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ประกันภัยสุขภาพ
Health Insurance

กรมธรรม�
ประกันภัย

สมาร�ทแคร� แคนเซอร�

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 06 1386 4324 / ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา
0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ�
0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

ขายผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� (Online)
*ประกันภัยสมาร�ทแคร� แคนเซอร� เป�นชื่อทางการตลาดของ 
กรมธรรม�ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำหรับการขายผ�านทาง
อิเล็กทรอนิกส�� (Online))



 

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำ�หรับก�รข�ยผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์์ (Online)) 
หมวดที่ 1 คำ�จำ�กัดคว�ม
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนด
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กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง
(สำ�หรับก�รข�ยผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์์ (Online))

 โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำาขอเอาประกันภัย  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ผู้เอาประกันภัยต้องชำาระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัย
ดังต่อไปน้ี 

  หมวดที่ 1 คำ�จำ�กัดคว�ม    
 ถ้อยคำาและคำาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือมีความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้
กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 1.1 กรมธรรม์ประกันภัย    หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ  ข้อรับรอง ใบสลัก
                      หลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองประกันภัยต่ออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป และข้อกำาหนด ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นตาม
                        กรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 
 1.2 บริษัท      หมายถึง บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
 1.3 ผู้เอาประกันภัย      หมายถึง บุคคลที่ระบุชื ่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้าย 
 1.4 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม  หมายถึง การเกิดข้ึนคร้ังแรกของเน้ืองอกหรือเซลล์ท่ีได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่ลุกลามเกินกว่าช้ันรองรับเน้ือเย่ือช้ันผิว
       (Non-invasive Cancer/                 (Basement Membrane) หรือ ไม่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่น ๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอกดังต่อไปนี้
                    Carcinoma In Situ)                     อวัยวะอื่น ๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอกดังต่อไปนี้
                    (1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer)
       ระยะ T1 N0 M0 ตาม TNM Classification
                    (2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
                    (3) มะเร็งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดร้ายแรงที่ จัดอยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะที่ 2  (Stage 2) อ้างอิงตามระบบ
       การแบ่งขั้น/ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนัง Melanoma ของ American Joint Committee on Cancer Classification
                    (4) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline Tumor (Low Malignant Potential) ของรังไข่
      ทั้งนี้ไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanoma ข้างต้น) และเนื้องอกที่มีผลพยาธิจัดเป็นเนื้องอกระยะ
      ก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant Lesion)
 1.5 โรคมะเร็งระยะลุกลาม     หมายถึง  การเกิดข้ึนของเน้ืองอกหรือเซลล์ท่ีได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยา ว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าช้ันรองรับเน้ือเย่ือช้ันผิว
                    (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเน้ือเย่ือข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอ่ืนๆ ท้ังน้ีให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำาเหลือง และ
                      มะเร็งของไขกระดูก มะเร็งเนื้อรก ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
                     (1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer)
                          ระยะT1 N0 M0 ตาม TNM Classification
                     (2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
                     (3) มะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma in Situ)
                     (4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ท่ีจัดอยู่ในระยะท่ี 2
        (Stage II) ขึ ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็ง เมลาโนมาของ American Joint Committee
        on Cancer
                       (5) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline Tumor (Low Malignant Potential) ของรังไข่
                     (6) เนื้องอกที่ผลทางพยาธิวิทยาจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I  CIN II  CIN III
                     (7) มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี
                     (8) มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำา หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่นโดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนสัญญามีผลบังคับหรือภายใน 90 วันหลังสัญญา
        มีผลบังคับ
  1.6 โรคมะเร็งผิวหนัง             หมายถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะที่ 2
                     (Stage II) ขึ้นไปโดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมา ของ American Joint Committee on Cancer 
  1.7 การวินิจฉัยโรค             หมายถึง การวินิจฉัยชี้ขาดโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ โรคศิลป์ โดยใช้ประวัติของผู้ป่วย การตรวจทางกายภาพ
                      การฉายเอ็กซเรย์ และการตรวจโรคอ่ืนๆ ซ่ึงอาจรวมถึงการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ หรือจุลกายวิภาคศาสตร์ของเน้ือเย่ือ และระบุวันท่ี
                     ในการวินิจฉัยโรคไว้อย่างชัดเจน
  1.8 แพทย์             หมายถึง ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
                     สาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึง แพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือคู่สมรส
                    ตามกฎหมายหรือบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
  1.9 สภาพที่เป็นมาก่อน     หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี
         การเอาประกันภัย                    1) โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ
         (Pre-existing Condition)                 2) อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ซึ่งมีนัยสำาคัญเพียง
                       พอที่ทำาให้ บุคคลท่ัวไปต้องไปพบแพทย์เพ่ือทำาการวินิจฉัย  ดูแล  หรือดำาเนินการรักษา
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  1.10 ระยะเวลารอคอย     หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเหตุให้
           (Waiting Period)                       บริษัทสามารถ ปฏิเสธการจ่ายค่าทดแทนได้
  1.11 เอดส์ (AIDS)      หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME)  ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึง
                      การติดเช้ือจุลชีพ ฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจ
                      เลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)การติดเชื้อจุลชีพฉวย โอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่
                   จำากัดเฉพาะเชื้อที่ทำาให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA) เชื้อที่ทำาให้เกิด โรคลำาไส้
                     อักเสบหรือเร้ือรัง (ORGANISM OR CHRONIC ENTERITIS) เช้ือไวรัส (VIRUS) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ท่ัวไป (DISSEMINATED
                        FUNGI INFECTION) เนื้องอกร้ายแรง(MALIGNANT NEOPLASM) ให้ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะเนื้องอก KAPOSI’S SARCOMA
                      เนื้องอกเซลน้ำาเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
                     ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็น อาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNODEFICIENCYSYNDROME) หรือซึ่งเป็น
                     สาเหตุท่ีทำาให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัสHIV (HUMAN
                    IMMUNODEFICIENCY VIRUS) โรคที่ทำาให้เยื่อสมองเสื่อม ENCEPHALOPATHY (DEMENTIA) และการระบาดของเชื้อไวรัส
  1.12 ปีกรมธรรม์ประกันภัย   หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนด
 2.1 คว�มสมบูรณ์แห่งสัญญ�ประกันภัยและก�รเปลี่ยนแปลงข้อคว�มในกรมธรรม์ประกันภัย
        กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัยการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆในสัญญาประกันภัย จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
 2.2 สัญญ�ประกันภัย
        สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำาขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยได้ ให้ ไว้ผ่านช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอเอาประกันภัยซ่ึงถือเป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสรุปเง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำาหนด
ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีไว้ให้
        ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว  แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในใบข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ
ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
        บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหน่ึง
 2.3 ก�รชำ�ระเบี้ยประกันภัยและก�รเริ่มคว�มคุ้มครอง
        2.3.1 เบ้ียประกันภัยในปีแรกจะถึงกำาหนดชำาระทันที และความคุ้มครองจะเร่ิมในวันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบงัคบัดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
        2.3.2 ในการชำาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ บริษัทจะผ่อนผันให้ชำาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบกำาหนดระยะเวลาการชำาระเบี้ยประกันภัยในปีก่อนหน้า
                 โดยบริษัทจะไม่นำาเรื่องระยะเวลารอคอย (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม่ และหากมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน ดังกล่าวให้ถือว่า
                 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับ โดยบริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของปีต่ออายุที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ชำาระออกจากจำานวนเงินผลประโยชน์ที่บริษัทต้องชดใช้
                  ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี
        ทั้งนี้ บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย และอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
       ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความจำาเป็น
        2.3.3 หากไม่มีการชำาระเบี ้ยประกันภัยปีต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผันให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้สิ ้นสุดลงโดยอัตโนมัติตั ้งแต่วันที ่
                กรมธรรม์ประกันภัยของปีก่อนหน้าสิ ้นผลบังคับ ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย 
 2.4 ก�รต่ออ�ยุกรมธรรม์ประกันภัย
        2.4.1 บริษัทไม่มีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดความคุ้มครองตามเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 2.5  
      2.4.2 บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย
 2.5 ก�รสิ้นสุดคว�มคุ้มครอง
       กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองลงโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
        2.5.1 ณ วันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยต่ออายุในปีเอาประกันภัย หากไม่มีการชำาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายใน 30 วัน
                   นับจากวันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับ
        2.5.2 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยต่ออายุในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ
                  ครบ 65 ปีบริบูรณ์
        2.5.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนดข้อ 2.6
        2.5.4 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสำาหรับความคุ้มครองที่ยังไม่เคยมีการจ่ายผลประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัย
                  สำาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
       2.5.5 การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภท หรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting period)
                  90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
        2.5.6 เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยครบตามจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยต่อ
                   อายุ แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ครบถ้วนแล้ว       



กรมธรรม์ประกันภัยสุขภ�พ ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำ�หรับก�รข�ยผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์์ (Online))    5

ต�ร�งอัตร�เบี้ยประกันภัยระยะสั้น

ระยะเวล�ประกันภัย
ไม่เกิน/เดือน

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้  ต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกบอกเลิกความคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้
  2.7 ก�รวินิจฉัยโรค
       โรคมะเร็งต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที ่ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ในโรงพยาบาลที่ตั ้งอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย โดยถือ
เอาการตรวจวินิจฉัยตามหลักการวินิจฉัยของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ระหว่างมีชีวิตเป็นสำาคัญ แพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่วินิจฉัยจะต้องถือหลักการวินิจฉัยภายใต้คำาจำากัด
ความของโรคมะเร็งที่ได้กำาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ภายหลังที่ได้ตรวจและศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์กับเนื้องอก เนื้อเย่ือ หรือตัวอย่างที่น่าสงสัย
       ในกรณีที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถตรวจเนื้อเยื่อได้เพราะมีผลข้างเคียงซึ่งอาจทำาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการตรวจดังกล่าว หรือมีวิธีการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์โดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำาการตรวจสอบหลักฐานทางพยาธิวิทยาโดยแพทย์ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง
 2.8 ก�รเรียกร้องผลประโยชน์
       ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งบริษัทให้ทราบถึงเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 60 วันนับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น
        1) แบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัท
        2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำาคัญและผลการตรวจวินิจฉัยโรค
        3) ผลตรวจเนื้อเยื่อหรือชิ้นเนื้อจากห้องปฏิบัติการ
        4) ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ
        5) สำาเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล และผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดส์
        6) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรอง
        7) ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
        8) เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำาเป็น
       การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้
 2.9 ก�รจ่�ยผลประโยชน์
        บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์  
        ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่เป็นไปตาม ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำาหนดไว้อาจ
ขยายออกไปอีกตามความจำาเป็น แต่ท้ังน้ีจะไม่เกิน 90 วัน นับจากวนัที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายครบถ้วนถูกตอ้งแล้ว
        หากบริษัทไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในกำาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำานวนเงินที่ต้องจ่าย นับจากวันที่
ครบกำาหนดชำาระ 
 2.10 ก�รตรวจท�งก�รแพทย์
           ภายในระยะเวลาอันสมควรบริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำาเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ
ทำาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำาเป็น และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
           ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น
บริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยได้
 2.11 ก�รระงับข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร
           ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิ
เรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทน้ันโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
 2.12 เงื่อนไขบังคับก่อน
           บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติถูกต้องครบ
ถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

 2.6 ก�รบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
          ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัย
สำาหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
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 2.13 สิทธิก�รขอยกลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)
           หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย
มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท ท้ังน้ี ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีไม่มีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันเร่ิมต้นของระยะเวลาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่
ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  หมวดที่ 3 ข้อตกลงคุ้มครอง  
 ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำาระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยได้รับ
การวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive Cancer/Carcinoma In Situ) หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ตามคำาจำากัดความที่
กำาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก บริษัทจะจ่ายผล
ประโยชน์ตามจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยต่ออายุให้แก่ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต)
แล้วแต่กรณี
 ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนดข้อ 2.7 การวินิจฉัยโรค

  หมวดที่ 4 ข้อยกเว้น  
 การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทน หากโรคมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุหรือปรากฏขึ้นในระยะเวลาดังต่อไปนี้
 1. โรคเอดส์ (AIDS)  
 2. บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที ่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งหรือการได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ เป็นครั้งแรก
     ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 4. โรคมะเร็งผิวหนังตามคำาจำากัดความ
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เอกส�รแนบท้�ยขย�ยคว�มคุ้มครอง
โรคมะเร็งผิวหนัง

(ใช้เฉพ�ะสำ�หรับเป็นเอกส�รแนบท้�ยของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง สำ�หรับก�รข�ยผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์์ (Online)) 

 เป็นที่ตกลงกันว่าถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน
ส่วนเงื่อนไข และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม

  ก�รขย�ยคว�มคุ้มครอง 
 การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง โรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่งบริษัท จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำานวนเงินที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรือเอกสารแนบท้าย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยต่ออายุสำาหรับการขยายความคุ้มครองนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง
ตามคำาจำากัดความ โดยการตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปข้อ 2.7 รื่องการวินิจฉัยโรค

 ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ทำาให้ข้อตกลงคุ้มครองโรคมะเร็งภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีส้ิ้นผลบังคับ
 เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามเอกสารแนบท้ายนี้แล้ว ให้ถือว่าการขยายความคุ้มครองนี้เป็นอันสิ้นสุดสำาหรับผู้เอาประกันภัย และบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยสำาหรับระยะ
เวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ และไม่ขยายความคุ้มครองนี้อีกในปีต่ออายุสำาหรบัเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบท้ายเลขท่ี                                            เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี                                                                 วันทำาเอกสาร                                                       

ช่ือผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลามีผลบังคับ:                                           เร่ิมต้นวันท่ี                                                เวลา                    น.      ส้ินสุดวันท่ี                                                               เวลา  16.30  น.

เบ้ียประกันภัย                                                       บาท   อากรแสตมป์                 บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิม                                            บาท รวม                                                              บาท

รหัสบริษัท
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เอกส�รแนบท้�ยขย�ยคว�มคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำ�หรับแผนครอบครัว)

(ใช้เฉพ�ะสำ�หรับเป็นเอกส�รแนบท้�ยของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง สำ�หรับก�รข�ยผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์์ (Online)) 

 เป็นที่ตกลงกันว่าถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน
ส่วนเงื่อนไข และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม

  คำ�จำ�กัดคว�มเพิ่มเติม 
 คู่สมรส                หมายถึง    คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยท่ีมีอายุไม่เกิน 65 ปี
 บุตร  หมายถึง  บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรสท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี ถึง 22 ปี และยังไม่ได้สมรส  
 แผนครอบครัว    หมายถึง แผนความคุ้มครองที่ให้ผลประโยชน์ทั้งผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และ/หรือบุตร โดยมีข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขทั่วไป เช่นเดียวกับ
    ผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นข้อ 2.5 การส้ินสุดความคุ้มครองให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายน้ีแทน) 
    บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์แผนครอบครัวให้แก่คู่สมรสและบุตรท่ีระบุช่ือไว้ในเอกสารแนบท้ายน้ี

เอกสารแนบท้ายเลขท่ี                                            เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี                                                                 วันทำาเอกสาร                                                       

ช่ือผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลามีผลบังคับ:                                           เร่ิมต้นวันท่ี                                                เวลา                    น.      ส้ินสุดวันท่ี                                                               เวลา  16.30  น.

เบ้ียประกันภัย                                                       บาท   อากรแสตมป์                 บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิม                                            บาท รวม                                                              บาท

รหัสบริษัท

ชื่อ-สกุล คู่สมรส/บุตร ผู้รับประโยชน์ คว�มสัมพันธ์

จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย

โรคมะเร็ง โรคมะเร็ง

เบี้ยประกันภัย

โรคมะเร็ง
ผิวหนัง

โรคมะเร็ง
ผิวหนัง

  ก�รสิ้นสุดคว�มคุ้มครอง 
 1. ความคุ้มครองแผนครอบครัวจะส้ินสุดลงในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
     1.1 กรมธรรม์ประกันภัยจะส้ินผลบังคับ ณ วันท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยในปีเอาประกันภัย หากไม่มีการชำาระเบ้ียประกันภัยในปีต่ออายุ
      ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าส้ินผลบังคับ
     1.2 ณ วันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบังคับดังท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยต่ออายุในปีเอาประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรสมีอายุครบ
            65 ปีบริบูรณ์
     1.3 ณ วันเริ่มความคุ้มครองดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรส ปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับ
           โรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting period) 90 วันนับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
           เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมด
     1.4 เมื่อความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรสคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเนื่องจาก 
           1.4.1 การเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง
            1.4.2 การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive Cancer/Carcinoma In Situ ) หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) และบริษัทได้จ่าย
                     ผลประโยชน์ตามจำานวนเงินเอาประกันภัยแล้ว
 หากความคุ้มครองแผนครอบครัวส้ินสุดลงตามเง่ือนไขการส้ินสุดความคุ้มครองตามข้อ 4 ของเอกสารแนบท้ายน้ีคู่สมรสสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะคืน
เบ้ียประกันภัยในส่วนท่ียังไม่ได้คุ้มครอง ตามเง่ือนไขท่ัวไป และข้อกำาหนดข้อ 2.6 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
 ในกรณีที่ไม่มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะให้ความคุ้มครองจนถึงวันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.การสิ้นสุดความคุ้มครองเฉพาะบุตรจะสิ้นสุดลง เมื่อบุตรคนใดก็ตามขาดคุณสมบัติตามคำาจำากัดความของคำาว่า “บุตร” ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
 หากความคุ้มครองแผนครอบครัวสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขการสิ้นสุดความคุ้มครองในเอกสารแนบท้ายนี้ คู่สมรส หรือบุตร สามารถขอเอาประกันภัยตามเงื่อนไข และความ
คุ้มครองเดิมได้โดยเปลี่ยนเป็นแผนการประกันภัยรายบุคคล ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยจะปรับให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุของผู้เอาประกันภัยรายนั้นๆ เป็นการเฉพาะ และบริษัท
จะไม่นำาข้อ ยกเว้นข้อ 3 เร่ืองการปรากฏหรือทราบอาการหรือการได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติท่ีสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย
(Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับคร้ังแรกมาเร่ิมนับใหม่หากเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
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เอกส�รสรุปเงื่อนไขทั่วไป และข้อกำ�หนด ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำ�หรับก�รข�ยผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์์ (Online))

  คำ�จำ�กัดคว�ม
 การวินิจฉัยโรค    หมายถึง            การวินิจฉัยชี้ขาดโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์โดยใช้ประวัติของคนไข้ การตรวจทาง
           กายภาพ การฉายเอ็กซเรย์ และการตรวจโรคอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ หรือจุลกายวิภาคศาสตร์ของ
           เนื้อเยื่อ และระบุวันท่ีในการวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจน
 สภาพท่ีเป็นมาก่อน  หมายถึง        ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี
 การเอาประกันภัย        1. โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที ่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ
 (Pre-existing Condition)        2. อาการ หรือความผิดปกติท่ีเป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิด ก่อนวันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับซ่ึงมีนัยสำาคัญเพียง
               พอที่ทำาให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำาการวินิจฉัยดูแล หรือดำาเนินการรักษา
 ระยะเวลารอคอย  หมายถึง        ระยะเวลาที่ผู ้เอาประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเหตุให้บริษัทสามารถ
 (Waiting Period)        ปฏิเสธการจ่ายค่าทดแทนได้

   เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำ�หนดทั่วไป (ที่สำ�คัญ)

 การชำาระเบ้ียประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง
 1. เบี้ยประกันภัยในปีแรกจะถึงกำาหนดชำาระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับดังท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ในการชำาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ บริษัทจะผ่อนผันให้ชำาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบกำาหนดระยะเวลาการชำาระเบี้ยประกันภัยในปีก่อนหน้า
    โดยบริษัทจะไม่นำาเรื่องระยะเวลารอคอย (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม่ และหากมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่ากรมธรรม์
    ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับ โดยบริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของปีต่ออายุที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ชำาระออกจากจำานวนเงินผลประโยชน์ที่บริษัทต้องชดใช้ตามกรมธรรม์
    ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย และอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
    เง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยในปีท่ีต่ออายุได้ตามความจำาเป็น
 3. หากไม่มีการชำาระเบ้ียประกันภัยปีต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผันให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติต้ังแต่วันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยของปี
     ก่อนหน้าส้ินผลบังคับ ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย 

   คว�มคุ้มครอง

 ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นคร้ังแรกว่าเป็นโรคมะเร็งตามคำาจำากัดความท่ีกำาหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วันนับ จากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผลบังคับ
ครั้งแรก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ (กรณี
เสียชีวิต) แล้วแต่กรณี

  เอกส�รแนบท้�ย
 1. เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง
 2. เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำาหรับแผนครอบครัว)
 
  ข้อยกเว้นทั่วไป
 การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทน หากโรคมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุหรือปรากฏขึ้นในระยะเวลาดังต่อไปนี้
 1. โรคเอดส์ (AIDS)  
 2. บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 3. การปรากฏหรือทราบอาการ หรือการได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ เป็นครั้งแรกภายในระยะเวลารอคอย
                 (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 4. โรคมะเร็งผิวหนังตามคำาจำากัดความ

หม�ยเหตุ :
1.  ความคุ้มครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำาหรับการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์์ (Online)) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน
    คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ายเพื่อจัดทำาแผนประกันภัยได้  
3. เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขท่ัวไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น ดังน้ัน ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยท่ีได้รับอย่างถ่ีถ้วน
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อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th

0-4234-1994

ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

0-4336-5091-3
axa.khonkaen@axa.co.th

0-4332-4505

อุบลราชธานี
145/10 หมู� 20 ต.ขามใหญ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531 5871-3
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4531 5874

นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

0-4427-8664

ชลบุร�
96/5-6 หมู� 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ�านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

0-3828-3698 

พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

0-3848-8907-9
axa.pattaya@axa.co.th

0-3848-8906

ระยอง
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

0-3880-9226

จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

0-3933-2103-4
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3931-3100

หัวหิน
4/104 ซ.หมู�บ�านหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

0-3253-6101

0-5375-0179

สมุย
108/30 หมู� 1 ต.บ�อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 84320

0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th

0-7725-6093-6 กด 3

สุราษฎร�ธานี
201/30-31 หมู� 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ� ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร�ธานี 84000

0-7720-5300-2
axa.suratthani@axa.co.th

0-7720-5488

หาดใหญ�
17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th

ภูเก็ต
2/18-19 ถ.ว�รัชหงส�หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

นครปฐม
06-1386-4324
axa.nakhonpathom@axa.co.th

เชียงราย

0-5375 0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th

เชียงใหม�

0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th

0-5326-2098

พ�ษณุโลก
666/50 หมู� 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

0-5598-6303

นครสวรรค�
605/380-1 หมู�10 ถ.นครสวรรค�-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรค�ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

0-5622-3151
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5622-3154

สำนักงานใหญ�
1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2118-8000 0-2285-6383 axathai@axa.co.th www.axa.co.th

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

35/82 หมู� 22 ต.รอบเว�ยง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 114/14 หมู� 4 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.หนองป�าครั่ง  อ.เชียงใหม� 
จ.เชียงใหม� 50000
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ประกันภัยสุขภาพ
Health Insurance

กรมธรรม�
ประกันภัย

สมาร�ทแคร� แคนเซอร�

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5622 3151 / อุบลราชธานี 0 4531 5871-3 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 06 1386 4324 / ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา
0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ�
0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251

ขายผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส� (Online)
*ประกันภัยสมาร�ทแคร� แคนเซอร� เป�นชื่อทางการตลาดของ 
กรมธรรม�ประกันภัยโรคมะเร็ง (สำหรับการขายผ�านทาง
อิเล็กทรอนิกส�� (Online))




