรณ์และยังมิได้สมรส
หรื ออายุไม่เกิน 23 ปี และกาลังศึกษาอยู่
หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย เฉพาะ
ผู้ได้ รับความคุ้มครอง
บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
เอกสารแนบท้าย
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้
อุบัตเิ หตุ
เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้น
การบาดเจ็บ
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไ้ ด้รับ
การเจ็บป่ วย
ความคุม้ ครอง
หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ นึ ทะเบียน
แพทย์
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม
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ทันตแพทย์

หมายถึง

แพทย์ ผ้เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค

หมายถึง

พยาบาล
ค่ าบริการพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

โรงพยาบาล

หมายถึง

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

คลินิก

หมายถึง

ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ นึ
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากทันตแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
แพทย์ที่ได้รับการอนุมตั ิบตั ร หรื อวุฒิจากแพทยสภาหรื อสถาบัน
เทียบเท่า และไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งเป็ นแพทย์ผใู ้ ห้คาปรึ กษาดูแล
หรื อรักษาร่ วมกับแพทย์เจ้าของไข้
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมคิดเป็ นประจา
สาหรับการให้บริ การโดยพยาบาลวิชาชีพที่ให้บริ การผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองขณะที่เป็ นผูป้ ่ วยใน
ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับ
การรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัว
ไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอกหรื อ
ในห้องรักษาฉุกเฉิ นของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลินิก ซึ่งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจานวนบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้คา้ งคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
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มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

แพทย์ ทางเลือก

หมายถึง

การเข้ าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึง่

หมายถึง

หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์ที่เป็ นสากล
และนามาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ น
ทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ
การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคและการรักษาตามภาวะ
การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2. ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปั จจุบนั
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว
4. ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป้ ่ วยที่เหมาะสมตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรื อการป้ องกันโรคโดยวิธี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อ
วิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมเพื่อการรักษา
ในฐานะผูป้ ่ วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยูร่ ักษาตัว
ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรื อมากกว่า
ด้วยสาเหตุ หรื อโรค หรื อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่
ระยะเวลาการอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ครั้งสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็ นการเข้าพักรักษา
ตัวครั้งเดียวกันด้วย
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เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควร

หมายถึง

ความรับผิดส่ วนแรก

หมายถึง

ค่ าใช้ จ่ายร่ วม

หมายถึง

การก่ อการร้ าย

หมายถึง

ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิด
จากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค
หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวม
หรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิด
โรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส
(Virus) และ/หรื อ เชื้อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated Fungi
Infection) เนื้ อ งอกร้ า ยแรง (Malignant Neoplasm) ให้ร วมถึ ง
แต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ าเหลืองที่
ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)
และ/หรื อ โรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในปัจจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการของ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อ
ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสียชีวติ อย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อ
ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ ทาให้ เ ยื่ อ สมองเสื่ อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้ อ ไวรั ส
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับ
การให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก
เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลินิก ซึ่งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษานั้น
ความเสี ยหายส่วนแรกที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับภาระตาม
ข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
ความรับผิดระหว่างบริ ษทั ประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ตอ้ ง
ร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจานวน
เงินผลประโยชน์ภายหลังหักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อ มีการข่มขูโ่ ดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทา
การแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรื อรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพือ่
ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรื อ สาธารณชน หรื อ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนดทัว่ ไป
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอาประกันภัย และในใบแถลง
สุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใด
แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริ ษทั ให้เรี ยก
เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนือจากที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี ขึ้นไป
นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกาหนด
1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
3. การแก้ ไขกรมธรรม์ ประกันภัย
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้บนั ทึก
แก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อออกเป็ นเอกสารแนบท้ายหรื อใบสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั
4. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
4.1 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มในวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยในปี ก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และความคุม้ ครองในปี ต่ออายุจะเป็ นดังนี้
4.2.1 หากผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ในปี ที่ต่ออายุเป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่นาเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อ 19 เรื่ อง สภาพที่เป็ นมา
ก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อ 20 เรื่ อง ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง
(Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
4.2.2 หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับปี ที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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5. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ งทาให้
5.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับ
จานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น อาจซื้อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้อง
แท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกต้องแท้จริ งนั้นไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
5.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัย
ในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
6. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
6.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจต่ออายุต่อเนื่ องได้จนถึงรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยมีอายุไม่เกิ น 60 ปี
โดยไม่ตอ้ งแสดงหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิ
6.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้
ตามความจาเป็ น
6.2 บริ ษทั อาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั จะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตามอัตราที่บริ ษทั
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ ความคุ้มครองระหว่ างปี กรมธรรม์ ประกันภัย หรื อเมื่อสิ้นสุ ดสัญญาประกันภัยแต่ ละปี กรมธรรม์
ประกันภัย
หากผลประโยชน์ความคุม้ ครองในส่วนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรายใดภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับการปรับ
เพิ่มขึ้นสูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อในปี ที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริ ษทั ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของงาน หรื อการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุม้ ครองของ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยมีเงื่อนไขว่า
8.1 หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยก่อนเวลาที่ผลประโยชน์ความคุม้ ครองได้ปรับเพิ่ม
จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับ
เพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ ครองจะไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุม้ ครองจะ
ได้รับการปรับเพิม่
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8.2 หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับความคุม้ ครองจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยตามผลประโยชน์ความคุม้ ครองเดิมไปแล้ว
รวมถึงภาวะที่เป็ นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ ครอง จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจะไม่เกินกว่า
จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุม้ ครองจะได้รับการปรับเพิ่ม
อนึ่ง ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุม้ ครอง และบริ ษทั
ตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล่าว
9. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
9.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
9.1.1 ณ วันสิ้นสุ ดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
9.1.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ ซึ่งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
9.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อ 4.2
9.1.4 เมื่อบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจนครบจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
9.2 ความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะแต่ละรายจะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
9.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะสิ้นสภาพการเป็ นบุคคลผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตามคาจากัดความ
ที่กาหนดไว้
9.2.2 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเสี ยชีวติ ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
9.2.3 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเงื่อนไข ข้อ 9.1
9.3 ความคุม้ ครองในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อ เอกสารแนบท้ายจะสิ้นสุด เมื่อบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
จนครบจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อ เอกสารแนบท้ายนั้นแล้ว
9.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
10. การทาให้ กรมธรรม์ ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement)
หากความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุวา่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปี ต่ออายุภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผูเ้ อาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบ
กาหนดชาระเบี้ยประกันภัย โดยความยินยอมของบริ ษทั และจะไม่มีการนาเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อ 19 เรื่ อง สภาพที่เป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และข้อ 20 เรื่ อง ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
ทั้งนี้ ความคุม้ ครองสาหรับการบาดเจ็บจะเริ่ มต้นทันที ณ วันที่บริ ษทั ยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่
และความคุม้ ครองสาหรับการเจ็บป่ วยจะเริ่ มต้นหลังจากวันที่บริ ษทั ยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็ น
เวลา 10 วัน
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11. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ์ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้
และมีสิทธิ์ทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองได้
12. การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วย ที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
13. การส่ งหลักฐานการเรียกร้ อง
ในกรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
13.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
13.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
13.3 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษา
จากคลินิก ใบเสร็ จรับเงินต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไปเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จาก
สวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว อนุโลมให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองส่งสาเนาใบเสร็ จที่มี
การรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น เพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั ได้
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่
ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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14. การจ่ ายผลประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรภายในกาหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐาน
แสดงความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ
บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน
90 วัน นับจากวันที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานความเสี ยหายครบถ้วนแล้ว
กรณี ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะ
จ่ายจานวนเงินผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ นับจากวันที่ครบกาหนดชาระ
15. การเปลีย่ นแปลงผู้เอาประกันภัย
กรณี ที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับเนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ หรื อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเมื่ออายุ 60 ปี
คู่สมรสหรื อบุตรที่อยูใ่ นอุปการะ อาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อเนื่องโดยขอเปลี่ยนเป็ นผูเ้ อาประกันภัยใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ
16. สิทธิการขอเอาประกันภัยของผู้อยู่ในอุปการะ
หากคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยขาดคุณสมบัติเนื่องจากการหย่า หรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัยขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีอายุเกิน
กว่า 20 ปี หรื อสมรส คู่สมรสหรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัยอาจยืน่ คาขอเอาประกันภัยให้มีผลบังคับต่อเนื่อง โดยบริ ษทั จะคุม้ ครอง
ต่อเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยเดิม และบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อ 2 เรื่ อง การไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์
ของสัญญาประกันภัย ข้อ 19 เรื่ อง สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และข้อ 20 เรื่ อง ระยะเวลาที่
ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า
16.1 ได้ยนื่ ขอเอาประกันภัยภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัติการเป็ นผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ
16.2 จานวนเงินผลประโยชน์ไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์เดิม
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17. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
17.1 ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริ ษทั และมีสิทธิได้รับ
เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
17.2 บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่า ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้กระทาการ
โดยทุจริ ตเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
18. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอม
และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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19. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) ที่ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่
19.1 ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบ และบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุม้ ครอง
ดังกล่าว หรื อ
19.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรื อวินิจฉัยโดยแพทย์ หรื อไม่ได้พบหรื อปรึ กษาแพทย์
ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
20. ระยะเวลาทีไ่ ม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
20.1 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริ ษทั อาจ
กาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
20.2 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน
(บริ ษทั อาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
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
21. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองนี้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
22. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Lock Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่
บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่งคืน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงกัน
โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองค่ าใช้ จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรื อความเสียหายทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้ อน) อาการ หรื อภาวะความผิดปกติทเี่ กิดจาก
1. โรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยที่ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็ นมาแต่กาเนิด
(Congenital) หรื อปั ญหาด้านพัฒนาการ หรื อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรื อการผ่าตัดเพื่อเสริ มสวย หรื อการแก้ไขปั ญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้า กระ รังแค ผมร่ วงหรื อ การควบคุมน้ าหนักตัว
หรื อการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็ นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุที่ได้รับความคุม้ ครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปั ญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บ
วิเคราะห์และการรักษา) การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
4. โรคเอดส์ หรื อกามโรคหรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษาหรื อการป้ องกัน การใช้ยาหรื อสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่ อมของวัย หรื อการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมด
หรื อหมดระดู การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรื อชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทัว่ ไป การร้องขอเข้าอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้ น
หรื อการพักเพื่อการฟื้ นฟูหรื อการรักษาโดยวิธีให้พกั อยูเ่ ฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย การรักษา
หรื อตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิ ค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรื อการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษาหรื อผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรื อเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหิ นปูน
ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณี จาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน
และการรักษารากฟันหรื อใส่รากเทียม
9. การรักษาหรื อการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรื อสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรื อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อทางพฤติกรรมหรื อความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ นั ออทิสซึม เครี ยด ความผิดปกติของการกิน หรื อความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยงั อยูใ่ นระหว่างทดลอง การตรวจหรื อการรักษาโรคหรื ออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรื อการรักษา
ความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝี หรื อการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค ยกเว้นการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าภายหลังการถูกสัตว์ทาร้าย และวัคซีน
ป้ องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก
14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองซึ่งเป็ นแพทย์สงั่ ให้แก่ตวั เอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูซ้ ่ ึงเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
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15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ายร่ างกายตนเองไม่วา่ จะเป็ นการกระทา
โดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาไม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้ รวมถึงอุบตั ิเหตุจากการที่ผไู ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง กิน ดื่ม หรื อฉี ดยาหรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สงั่
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ข้ นึ ไป
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนี
การจับกุม
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีดว้ ย
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูนหรื อ
เครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิ ชย์
21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการในสงคราม
หรื อปราบปราม
23. สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มีการประกาศ
สงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วาย การปฏิวตั ิ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก
24. การก่อการร้าย
25. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ได้

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองได้รับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับ
การรักษาพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับข้อตกลงคุม้ ครองดังต่อไปนี้
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