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กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (ขายผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ (ONLINE)) 
   

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทน 
เบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสาร 
แนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมด  
ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
กรมธรรม์ประกนัภัย   หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 

ขอ้ก าหนด เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงั
กรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยัน้ี 

ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยัและไดร้ะบุช่ือไวใ้นเอกสารแนบ
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ 
1. คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
2. บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรสท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 24 สปัดาห์ แต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์และยงัมิไดส้มรส  
หรืออายไุม่เกิน 23 ปี และก าลงัศึกษาอยู ่

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะ
บุคคลท่ีระบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ 
เอกสารแนบทา้ย 

อุบัตเิหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้
เกิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

การบาดเจบ็  หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึน 
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครอง 

แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียน
อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพสาขา
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 
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ทนัตแพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้น 

ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากทนัตแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบวชิาชีพสาขาทนัตกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หมายถึง แพทยท่ี์ไดรั้บการอนุมติับตัร หรือวฒิุจากแพทยสภาหรือสถาบนั
เทียบเท่า และไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้ซ่ึงเป็นแพทยผ์ูใ้หค้  าปรึกษาดูแล
หรือรักษาร่วมกบัแพทยเ์จา้ของไข ้

พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
ค่าบริการพยาบาล หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมคิดเป็นประจ า

ส าหรับการใหบ้ริการโดยพยาบาลวชิาชีพท่ีใหบ้ริการผูไ้ดรั้บ         
ความคุม้ครองขณะท่ีเป็นผูป่้วยใน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน
โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ 
การรักษาการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวั
ไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกหรือ 
ในหอ้งรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วนิิจฉยัและขอ้บ่งช้ีท่ีเป็น
มาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืน และมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากร
ทางการแพทยท่ี์เพียงพอ ตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีหอ้งส าหรับการผา่ตดัใหญ่ และไดรั้บอนุญาตให ้
จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย
ไวค้า้งคืน และไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ     

คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้
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มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยท่ี์เป็นสากล 

และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็น 
ทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยัโรคและการรักษาตามภาวะ 

การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 
2. ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั 
    ปัจจุบนั 

3. ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว 
    ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว  

4. ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล   
ผูป่้วยท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือ 
การเจ็บป่วยของผูรั้บบริการนั้นๆ 

แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคโดยวธีิ 
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือ
วธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

การเข้าพกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ังหนึง่ หมายถึง การรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเพื่อการรักษา
ในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และใหร้วมถึงการอยูรั่กษาตวั 
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ังหรือมากกวา่ 
ดว้ยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซอ้นจากโรคเดียวกนั โดยท่ี
ระยะเวลาการอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
แต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกินกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม คร้ังสุดทา้ยก็ใหถื้อวา่เป็นการเขา้พกัรักษา
ตวัคร้ังเดียวกนัดว้ย 
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เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิด 

จากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ และใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพ
ฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค
หรือการเจบ็ป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพ 
ฉวยโอกาส ใหร้วมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคปอดบวม
หรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าใหเ้กิด
โรคล าไสอ้กัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส 
(Virus) และ/หรือ เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ัว่ไป (Disseminated Fungi 
Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึง 
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลลน์ ้ าเหลืองท่ี
ระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) 
และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็นอาการของ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหค้นท่ีเป็นเสียชีวติอยา่งกะทนัหนั เจบ็ป่วย หรือ 
ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส HIV 
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อสมองเส่ือม 
(Encephalopathy Dementia)  และการระบาดของเช้ือไวรัส 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบั 
การใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รับการรักษานั้น 

ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรับภาระตาม
ขอ้ตกลงของสญัญาประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายร่วม หมายถึง ความรับผิดระหวา่งบริษทัประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีตอ้ง
ร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลอนัจะพึงจ่ายตามจ านวน
เงินผลประโยชน์ภายหลงัหกัจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขูโ่ดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท า 
การแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือ 
ผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั 
รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาล และ/หรือ สาธารณชน หรือ 
ส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 
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 หมวดที ่2  เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนดทัว่ไป 
1. สัญญาประกนัภัย 

สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบค าขอเอาประกนัภยั และในใบแถลง
สุขภาพและขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นมูลฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสญัญา
ประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยูแ่ลว้แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใด 
แต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจบริษทัใหเ้รียก 
เบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2  ปีข้ึนไป 
นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัภายในก าหนด  

1 เดือน นบัแตท่ราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

3. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัภัย         

การแกไ้ขกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงยอมรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัไดบ้นัทึก 

แกไ้ขในกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือออกเป็นเอกสารแนบทา้ยหรือใบสลกัหลงัใหแ้ลว้ โดยผูมี้อ านาจท าการแทนบริษทั 

4. การช าระเบีย้ประกนัภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

4.1 การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีแรก ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัที และความคุม้ครองจะเร่ิมในวนัท่ีกรมธรรม ์
 ประกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.2 การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรม ์
ประกนัภยัในปีก่อนหนา้ส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และความคุม้ครองในปีต่ออายจุะเป็นดงัน้ี 
4.2.1 หากผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าว ใหถื้อวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในปีท่ีต่ออายเุป็นความคุม้ครองตอ่เน่ืองจากในปีก่อนหนา้ และไม่น าเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ 19 เร่ือง สภาพท่ีเป็นมา
ก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition)  และเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ 20 เร่ือง ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง  
(Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 

4.2.2 หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับปีท่ีต่ออายภุายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหถื้อวา่ความคุม้ครอง 
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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5. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน 

ถา้มีการแถลงอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริงท าให้ 
5.1 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกวา่ท่ีก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะเท่ากบั       

จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น อาจซ้ือความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดต้ามอายแุละเพศท่ีถูกตอ้ง
แทจ้ริง หากอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ใหแ้ตจ่ะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีไดช้ าระแลว้ 

5.2   บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พ่ือการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้   

6. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 

6.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายุต่อเน่ืองไดจ้นถึงรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัมีอายไุม่เกิน 60 ปี  

โดยไม่ตอ้งแสดงหลกัฐาน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิ 

6.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยัและอายท่ีุเพ่ิมข้ึนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
6.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออายไุด ้

ตามความจ าเป็น 
6.2 บริษทัอาจปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ตอ่ผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

7. การปรับเบีย้ประกนัภัย   

บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัตามช่วงอายท่ีุเปล่ียนไปของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตามอตัราท่ีบริษทั 

ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8. การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภัย หรือเม่ือส้ินสุดสัญญาประกนัภัยแต่ละปีกรมธรรม์ 
ประกนัภัย 
หากผลประโยชนค์วามคุม้ครองในส่วนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายใดภายใตเ้ง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดรั้บการปรับ
เพ่ิมข้ึนสูงกวา่ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือในปีท่ีต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัจะมีผลบงัคบัในวนัแรกของ
เดือนถดัไป หลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงประเภทของงาน หรือการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ความคุม้ครองของ 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง โดยมีเง่ือนไขวา่ 
8.1 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้นไดรั้บการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยก่อนเวลาท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครองไดป้รับเพ่ิม  

จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะไดรั้บจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วย ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการปรับ 
เพ่ิมผลประโยชน์ความคุม้ครองจะไม่เกินกวา่จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนท่ีผลประโยชนค์วามคุม้ครองจะ 
ไดรั้บการปรับเพ่ิม 
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8.2 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บความคุม้ครองจากการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วยตามผลประโยชน์ความคุม้ครองเดิมไปแลว้  

รวมถึงภาวะท่ีเป็นมาก่อนการปรับเพ่ิมผลประโยชนค์วามคุม้ครอง จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีไดรั้บจะไม่เกินกวา่
จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครองจะไดรั้บการปรับเพ่ิม 

อน่ึง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ความคุม้ครอง และบริษทั 

ตกลงยนิยอมรับประกนัภยัดงักล่าว 

9. การส้ินสุดความคุ้มครอง  

9.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน 
ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
9.1.1   ณ วนัส้ินสุดตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 ปี 
9.1.2   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ  ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับ 

ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
9.1.3   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ 4.2 
9.1.4   เม่ือบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนจนครบจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น 

หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ 

9.2 ความคุม้ครองของผูอ้ยูใ่นอุปการะแต่ละรายจะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตกุารณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี แลว้แต ่
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
9.2.1   ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะส้ินสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยูใ่นอุปการะตามค าจ ากดัความ

ท่ีก าหนดไว ้
9.2.2   เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะเสียชีวติ  ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับ 

ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
9.2.3   เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไข ขอ้ 9.1 

9.3 ความคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยจะส้ินสุด เม่ือบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทน 
จนครบจ านวนเงินผลประโยชนสู์งสุดตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยนั้นแลว้ 

9.4 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย 
ในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10. การท าให้กรมธรรม์ประกนัภัยกลบัมามผีลบังคบัใหม่ (Reinstatement) 

หากความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงดว้ยเหตุวา่ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัในปีต่ออายภุายใน 
ระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้อาประกนัภยัอาจขอใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีกลบัมามีผลบงัคบัใหม่ภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีครบ 
ก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั โดยความยนิยอมของบริษทั และจะไม่มีการน าเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ 19  เร่ือง สภาพท่ีเป็นมาก่อน 
การเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และขอ้ 20 เร่ือง ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่  

ทั้งน้ี ความคุม้ครองส าหรับการบาดเจบ็จะเร่ิมตน้ทนัที ณ วนัท่ีบริษทัยนิยอมใหก้รมธรรมป์ระกนัภยักลบัมามีผลบงัคบัใหม่  
และความคุม้ครองส าหรับการเจบ็ป่วยจะเร่ิมตน้หลงัจากวนัท่ีบริษทัยนิยอมใหก้รมธรรมป์ระกนัภยักลบัมามีผลบงัคบัใหม่แลว้เป็น 
เวลา 10 วนั 
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11. การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธ์ิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี  
และมีสิทธ์ิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของ 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชนน์ั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บ 

ความคุม้ครองได ้

12. การแจ้งและการเรียกร้อง 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจบ็หรือ 

การเจ็บป่วย ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวติตอ้ง
แจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตจุ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

13. การส่งหลกัฐานการเรียกร้อง 

ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
13.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
13.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
13.3 ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

โดยใหส่้งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษา 
จากคลินิก ใบเสร็จรับเงินตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให ้
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชจ้าก 
สวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ อนุโลมใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมี 
การรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทัได ้

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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14. การจ่ายผลประโยชน์ 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควรภายในก าหนดระยะเวลา 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐาน 
แสดงความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติ   
บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั  ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปไดอี้กตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  
90 วนั นบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานความเสียหายครบถว้นแลว้ 

กรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  บริษทัจะ 
จ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  

ทั้งน้ี หากบริษทัไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กใน 
อตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี นบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ 

15. การเปลีย่นแปลงผู้เอาประกนัภัย  

กรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติหรือส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเม่ืออาย ุ60 ปี   

คู่สมรสหรือบุตรท่ีอยูใ่นอุปการะ อาจขอใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัต่อเน่ืองโดยขอเปล่ียนเป็นผูเ้อาประกนัภยัใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดภ้ายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั 

16. สิทธิการขอเอาประกนัภัยของผู้อยู่ในอุปการะ  
หากคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัขาดคุณสมบติัเน่ืองจากการหยา่  หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยัขาดคุณสมบติัเน่ืองจากมีอายเุกิน 
กวา่ 20 ปี หรือสมรส คู่สมรสหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยัอาจยืน่ค  าขอเอาประกนัภยัใหมี้ผลบงัคบัต่อเน่ือง โดยบริษทัจะคุม้ครอง 
ต่อเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัเดิม และบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ 2 เร่ือง การไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ 
ของสัญญาประกนัภยั ขอ้ 19 เร่ือง  สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และขอ้ 20 เร่ือง ระยะเวลาท่ี 
ไม่คุม้ครอง (Waiting Period)  มาเร่ิมนบัใหม่ โดยมีเง่ือนไขวา่  
16.1 ไดย้ืน่ขอเอาประกนัภยัภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีขาดคุณสมบติัการเป็นผูอ้ยูใ่นอุปการะ 
16.2 จ านวนเงินผลประโยชน์ไม่เกินกวา่จ านวนเงินผลประโยชนเ์ดิม  
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17. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย  

17.1 ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั และมีสิทธิไดรั้บ
เบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตาม
อตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 
ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
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 บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั โดยทาง 

ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัวา่ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดก้ระท าการ 
โดยทุจริตเพ่ือใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ 
ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

  ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 

18. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอม
และใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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19. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition)  

บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้น) ท่ียงัมิไดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่ 
19.1 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงใหบ้ริษทัทราบ และบริษทัยนิยอมรับความเส่ียงภยัโดยไม่มีเง่ือนไขยกเวน้ความคุม้ครอง 

 ดงักล่าว หรือ 
19.2 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย (รวมถึง 

ภาวะแทรกซอ้น) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษาหรือวนิิจฉยัโดยแพทย ์หรือไม่ไดพ้บหรือปรึกษาแพทย ์
ในระยะ 5 ปี ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก          

20. ระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

20.1 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส าหรับการเจบ็ป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วนั (บริษทัอาจ 
ก าหนดจ านวนวนัต ่ากวา่น้ีได)้ หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

20.2 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส าหรับการเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วนั  
(บริษทัอาจก าหนดจ านวนวนัต ่ากวา่น้ีได)้ หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
20.2.1  เน้ืองอก ถุงน ้ า หรือมะเร็งทุกชนิด 
20.2.2  ริดสีดวงทวาร 
20.2.3  ไสเ้ล่ือนทุกชนิด 
20.2.4  ตอ้เน้ือ หรือตอ้กระจก 
20.2.5  การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด ์
20.2.6  น่ิวทุกชนิด 
20.2.7  เสน้เลือดขอดท่ีขา  
20.2.8  เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี 

21. เง่ือนไขบังคบัก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชผ้ลประโยชน์ตามเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี เวน้แต่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน ์
หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

22. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free Lock Period) 

หากผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่
บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืน 
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่บริษทั ทั้งน้ี ใหถื้อวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลบงัคบันบัตั้งแตว่นัเร่ิมตน้ของระยะเวลา
ประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผดิต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัตามวธีิการท่ีไดต้กลงกนั 
โดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใด ทั้งส้ิน 
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 

การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายทีเ่กดิจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย (รวมทั้ง 

ภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผดิปกตทิีเ่กดิจาก           
1. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วยท่ียงัมิไดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัท าสญัญาประกนัภยั การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด 

(Congenital) หรือปัญหาดา้นพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม      

2. การตรวจรักษาหรือการผา่ตดัเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไ้ขปัญหาผวิพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือ การควบคุมน ้ าหนกัตวั  
หรือการผา่ตดัอนัมีลกัษณะเลือกได ้เวน้แต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตท่ีุไดรั้บความคุม้ครอง 

3. การตั้งครรภ ์ แทง้บุตร ท าแทง้ การคลอดบุตร โรคแทรกซอ้นจากการตั้งครรภ ์ การแกไ้ขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบ 
วเิคราะห์และการรักษา) การท าหมนัหรือการคุมก าเนิด  

4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
5. การตรวจรักษาหรือการป้องกนั การใชย้าหรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเส่ือมของวยั หรือการใหฮ้อร์โมนทดแทนในวยัใกลห้มด 

หรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 
6. การตรวจสุขภาพทัว่ไป การร้องขอเขา้อยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผา่ตดั การพกัฟ้ืน 

หรือการพกัเพ่ือการฟ้ืนฟหูรือการรักษาโดยวธีิใหพ้กัอยูเ่ฉยๆ การตรวจวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั 
การเขา้รักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวนิิจฉยัการบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วย  การรักษา
หรือตรวจวเิคราะห์เพื่อสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย ์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย ์

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกบัสายตา การท าเลสิค ค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการมองเห็น หรือการรักษา 
ความผิดปกติของการมองเห็น  

8. การตรวจรักษาหรือผา่ตดั เก่ียวกบัฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจดัฟัน ขดูหินปูน  
ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเวน้ในกรณีจ าเป็นอนัเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบติัเหตุ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน
และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 

9. การรักษาหรือการบ าบดัการติดยาเสพติดใหโ้ทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทาง 

บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผดิปกติของการกิน หรือความวติกกงัวล 
11. การตรวจรักษาท่ียงัอยูใ่นระหวา่งทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยดุหายใจขณะหลบั การตรวจหรือการรักษา 

ความผิดปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ภายหลงัการถูกสตัวท์ าร้าย และวคัซีน 

ป้องกนับาดทะยกัภายหลงัไดรั้บการบาดเจบ็ 
13. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทยท์างเลือก 
14. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองซ่ึงเป็นแพทยส์ัง่ใหแ้ก่ตวัเอง รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก 

การตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ์ผูซ่ึ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
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15. การฆ่าตวัตาย  การพยายามฆ่าตวัตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่วา่จะเป็นการกระท า 

โดยตนเอง หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นกระท าไม่วา่จะอยูใ่นระหวา่งวกิลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ี รวมถึงอบุติัเหตจุากการท่ีผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครอง กิน ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขา้ร่างกาย การใชย้าเกินกวา่ท่ีแพทยส์ัง่ 

16. การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษ 
จนไม่สามารถครองสติได ้  
ค าวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถื้อเกณฑมี์ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม 
เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป  

17. การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้ร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะววิาท 
18. การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักมุ หรือหลบหนี 

การจบักมุ 
19. การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง แขง่รถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แขง่สกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีดว้ย  

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวติ) ขณะก าลงัข้ึนหรือก าลงัลง หรือโดยสารอยูใ่นบอลลูนหรือ      
เคร่ืองร่อน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ ์ด าน ้ าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้ า 

20. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองก าลงัข้ึนหรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 
เพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร และมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์ 

21. การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขบัข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าในอากาศยานใดๆ 
22. การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนขณะผูไ้ดรั้บความคุม้ครองปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม  

หรือปราบปราม   
23. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงคราม ไม่วา่จะไดมี้การประกาศ 

สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุน่วาย การปฏิวติั 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

24. การก่อการร้าย 
25. การแผรั่งสี หรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหมข้อง 

เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 
26. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ 

นิวเคลียร์ได ้

หมวดที ่ 4  ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  หากผูไ้ดรั้บ 

ความคุม้ครองไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตหุรือการเจ็บป่วยเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดรั้บ 

การรักษาพยาบาล บริษทัจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตาม 

ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยใ์หต้ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง  แต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองดงัต่อไปน้ี  

 


