
     กรมธรรม�ประกันภัย
  สุขภาพและอุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

สมาร�ทแคร� เอสเซนเชียล



กรมธรรม�ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส�วนบุคคล สมาร�ทแคร� เอสเซนเชียล
หมวดที่ 1 คำจำกัดความ 
หมวดที่ 2 เง�่อนไขทั่วไปและข�อกำหนด 
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    เอกสารแนบท�ายเพ��มเติม การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี สำหรับกรณีไม�มีการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทน   
    เอกสารแนบท�ายเพ��มเติม ความรับผิดส�วนแรก  
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    เอกสารสรุปสาระสำคัญ  กรมธรรม�ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส�วนบุคคล สมาร�ทแคร� เอสเซนเชียล 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตุกรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตุกรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตุกรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตุสว่นบคุคล สมารท์สว่นบคุคล สมารท์สว่นบคุคล สมารท์สว่นบคุคล สมารท์แคร์แคร์แคร์แคร์    เอสเซนเชียลเอสเซนเชียลเอสเซนเชียลเอสเซนเชียล    

                                            โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย

ประกันภัยที่ ผู้ เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ ข้อบังคับ เง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และ

เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่1 1 1 1 คำจำกดัความคำจำกดัความคำจำกดัความคำจำกดัความ    

 ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่ามีความหมาย

เดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
    1.1.1.1.บริษัทบริษัทบริษัทบริษัท    หมายถึง บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
2.2.2.2.กรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย    
    

หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด 
ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอา
ประกันภัย ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลัก
หลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 

3.3.3.3.ผู้ผูผู้้ผู้เอาประกันภัเอาประกันภัเอาประกันภัเอาประกันภัยยยย    หมายถึง บุคคลที่ระบุช่ือเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือใบคำขอเอา
ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ และ/หรือใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 

4.4.4.4.ผู้อยู่ในอุปการะผู้อยู่ในอุปการะผู้อยู่ในอุปการะผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุ ช่ือไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยได้แก่ 
1. คู่สมรส  หมายถึง  คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์  
2. บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่ยังไม่ได้สมรสและยังไม่ได้
ทำงานและมีอายุตั้งแต่ 15 วัน แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรืออายุไม่
เกิน 23 ปีบริบูรณ์ และกำลังศึกษาอยู่ (ในภาคเรียนปกติ) 

5.5.5.5.ผู้ได้รับความคุ้มผู้ได้รับความคุ้มผู้ได้รับความคุ้มผู้ได้รับความคุ้มครองครองครองครอง    หมายถึง ผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบุช่ือไว้

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

6666....อุบัติอุบัติอุบัติอุบัติเหตุเหตุเหตุเหตุ    

    

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้

เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

7777....การบาดเจ็บการบาดเจ็บการบาดเจ็บการบาดเจ็บ    

    

หมายถึง การบาดเจ็บทีม่ีตอ่ร่างกาย อันเปน็ผลโดยตรงจากอบุัตเิหตุซึ่งเกิดข้ึนโดยเอกเทศและ
โดยอสิระจากเหตอุื่น 

8888....การป่วยการป่วยการป่วยการป่วย    หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่างกายอันเป็นผลจากโรค 

9999....แพทย์แพทย์แพทย์แพทย์    

 

หมายถึง ผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวช

กรรมตามกฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

11110000....แพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทาง    

 
หมายถึง แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ให้เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะนั้น จาก

แพทยสภา หรือสถาบันเทียบเท่าตามกฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ ต้องไม่ใช่แพทย์
เจ้าของไข้ โดยจะเป็นแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา ดูแลหรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ 

11111111....ทันตแพทย์ทันตแพทย์ทันตแพทย์ทันตแพทย์    

    

หมายถึง ผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา
ทันตกรรมตามกฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

    12121212....พยาบาลพยาบาลพยาบาลพยาบาล    หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

13131313....สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล    หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ

สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

14141414....โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล    หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
หรือบำบัดรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง และได้รับ
ใบอนุญาตหรือจดทะเบียนดำเนินการเป็น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในท้องถ่ินที่
ให้บริการ 



2 

 

 

15151515....คลินิกคลินิกคลินิกคลินิก    หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
และได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบยีนดำเนินการเป็น “คลินิก” ตามกฎหมายในท้องถ่ิน
ที่ให้บริการ 

16161616....ผู้ป่วยในผู้ป่วยในผู้ป่วยในผู้ป่วยใน        

    

หมายถึง ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาล  เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วยอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน และให้รวมถึงกรณีรับ
ตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

17171717....ผู้ป่วผู้ป่วผู้ป่วผู้ป่วยนอกยนอกยนอกยนอก    

            

หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก หรือ

ในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล โดยไม่มีความจำเป็น

ทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

18181818....การรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาล    หมายถึง การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา 

บรรเทา บริบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 
19191919....มาตรฐานทางการ แพทย์มาตรฐานทางการ แพทย์มาตรฐานทางการ แพทย์มาตรฐานทางการ แพทย์    หมายถึง หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตามหลักวิชาการ

โดยสอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถ่ินที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้  
(1) มาตรฐานวิชาชีพและข้อบังคับวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล  
(3) มาตรฐานด้านยา และเคร่ืองมือแพทย์  
(4) หลักการดูแลผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

20202020....ความจำเป็นทางความจำเป็นทางความจำเป็นทางความจำเป็นทาง    
การแพทย์การแพทย์การแพทย์การแพทย์    

หมายถึง ความจำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์หรือบริการอื่นๆของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล เพื่อการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยต้อง 
เปน็ไปตามเง่ือนไขดังนี ้
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกับการวนิิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการปว่ย
ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
(2) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์  
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้ได้รับความคุ้มครองหรือครอบครัวของผู้ได้รับความ
คุ้มครอง หรือ ของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว   

21212121....ค่าบริการอัตราทั่วไป ค่าบริการอัตราทั่วไป ค่าบริการอัตราทั่วไป ค่าบริการอัตราทั่วไป     หมายถึง อัตราค่าบริการทางการแพทย์  หรือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลหรือ 
สถานพยาบาล ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาพยาบาล ที่ไม่สูงกว่าของผู้ป่วย
รายอื่นที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล นั้น ณ เวลา
เดียวกัน 

22222222....การแพทย์ทางเลือกการแพทย์ทางเลือกการแพทย์ทางเลือกการแพทย์ทางเลือก    หมายถึง การรักษาการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยผู้ประกอบโรคศิลปะที่มีใบอนุญาตใน
ท้องถ่ินที่ให้บริการ ในสาขาทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนจีน หรือไคโร
แพรคติก หรือสาขาอื่นที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน 

23232323....ความรับผิดส่ความรับผิดส่ความรับผิดส่ความรับผิดส่ววววนแรกนแรกนแรกนแรก    
(Ded(Ded(Ded(Deductibuctibuctibuctible)le)le)le)  

หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญา
ประกันภัย 

24242424....การก่อการร้ายการก่อการร้ายการก่อการร้ายการก่อการร้าย    
        

หมายถึง การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เก่ียวเนื่องกับ
องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือ
จุดประสงค์ที่คล้ ายคลึ งกัน  รวมทั้ งเพื่ อต้องการส่งผลให้ รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก
หวาดกลัว 

25252525....ปีปปีีปีกรมกรมกรมกรมธธธธรรรรรรรรม์ประกัม์ประกัม์ประกัม์ประกันภัยนภัยนภัยนภัย    หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป  



3 

 

 

26262626....ฉ้อฉลประกันภัยฉ้อฉลประกันภัยฉ้อฉลประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย    
    

หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอัน

เป็นเท็จในการเรียกร้อง รวมถึงการเจตนาทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพื่อ

เรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ 
27272727....บัตรประบัตรประบัตรประบัตรประกันภัยสุกันภัยสุกันภัยสุกันภัยสุขภาพขภาพขภาพขภาพ    หมายถึง บัตรประจำตัวของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งออกให้โดยบริษัท โดยเป็นหน้าที่และความ

รับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองในการนำส่งคืนบริษัท ใน
กรณีขอสิ้นสุดความคุ้มครองก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ ในกรณี
ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถคืนบัตรแก่บริษัทได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืน
เบี้ยประกันภัย 

    

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่2 2 2 2 เงื่เงื่เงื่เงื่ออออนไนไนไนไขทั่ขทั่ขทั่ขทั่วไปวไปวไปวไปและขอ้กและขอ้กและขอ้กและขอ้กำหนดำหนดำหนดำหนด    

1111....                สญัญาปสญัญาปสญัญาปสญัญาปรรรระะะะกนัภักนัภักนัภักนัภัยยยย                                

สัญญาประกันภัยนี้เกิดข้ึนจากการที่บริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองในใบคำขอเอา

ประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับ

ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริง

ใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งหากบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัย

สูงข้ึนอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสญัญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้     

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ใน

เอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2.2.2.2.     การไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภยัการไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภยัการไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภยัการไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภยั    

บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัย 

นี้มีผลคุ้มครองในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง มีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ข้ึนไปนับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ หรือผู้ได้รับความคุ้มครองได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสองปี (2 ปี) หรือวันที่บริษัทอนุมัติ

ให้เพิ่มผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษัท

จะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มข้ึนเท่านั้น  

ในกรณีที่บริษัททราบมูลอันจะบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ใช้สิทธิบอก 

ล้างกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายในกำหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของกรมธรรม์

ประกันภัยในกรณีนี้ได้ 

 บริษัทจะไม่อาศัยข้อเท็จจริงที่นอกเหนือจากที่แถลงไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยมาเป็นเหตุในการโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่

สมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบรูณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับบาดเจ็บ

อันเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เท่าที่บริษัท ได้รับแจ้งการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตาม

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเมื่อบริษัทอนุมัติการจ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในคร้ังนั้นแล้ว จะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

สิ้นผลคุ้มครองนับแต่วันถัดจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา

ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของข้อตกลงคุ้มครองที่ได้จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บนั้น สำหรับระยะเวลาที่ได้ให้

ความคุ้มครองมาแล้วออกตามสัดส่วน ในส่วนความคุ้มครองอื่นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน 

3. 3. 3. 3.             ควควควความามามามสสสสมบูมบูมบูมบูรณแ์ห่รณแ์ห่รณแ์ห่รณแ์ห่งสญัญาประกนัภยัและการเปลีย่นแปลงขอ้คงสญัญาประกนัภยัและการเปลีย่นแปลงขอ้คงสญัญาประกนัภยัและการเปลีย่นแปลงขอ้คงสญัญาประกนัภยัและการเปลีย่นแปลงขอ้ความในสญัญาประกนัภยัวามในสญัญาประกนัภยัวามในสญัญาประกนัภยัวามในสญัญาประกนัภยั     

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง

ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้าย

แล้วจึงจะสมบูรณ์ 

 

 



4 

 

 

4.4.4.4.                    การชำระเบี้การชำระเบี้การชำระเบี้การชำระเบี้ยประกนัภัยประกนัภัยประกนัภัยประกนัภัยและการเริม่ความคุม้ยและการเริม่ความคุม้ยและการเริม่ความคุม้ยและการเริม่ความคุม้ครองครองครองครอง        

                            4444.1 .1 .1 .1     กากากาการชรชรชรชำระเบีย้ประกนัภยัแบบงวดรายปีำระเบีย้ประกนัภยัแบบงวดรายปีำระเบีย้ประกนัภยัแบบงวดรายปีำระเบีย้ประกนัภยัแบบงวดรายปี    

        4.1.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีจะถึงกำหนดชำระทันทีหรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้นโดยผู้เอาประกันภัย 

และความคุ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 

                       4.1.2 การชำระเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ  ผู้เอาประกันภัย ต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วัน นับแต่วันที่

กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทจะไม่นำระยะเวลาในการใช้สิทธิโต้แย้ง

ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย เง่ือนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  และระยะเวลาที่ไม่

คุ้มครอง (Waiting Period) (ถ้ามี) มาเร่ิมนับใหม่ 

        4.1.3  หากผู้เอาประกันภัย ไม่ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัย

ไม่ประสงค์ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเอา

ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

4444....2222        การชำระเบีย้ประกนัภยัแบบการชำระเบีย้ประกนัภยัแบบการชำระเบีย้ประกนัภยัแบบการชำระเบีย้ประกนัภยัแบบงวดรายงวดรายงวดรายงวดรายเดอืนเดอืนเดอืนเดอืน ตามจำนวนเดอืนทีร่ะบใุนตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตามจำนวนเดอืนทีร่ะบใุนตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตามจำนวนเดอืนทีร่ะบใุนตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัตามจำนวนเดอืนทีร่ะบใุนตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
        4.2.1  การชำระเบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกำหนดชำระทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้นโดยผู้เอาประกันภัย 

และความคุ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 

                       4.3.2  เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วันนับจากวันที่ครบกำหนด

ระยะเวลาการชำระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นความ

คุ้มครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้าและบริษัทจะไม่นำระยะเวลาในการใช้สิทธิโต้แย้งความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สภาพที่

เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  และระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) (ถ้ามี) มาเร่ิมนับใหม่ 

                       หากบริษัทยังคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เป็นอันสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชำระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้  

                                                            4.4.4.4.3333  ในกรณีที่มีเหตุเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริษัทยังไม่ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ย

ประกันภัยเป็นจำนวนเทา่กับเบี้ยประกันภัยทีย่ังไม่ได้รับสำหรับปกีรมธรรม์ประกันภัยนั้นออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ต้องชดใช้ตาม

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายผลประโยชน์ส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้รับประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต) 

5555....                    การแถการแถการแถการแถลลลลงองององอาาาายุยยุุยุหหหหรอืเพรอืเพรอืเพรอืเพศคลาดศคลาดศคลาดศคลาดเคลื่เคลื่เคลื่เคลื่ออออนนนน    

               ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ทำให้บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อย

กว่าที่กำหนด จำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้

ชำระแล้วนั้นสามารถซื้อความคุ้มครองตามการประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความ

คุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืน

เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชำระมาแล้วแทน 

หากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กำหนด  บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยในส่วนทีเ่กินให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

6666....                    การตอ่อาย ุกรณีการตอ่อาย ุกรณีการตอ่อาย ุกรณีการตอ่อาย ุกรณีครบรอบปกีรมธรรม์ครบรอบปกีรมธรรม์ครบรอบปกีรมธรรม์ครบรอบปกีรมธรรม์ประกนัภยั (ประกนัภยั (ประกนัภยั (ประกนัภยั (Renewal) Renewal) Renewal) Renewal)     

               กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้

ได้รับความคุ้มครองมีอายุ 99 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์

ประกันภัย บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการ 

6.1 การปรับอัตราเบีย้ประกันภัยให้เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงภัยและอายทุี่เพิม่ข้ึนของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความ

คุ้มครองโดยเบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราเบีย้ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว้ และ 

6.2 การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัย และเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความ

จำเป็นโดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือขยายความคุ้มครองใดๆ ของเง่ือนไข

ทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้ายหรืออื่นๆ ที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัย 

   6.3   บริษัทจะสงวนสทิธ์ิไม่ตอ่อายุกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอ่ไปนี ้

6.3.1 ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย

หรือคำขอต่ออายุ ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการทำกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็น
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สาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญาประกันภัย หรือรับประกันแบบมี

เง่ือนไข  

6.3.2 ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์จากการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไมม่ี

ความจำเป็นทางการแพทย์  

การไม่ต่ออายุสัญญาประกันภัย (Renewal) ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันภัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะ

สิ้นผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ และ/หรือใบสลักหลัง (ถ้ามี)   

                ทั้งนี้ เง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด เร่ือง การต่ออายุ กรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) ตามข้อ 6 นี้ ไม่บังคับใช้

สำหรับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 

7777. . . .                     การปรบัเบีย้ประกนัภยั  การปรบัเบีย้ประกนัภยั  การปรบัเบีย้ประกนัภยั  การปรบัเบีย้ประกนัภยั      

            บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  โดยการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มข้ึนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง  

 ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยทีม่ีการปรับจะต้องอยู่ในอตัราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แลว้ 

8.8.8.8.                        การเปการเปการเปการเปลีย่นลีย่นลีย่นลีย่นแปลงผลประโยชนค์วามคุม้ครองแปลงผลประโยชนค์วามคุม้ครองแปลงผลประโยชนค์วามคุม้ครองแปลงผลประโยชนค์วามคุม้ครอง 

 หากผลประโยชน์ความคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้เง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับการปรับเพิ่มข้ึนสูง

กว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือในปีที่ต่ออาย ุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของเดือนถัดไป หลังจากที่

บริษัทได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้เอาประกันภัยโดยมีเง่ือนไขว่า 

8.1 หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการป่วยก่อนเวลาที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จำนวน

เงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการป่วย ซึ่งเกิดข้ึนก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความ

คุ้มครองจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

8.2 หากผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการป่วยตามผลประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว 

รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจะไม่เกินกว่าจำนวนเงิน

ผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

      อนึ่งผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้ รับความคุ้มครองจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล่าว 

9.9.9.9.                            การสิน้ผลบัการสิน้ผลบัการสิน้ผลบัการสิน้ผลบังงงงคบัขคบัขคบัขคบัของกรมธรรม์องกรมธรรม์องกรมธรรม์องกรมธรรม์ปปปปรรรระกัะกัะกัะกันภันภันภันภัยยยย    

       ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นผลบังคับเมื่อมี

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

1) เมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเง่ือนไขทั่วไปและ

ข้อกำหนด ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 4444....    การการการการชำระเบี้ชำระเบี้ชำระเบี้ชำระเบี้ยประกัยประกัยประกัยประกันภัยนภัยนภัยนภัยและการเริ่มความและการเริ่มความและการเริ่มความและการเริ่มความคุ้คุคุ้้คุ้มครองมครองมครองมครอง ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็น

อันสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชำระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้ 

2) ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัย

กรณีต่ออายุ ในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง มีอายุ ครบ 99 ปีบริบูรณ์ 

3) เมื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ

หรือทัณฑสถาน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ

ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน เว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ทุกรายการเต็ม

จำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ หรือตารางผลประโยชน์เต็มจำนวน 

4) เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อข้อข้อข้อ    15151515....    กากากาการรรรบบบบอกเลิกอกเลิกอกเลิกอกเลิก

กรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย 

5) เมื่อบริษัทไม่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ตามเง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 6666....    การตอ่อาย ุกรณีครบรอบปกีรมธรรม์การตอ่อาย ุกรณีครบรอบปกีรมธรรม์การตอ่อาย ุกรณีครบรอบปกีรมธรรม์การตอ่อาย ุกรณีครบรอบปกีรมธรรม์

ประกันภัย (ประกันภัย (ประกันภัย (ประกันภัย (RenewalRenewalRenewalRenewal))))    ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันภัยล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่
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กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่อ

อายุ และ/หรือใบสลักหลัง (ถ้ามี)    

6) ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงิน

เอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุของความคุ้มครอง

นั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยของ

ความคุ้มครองอื่นที่เหลืออยู่เท่านั้น 

7) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

         การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใดๆ  ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผลบังคับของ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้  การที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย หลังจากการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่ก่อให้เกิดความ

รับผิดใดๆต่อบริษัท แต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้ 

10.10.10.10.     กกกการารารารทำใทำใทำใทำให้หห้้ห้กรมธรรมป์ระกนัภักรมธรรมป์ระกนัภักรมธรรมป์ระกนัภักรมธรรมป์ระกนัภัยยยยกลบัมามีกลบัมามีกลบัมามีกลบัมามีผลบัผลบัผลบัผลบังคังคังคังคับบบบใหใหใหใหม่มม่่ม่    ((((ReinstatementReinstatementReinstatementReinstatement))))        

             หากกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นผลคุ้มครองลง เนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม

เง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 4.4.4.4.    การชำระการชำระการชำระการชำระเบี้ยเบี้ยเบี้ยเบี้ยปรปรปรประะะะกักกัักันภันภันภันภัยและยและยและยและการเริ่มคการเริ่มคการเริ่มคการเริ่มความคุ้วามคุ้วามคุ้วามคุ้มมมมครองครองครองครอง   

ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กลับมามีผลคุ้มครองใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ย

ประกันภัย โดยความยินยอมของบริษัท  เมื่อบริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับตามการร้องขอของผู้เอาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเร่ิมให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการป่วย ซึ่งเกิดข้ึนนับแต่วันที่ได้อนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เป็นต้นไป โดยบริษัทจะไม่นำระยะเวลาในข้อกำหนดทั่วไป เร่ืองการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย เร่ือง

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนับใหม่ 

            กรณีที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement)  ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัย

ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นสัดส่วนตามระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง นับแต่วันที่บริษัทได้อนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

11.11.11.11. การตรวจทาการตรวจทาการตรวจทาการตรวจทางงงงกกกการแพทย์ารแพทย์ารแพทย์ารแพทย์        

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองเท่าที่

จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ

บริษัท 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจ

วินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทอาจปฏิเสธความ

คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองได้ 

12.12.12.12. การแจง้การแจง้การแจง้การแจง้และการเและการเและการเและการเรีรรีีรียยยยกร้กร้กร้กร้อออองงงง    

ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้

บริษัททราบถึงการบาดเจ็บหรือการป่วย ที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่

มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ ดังที่ได้กล่าว

มาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

13131313....                            การส่งหลักฐานการเรียกร้องการส่งหลักฐานการเรียกร้องการส่งหลักฐานการเรียกร้องการส่งหลักฐานการเรียกร้อง    

              ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐาน

ตามที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็นให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ภายในระยะเวลาสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่กำหนด ซึ่ง

จะเป็นไปตามที่ระบุในเง่ือนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมของหมวดความคุ้มครองหรือข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์

ประกันภัยนี้  

              การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่

สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 
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11114444....                        การจา่ยผลการจา่ยผลการจา่ยผลการจา่ยผลประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์คา่สนิไหมทดแทนคา่สนิไหมทดแทนคา่สนิไหมทดแทนคา่สนิไหมทดแทน    

     บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าสินไหมทดแทน หรือ ค่าบริการอัตราทั่วไป  ภายในสิบห้าวัน (15 วัน)  นับแต่วันที่บริษัทได้รับ

หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยผลประโยชน์ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเสียชีวิต  บริษัทจะ

จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนผลประโยชน์ค่าสินไหมทดแทนอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง 

    ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลง

คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย  ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินเก้าสิบวัน (90 วัน)  นับ

จากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์

ประกันภัยนี้  บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า

รักษาพยาบาล 

     หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างตน้ บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา

ร้อยละสิบห้า (15) ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ 

11115555....                        การบอกเการบอกเการบอกเการบอกเลกิกลกิกลกิกลกิกรมธรมธรมธรมธรรมป์ระกนัภยั รรมป์ระกนัภยั รรมป์ระกนัภยั รรมป์ระกนัภยั     

15151515.1  .1  .1  .1  กรณีกรณีกรณีกรณีชำชำชำชำระระระระเบี้ยเบี้ยเบี้ยเบี้ยปรปรปรประะะะกักกัักันภัยนภัยนภัยนภัยแบบแบบแบบแบบงวดงวดงวดงวดรายรายรายรายปีปปีีปี        

15.1.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดย

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่คร้ังสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม 

หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการ

ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น  

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย

ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  

เว้นแต่กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตาม ข้อ 15.1.2 และบริษัทได้จ่ายเงินผลประโยชน์จนครบ

จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แล้ว บริษัทจะไม่คืนเบี้ย

ประกันภัย  

15.1.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ย

ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย

ระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ตารตารตารตารางอัางอัางอัางอัตราเบีย้ประกนัภยัรตราเบีย้ประกนัภยัรตราเบีย้ประกนัภยัรตราเบีย้ประกนัภยัระะะะยยยยะสั้ะสั้ะสั้ะสั้นนนน    

ระยระยระยระยะเวลาประเวลาประเวลาประเวลาประกนัภยัะกนัภยัะกนัภยัะกนัภยั    ((((ไมเ่กนิไมเ่กนิไมเ่กนิไมเ่กนิ////เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน))))    รอ้ยละขอรอ้ยละขอรอ้ยละขอรอ้ยละของเบีย้ปรงเบีย้ปรงเบีย้ปรงเบีย้ประกัะกัะกัะกันภยัเต็นภยัเต็นภยัเต็นภยัเต็มมมมปีปปีีปี    

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 
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15151515.2 .2 .2 .2     กกกกรรรรณีณณีีณีชำระเบี้ยประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่ตามเงื่อนไขทั่ตามเงื่อนไขทั่ตามเงื่อนไขทั่วไปวไปวไปวไปและข้และข้และข้และข้อกำหอกำหอกำหอกำหนดนดนดนดข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 4444.2 .2 .2 .2 การชำระเการชำระเการชำระเการชำระเบี้ยประกันภัยบี้ยประกันภัยบี้ยประกันภัยบี้ยประกันภัยแบแบแบแบบงวดรายบงวดรายบงวดรายบงวดรายเดือนเดือนเดือนเดือน    

15.2.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ด้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่คร้ังสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบหรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม 

หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการ

ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น   

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน แต่สำหรับกรณีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผล

บังคับในวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้รับชำระแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยบริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา

ประกันภัย 

                  เว้นแต่กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตาม 15.2.2 และบริษัทได้จ่ายเงินผลประโยชน์จนครบ

จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แล้ว บริษัทจะไม่คืนเบี้ย

ประกันภัย   

15.2.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับ

เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน แต่สำหรับ

กรณีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอตัโนมัตใินวันสุดท้ายที่เบีย้ประกันภัยซึ่งได้รับชำระมาแลว้

สามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยบริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

16.16.16.16.                        การระงบัขอ้พพิาทการระงบัขอ้พพิาทการระงบัขอ้พพิาทการระงบัขอ้พพิาทโดยอโดยอโดยอโดยอนญุาโตนญุาโตนญุาโตนญุาโตตุตตุุตุลาการลาการลาการลาการ    

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง

ยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

17171717....                            การคืนบัตรสมาชิกประกัการคืนบัตรสมาชิกประกัการคืนบัตรสมาชิกประกัการคืนบัตรสมาชิกประกันนนนสุขภาพสุขภาพสุขภาพสุขภาพ    

   กรณีที่การประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าโดยกรณีใด ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องส่งคืนบัตรสมาชิก

ประกันภัยสุขภาพที่บริษัทได้ออกให้เพื่อการประกันภัยนี้ โดยส่งคืนให้กับบริษัทภายใน 30 วัน และหากพบว่าหลังจากที่กรมธรรม์

ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ได้มีการนำบัตรสมาชิกประกันสุขภาพดังกล่าวไปใช้ในการรักษาพยาบาลใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ผู้เอา

ประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเองทั้งหมด    

18181818....                            กฎหมายบงัคบัใกฎหมายบงัคบัใกฎหมายบงัคบัใกฎหมายบงัคบัใช้ชช้้ช้    

               กรมธรรม์ประกันภัยนีอ้ยู่ภายใต้กฎหมายไทยและจะถูกตคีวามหมายตามกฎหมายไทย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความ

คุ้มครองยินยอมวา่กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายเดยีวที่ใช้ในการยตุิข้อโต้แย้งทีเ่กิดข้ึน หรือมสี่วนเก่ียวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัย

ฉบับนี ้

19191919....                            สสสสกุกกุุกุลเลเลเลเงนิตรางนิตรางนิตรางนิตรา    

              เบี้ยประกันภัยและจำนวนผลประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย ณ 

วันที่ทำการรักษาโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทย 

22220000....                            เงื่เงื่เงื่เงื่ออออนนนนไไไไขบัขบัขบัขบังคังคังคังคับบบบกอ่นกอ่นกอ่นกอ่น 

               บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ 

หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
22221111....                            อาณอาณอาณอาณาเาเาเาเขขขขตตตตความคุม้ครองความคุม้ครองความคุม้ครองความคุม้ครอง    
    บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความคุ้มครองภายในประเทศไทย และยังขยายความคุ้มครองในขณะที่ผู้ได้รับความ
คุ้มครองเดินทางอยู่ภายนอกประเทศไทย เพื่อการธุรกิจหรือการท่องเที่ยว สูงสุดไม่เกินคร้ังละ 90 วัน (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อไป
ทำการรักษาพยาบาลภายนอกประเทศไทยโดยตรง) ทั้งนี้บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลภายนอกประเทศไทยเฉพาะ
การบาดเจ็บหรือการป่วยที่เกิดข้ึนอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างอยู่ภายนอกประเทศไทย จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
ซึ่งเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงแต่ไม่เกิน
จำนวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ และ
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ความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) จะถูกคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
 
22222222....                            สิทธิในการขอยกเลิกกรสิทธิในการขอยกเลิกกรสิทธิในการขอยกเลิกกรสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์มธรรม์มธรรม์มธรรม์ประกันภัยประกันภัยประกันภัยประกันภัย    ((((FFFFreereereeree    Look Period)Look Period)Look Period)Look Period)    
               หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยมายังบริษัทภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหัก
ค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท ฉบับละไม่เกิน 500 บาท (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งการ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขนี้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เอาประกันภัยที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อข้อข้อข้อ    
15151515....    กกกกาาาารบอรบอรบอรบอกเลิกกรมธรรกเลิกกรมธรรกเลิกกรมธรรกเลิกกรมธรรม์ประกัม์ประกัม์ประกัม์ประกันภัยนภัยนภัยนภัย 
 
หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่3 3 3 3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไปขอ้ยกเวน้ทัว่ไปขอ้ยกเวน้ทัว่ไปขอ้ยกเวน้ทัว่ไป    

การประกนัภยันีไ้มคุ่้การประกนัภยันีไ้มคุ่้การประกนัภยันีไ้มคุ่้การประกนัภยันีไ้มคุ่้มมมมคคคครองคา่ใช้จา่รองคา่ใช้จา่รองคา่ใช้จา่รองคา่ใช้จา่ยจากการรักษายจากการรักษายจากการรักษายจากการรักษาพยาพยาพยาพยาบาบาบาบาลลลล    หหหหรือความรือความรือความรือความเสยีหายทีเ่กดิจากการเสยีหายทีเ่กดิจากการเสยีหายทีเ่กดิจากการเสยีหายทีเ่กดิจากการบาดบาดบาดบาดเจ็เจ็เจ็เจ็บบบบหรืหรืหรืหรือการปว่ย (รวมทัง้อการปว่ย (รวมทัง้อการปว่ย (รวมทัง้อการปว่ย (รวมทัง้
ภาวภาวภาวภาวะะะะแทรกแทรกแทรกแทรกซ้อซ้อซ้อซ้อน) น) น) น) อากอากอากอาการ าร าร าร หรืหรืหรืหรืออออภภภภาวะคาวะคาวะคาวะความผิดปกติที่เวามผิดปกติที่เวามผิดปกติที่เวามผิดปกติที่เกิดจากกิดจากกิดจากกิดจาก    

1.1.1.1. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่้การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่้การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่้การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่้ได้ได้ได้ได้รบัความคุม้ครองรบัความคุม้ครองรบัความคุม้ครองรบัความคุม้ครอง    กอ่อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะถกูจบักมุ หรอืหลบหนีกอ่อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะถกูจบักมุ หรอืหลบหนีกอ่อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะถกูจบักมุ หรอืหลบหนีกอ่อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะถกูจบักมุ หรอืหลบหนี

การจบักมุการจบักมุการจบักมุการจบักมุ    

2.2.2.2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้ได้ได้ได้รับความคุ้มครองรับความคุ้มครองรับความคุ้มครองรับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเแข่งรถหรือแข่งเแข่งรถหรือแข่งเแข่งรถหรือแข่งเรือรือรือรือทุททุุทุกชนิดกชนิดกชนิดกชนิด    แข่งม้าแข่งม้าแข่งม้าแข่งม้า    แข่งสกีทุแข่งสกีทุแข่งสกีทุแข่งสกีทุกชนิดกชนิดกชนิดกชนิด    รวมถึงเรวมถึงเรวมถึงเรวมถึงเจ๊ตจ๊ตจ๊ตจ๊ตสกีด้วยสกีด้วยสกีด้วยสกีด้วย    

แข่งสเกต็แข่งสเกต็แข่งสเกต็แข่งสเกต็    ชกมวยชกมวยชกมวยชกมวย    โดดรม่โดดรม่โดดรม่โดดรม่    ((((เวน้แตก่ารโดดร่มเพื่อรักษาชีวิตเวน้แตก่ารโดดร่มเพื่อรักษาชีวิตเวน้แตก่ารโดดร่มเพื่อรักษาชีวิตเวน้แตก่ารโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ) ) ) เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์    ร่มบินร่มบินร่มบินร่มบิน    เครื่องร่อนเครื่องร่อนเครื่องร่อนเครื่องร่อน    ขณะกำลังขึ้นขณะกำลังขึ้นขณะกำลังขึ้นขณะกำลังขึ้น

หรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนลลูนลลูนลลูน    เล่นบันจี้จั๊มพ์เล่นบันจี้จั๊มพ์เล่นบันจี้จั๊มพ์เล่นบันจี้จั๊มพ์    ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้จใต้จใต้จใต้น้ำน้ำน้ำน้ำ    

3.3.3.3. สงคราม การรุกรสงคราม การรุกรสงคราม การรุกรสงคราม การรุกราน าน าน าน การการการการกระกระกระกระททททำที่ำที่ำที่ำที่มุ่มุมุ่่มุ่งร้งร้งร้งร้าาาายยยยของศัของศัของศัของศัตรูตรูตรูตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่ต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่ต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่ต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้งร้งร้งร้ายคายคายคายคล้ลล้้ล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ

ประกาศสงครประกาศสงครประกาศสงครประกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม หรืามหรอืไมก่ต็าม หรืามหรอืไมก่ต็าม หรืามหรอืไมก่ต็าม หรือสงอสงอสงอสงคคคครามกรามกรามกรามกลางลางลางลางเมืเมืเมืเมือง การแขง็ข้ออง การแขง็ข้ออง การแขง็ข้ออง การแขง็ข้อ    การกบฏ การจลาจลการกบฏ การจลาจลการกบฏ การจลาจลการกบฏ การจลาจล    การนัดหยุการนัดหยุการนัดหยุการนัดหยุดงานดงานดงานดงาน    กกกการก่อความารก่อความารก่อความารก่อความ

วุ่นวาย การปฏวิัวุ่นวาย การปฏวิัวุ่นวาย การปฏวิัวุ่นวาย การปฏวิัต ิการรัฐต ิการรัฐต ิการรัฐต ิการรัฐประหประหประหประหาาาารรรร    กกกการารารารปปปปรรรระกาศกฎอยักาะกาศกฎอยักาะกาศกฎอยักาะกาศกฎอยัการศึรศึรศึรศึกกกก    หรืหรืหรืหรือเหตกุารณใ์ดๆ อเหตกุารณใ์ดๆ อเหตกุารณใ์ดๆ อเหตกุารณใ์ดๆ ซึ่ซึซ่ึ่ซึ่งจะงจะงจะงจะเป็เป็เป็เป็นนนนเหตุเหตุเหตุเหตุให้ให้ให้ให้มีมมีีมีกากากาการรรรประกาประกาประกาประกาศหรืศหรืศหรืศหรือคงไว้อคงไว้อคงไว้อคงไว้

ซึ่งกฎอัยการศึกซึ่งกฎอัยการศึกซึ่งกฎอัยการศึกซึ่งกฎอัยการศึก    

4.4.4.4. การก่การก่การก่การก่อกอกอกอกาาาารร้รร้รร้รร้าย ที่เกดิจากการกระทำซึง่ใชก้ำลงัหรืาย ที่เกดิจากการกระทำซึง่ใชก้ำลงัหรืาย ที่เกดิจากการกระทำซึง่ใชก้ำลงัหรืาย ที่เกดิจากการกระทำซึง่ใชก้ำลงัหรือความรนุแรง และ/หรือความรนุแรง และ/หรือความรนุแรง และ/หรือความรนุแรง และ/หรือมีอมีอมีอมีการข่การข่การข่การข่มขู่มขู่มขู่มขู่โโโโดยบคุคลหรอืกลุ่ดยบคุคลหรอืกลุ่ดยบคุคลหรอืกลุ่ดยบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดไม่ว่ามบคุคลใดไม่ว่ามบคุคลใดไม่ว่ามบคุคลใดไม่ว่าจะจะจะจะ

เป็นการกเป็นการกเป็นการกเป็นการกระทำระทำระทำระทำเเเเพีพพีีพียงลำพัง การกระทำการแทน หยงลำพัง การกระทำการแทน หยงลำพัง การกระทำการแทน หยงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่รือที่เกี่รือที่เกี่รือที่เกี่ยวเยวเยวเยวเนื่นืน่ื่นื่อออองกังกังกังกับบบบองค์กรใด หรืองค์กรใด หรืองค์กรใด หรืองค์กรใด หรือรัอรัอรัอรัฐบาลฐบาลฐบาลฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่ใด ซึ่งกระทำเพื่ใด ซึ่งกระทำเพื่ใด ซึ่งกระทำเพื่ออออผลทผลทผลทผลทางางางาง

กกกกาาาารเมืรเมืรเมืรเมือง อง อง อง ศาศาศาศาสนสนสนสนาาาา    ลัทธิลัทธิลัทธิลัทธินินนิินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกังกังกังกัน รน รน รน รววววมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน รือสาธารณชน รือสาธารณชน รือสาธารณชน 

หรือส่หรือส่หรือส่หรือส่วนหวนหวนหวนหนึ่นึน่ึ่นึ่งส่งส่งส่งส่วนวนวนวนใดขใดขใดขใดของสาธารณชนตกอองสาธารณชนตกอองสาธารณชนตกอองสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระยู่ในภาวะตื่นตระยู่ในภาวะตื่นตระยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัหนกหวาดกลัหนกหวาดกลัหนกหวาดกลัวววว    
5.5.5.5. กากากาการรรรแแแแผร่งัส ีหรือการแพร่กมัมนัผร่งัส ีหรือการแพร่กมัมนัผร่งัส ีหรือการแพร่กมัมนัผร่งัส ีหรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสีตภาพรังสีตภาพรังสีตภาพรังสีจากเจากเจากเจากเชื้ชืช้ื้ชื้ออออเพเพเพเพลิลลิิลิงนวิเคลยีร์งนวิเคลยีร์งนวิเคลยีร์งนวิเคลยีร์    หรืหรืหรืหรือจากอจากอจากอจากกากนวิเคลยีรใ์กากนวิเคลยีรใ์กากนวิเคลยีรใ์กากนวิเคลยีรใ์ดๆ ดๆ ดๆ ดๆ อนัอนัอนัอนัเนื่เนื่เนื่เนื่องมาองมาองมาองมาจากจากจากจากกากากาการเรเรเรเผผผผาไหม้าไหม้าไหม้าไหม้

ขอขอขอของงงงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรกกรกกรกกรรรรรมมมมวิววิิวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้งดำเนินติดต่อไปด้งดำเนินติดต่อไปด้งดำเนินติดต่อไปด้วยวยวยวยตัตตััตัวเอวเอวเอวเองงงง    

6666. . . .         การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกจากการกจากการกจากการกระทำของระทำของระทำของระทำของผู้ผูผู้้ผู้ได้รับความคุ้ได้รับความคุ้ได้รับความคุ้ได้รับความคุ้มครองมครองมครองมครอง            

1)1)1)1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือหรือหรือหรือยาเยาเยาเยาเสสสสพติดให้โทษจนไม่สามารถครอพติดให้โทษจนไม่สามารถครอพติดให้โทษจนไม่สามารถครอพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรืองสติได้ หรืองสติได้ หรืองสติได้ หรือ    

2)2)2)2) ขณะขณะขณะขณะอยู่อยู่อยู่อยู่ภายใตฤ้ทธิส์รุาโดยมรีะดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ภายใตฤ้ทธิส์รุาโดยมรีะดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ภายใตฤ้ทธิส์รุาโดยมรีะดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ภายใตฤ้ทธิส์รุาโดยมรีะดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ากับระดับแอลกอฮอล์ากับระดับแอลกอฮอล์ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ในเลือด ตั้งแต่ในเลือด ตั้งแต่ในเลือด ตั้งแต่    150 150 150 150 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ     

3)3)3)3) ขณะอยู่ภขณะอยู่ภขณะอยู่ภขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ายใต้ฤทธิ์ายใต้ฤทธิ์ายใต้ฤทธิ์สุราจนสุราจนสุราจนสุราจนไม่สามารถครองสไม่สามารถครองสไม่สามารถครองสไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีกรณีกรณีกรณีที่ทีท่ี่ที่ไไไไม่สามารถตรวจวัดระดับม่สามารถตรวจวัดระดับม่สามารถตรวจวัดระดับม่สามารถตรวจวัดระดับ

แอลกอแอลกอแอลกอแอลกอฮอล์ได้ ฮอล์ได้ ฮอล์ได้ ฮอล์ได้     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



10 

 

 

    
หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    4 4 4 4 ข้ขข้้ข้อตอตอตอตกลงคุ้มครองกลงคุ้มครองกลงคุ้มครองกลงคุ้มครอง    

ภายใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองสำหรับข้อตกลงคุ้มครองต่อไปนี้ 

เฉพาะที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตารางผลประโยชน์และ/หรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัย

กรณีต่ออายุ 
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                                                                                                หมวดความคุ้หมวดความคุ้หมวดความคุ้หมวดความคุ้มคมคมคมครองกรองกรองกรองกาาาารประกนัภยัสขุภาพรประกนัภยัสขุภาพรประกนัภยัสขุภาพรประกนัภยัสขุภาพ    

                    คำจำกัดควาคำจำกัดควาคำจำกัดควาคำจำกัดความเพิ่มมเพิ่มมเพิ่มมเพิ่มเติมเติมเติมเติม    

การการการการพกัพกัพกัพกัรกัษาเปน็รกัษาเปน็รกัษาเปน็รกัษาเปน็    

ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หนึง่ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หนึง่ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หนึง่ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หนึง่    

((((Per ConfinementPer ConfinementPer ConfinementPer Confinement)    )    )    )        

หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้า

พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล แต่

ละคร้ัง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการ

ผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาล ไม่ว่าก่ีคร้ังก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วย

เดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เก่ียวข้อง หรือต่อเนื่องกัน 

ทั้ งนี้  ภาย ใน ระย ะเวล า  90 วัน  นั บ แต่ วัน ที่ อ อ กจากโรงพ ย าบ าล หรือ

สถานพยาบาลหรือสถานพยาบาล คร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษา

ตัวคร้ังเดียวกันด้วย 

ผลประโยชนส์ูผลประโยชนส์ูผลประโยชนส์ูผลประโยชนส์ูงสดุต่งสดุต่งสดุต่งสดุต่อรอบอรอบอรอบอรอบปีปปีีปี

กรมธรรมป์ระกนัภักรมธรรมป์ระกนัภักรมธรรมป์ระกนัภักรมธรรมป์ระกนัภัยยยย    

หมายถึง ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งเป็น 2 กรณี 

(1) กรณีเป็นผู้ป่วยใน จะเร่ิมคำนวณค่ารักษาพยาบาลในวันแรกของการพัก

รักษาเป็นผู้ป่วยในที่เกิดข้ึนในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ไม่ว่าการพัก

รักษาเป็นผู้ป่วยในดังกล่าวจะสิ้นสุดในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยเดียวกัน

หรือไม่ก็ตาม 

(2) กรณี ผู้ป่วยนอก จะคำนวณ ค่ารักษาพยาบาลตามวันที่ เข้ารับการ

รักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ 

การผา่ตัการผา่ตัการผา่ตัการผา่ตัดใหญ่ดใหญ่ดใหญ่ดใหญ่    หมายถึง การผ่าตัดที่ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบ

ทั่วไป  (General Anaesthesia) หรือการใช้ยาระงับความ รู้สึกเฉพ าะส่วน 

(Regional Anaesthesia) 

การผ่การผ่การผ่การผ่าตดัเาตดัเาตดัเาตดัเลก็ลก็ลก็ลก็    หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือช้ันใต้ผิวหนัง หรือช้ันเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ 

(Local/Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ 

การผ่าตัดใหการผ่าตัดใหการผ่าตัดใหการผ่าตัดใหญ่ที่ ไม่ต้อญ่ที่ ไม่ต้อญ่ที่ ไม่ต้อญ่ที่ ไม่ต้องพักงพักงพักงพัก

รัรรััรักษาตักษาตักษาตักษาตัวเป็นผู้วเป็นผู้วเป็นผู้วเป็นผู้ป่วยป่วยป่วยป่วยในในในใน        

((((Day SurDay SurDay SurDay Surggggery)ery)ery)ery)    

หมายถึง การผ่าตัดใหญ่  หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่   หรือการใช้

เคร่ืองมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมี

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  
ค่าใช้ค่าใช้ค่าใช้ค่าใช้จ่ายร่จ่ายร่จ่ายร่จ่ายร่วมวมวมวม    

(Copayment(Copayment(Copayment(Copayment))))    

หมายถึง ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยที่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์

ภายหลังหักจำนวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

เบี้เบี้เบี้เบี้ยประกันยประกันยประกันยประกันภัยภัยภัยภัยในปีในปีในปีในปีต่ออต่ออต่ออต่ออายุายุายุายุ    หมายถึง เบี้ยประกันภัยในปตี่ออายุกรณีครบรอบปกีรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) หรือ 

กรณีกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ตามที่นายทะเบียนให้

ความเห็นชอบ โดยเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุในกรณีดังกล่าว ไม่มีการนำปัจจัย

เก่ียวกับเง่ือนไขให้มีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) และส่วนลดเบี้ยประกันภัย ตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดเง่ือนไขการต่ออายุ กรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

(Renewal) มาใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันภัย 

 
เเเเงื่งืง่ื่งื่อนไขและข้อกอนไขและข้อกอนไขและข้อกอนไขและข้อกำหำหำหำหนดเพิ่มเติมนดเพิ่มเติมนดเพิ่มเติมนดเพิ่มเติม    (ใช้บังคั(ใช้บังคั(ใช้บังคั(ใช้บังคับเฉพาะหมวดบเฉพาะหมวดบเฉพาะหมวดบเฉพาะหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภความคุ้มครองการประกันภัยสุขภความคุ้มครองการประกันภัยสุขภความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพาพาพาพเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น))))    

1111.      .      .      .      สภาพทีเ่ปน็มาก่สภาพทีเ่ปน็มาก่สภาพทีเ่ปน็มาก่สภาพทีเ่ปน็มาก่ออออนการเอาประกันการเอาประกันการเอาประกันการเอาประกันภยั (นภยั (นภยั (นภยั (PrePrePrePre----exexexexisting Condition)isting Condition)isting Condition)isting Condition)    
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  สำหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) 

หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรกเว้นแต่ 
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(1) ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเง่ือนไข

ยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2) โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัย

โดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก และ 

ในช่วงระยะเวลาสามปี (3 ปี) ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก   

2222....                        ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาทีไ่มคุ่้ทีไ่มคุ่้ทีไ่มคุ่้ทีไ่มคุ่้มครองมครองมครองมครอง    ((((WaiWaiWaiWaiting Period) ting Period) ting Period) ting Period)     
                                     บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับ    

1) การป่วยใดๆที่เกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นคร้ังแรก หรือวันที่

บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลังหรือ 

2) การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นคร้ังแรก 

หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง    
 - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด      

           - ริดสดีวงทวาร 

           - ไสเ้ลือ่นทุกชนิด 

           - ตอ้เนื้อ หรือตอ้กระจก 

           - การตดัทอนซลิ หรืออดนีอยด์           

           - นิ่วทุกชนิด 

               - เส้นเลอืดขอดที่ขา                       

                - เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่

             ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ตามเง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 8. เร่ือง การเปลี่ยนแปลง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มข้ึนเท่านั้น  

             บริษัทจะไม่นำเง่ือนไข ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) นี้มาใช้ หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจ็บ 

หรือต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่าง ๆ ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย 

 

ขอ้ขอ้ขอ้ขอ้ยกเยกเยกเยกเวน้เพิม่วน้เพิม่วน้เพิม่วน้เพิม่เตมิเตมิเตมิเตมิ    (ใชบ้งัคบัเฉพาะหมวดความคุ้(ใชบ้งัคบัเฉพาะหมวดความคุ้(ใชบ้งัคบัเฉพาะหมวดความคุ้(ใชบ้งัคบัเฉพาะหมวดความคุ้มครองกามครองกามครองกามครองการประกนัภยัสขุภาพรประกนัภยัสขุภาพรประกนัภยัสขุภาพรประกนัภยัสขุภาพเทา่นัน้)เทา่นัน้)เทา่นัน้)เทา่นัน้)    
การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครการประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครการประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครการประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองค่องค่องค่องค่าใช้าใช้าใช้าใช้จา่ยจากการรักษาพจา่ยจากการรักษาพจา่ยจากการรักษาพจา่ยจากการรักษาพยาบาล ยาบาล ยาบาล ยาบาล หรือควหรือควหรือควหรือความเสยีหายามเสยีหายามเสยีหายามเสยีหายทีเ่ทีเ่ทีเ่ทีเ่กดิจากการบาดเจบ็หรอืกากดิจากการบาดเจบ็หรอืกากดิจากการบาดเจบ็หรอืกากดิจากการบาดเจบ็หรอืการปว่ย (รวรปว่ย (รวรปว่ย (รวรปว่ย (รวมทั้มทั้มทั้มทั้งงงง

ภภภภาวะแทรกซ้าวะแทรกซ้าวะแทรกซ้าวะแทรกซ้อน) อน) อน) อน) อากอากอากอาการาราราร    หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากากากาก    

1.1.1.1. ภาวะทีเ่ภาวะทีเ่ภาวะทีเ่ภาวะทีเ่ปน็ผลจากความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้แตก่ำเนดิปน็ผลจากความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้แตก่ำเนดิปน็ผลจากความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้แตก่ำเนดิปน็ผลจากความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้แตก่ำเนดิ    หรือระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิดหรือระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิดหรือระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิดหรือระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด    หรือโรคหรือโรคหรือโรคหรือโรค

ทางพนัธกุรรมทางพนัธกุรรมทางพนัธกุรรมทางพนัธกุรรม    หรือคหรือคหรือคหรือความผิวามผิวามผิวามผิดปกตใินการพฒันาการของรา่งกายดปกตใินการพฒันาการของรา่งกายดปกตใินการพฒันาการของรา่งกายดปกตใินการพฒันาการของรา่งกาย    เวน้แต่เวน้แต่เวน้แต่เวน้แต่    กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อย

กว่าหนึ่กว่าหนึ่กว่าหนึ่กว่าหนึ่งปีงปีงปีงปี    ((((1111    ปีปปีีปี) ) ) ) และปรากฏอาการหลังผู้และปรากฏอาการหลังผู้และปรากฏอาการหลังผู้และปรากฏอาการหลังผู้ได้รับควาได้รับควาได้รับควาได้รับความคุ้มครองมคุ้มครองมคุ้มครองมคุ้มครองมีอายุครบมีอายุครบมีอายุครบมีอายุครบ    16161616    ปีปปีีปีบริบูรณ์บริบูรณ์บริบูรณ์บริบูรณ์        

2.2.2.2. การตรวจรกัการตรวจรกัการตรวจรกัการตรวจรกัษาหรืษาหรืษาหรืษาหรือกาอกาอกาอการผ่รผ่รผ่รผ่าตัาตัาตัาตัดเดเดเดเพื่พืพ่ื่พื่อเอเอเอเสสสสริมสริมสริมสริมสวย วย วย วย หรืหรืหรืหรือการแก้ไขปัญหาอการแก้ไขปัญหาอการแก้ไขปัญหาอการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้าผิวพรรณ สิว ฝ้าผิวพรรณ สิว ฝ้าผิวพรรณ สิว ฝ้า    กระกระกระกระ    รังแค ผรังแค ผรังแค ผรังแค ผมร่วงหรืมร่วงหรืมร่วงหรืมร่วงหรืออออกากากาการควบคุมรควบคุมรควบคุมรควบคุม

น้นน้้น้ำหนักตัว ำหนักตัว ำหนักตัว ำหนักตัว     การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกเว้นแต่เป็นการตกเว้นแต่เป็นการตกเว้นแต่เป็นการตกแต่แต่แต่แต่งบางบางบางบาดดดดแผลอัแผลอัแผลอัแผลอันเนเนเนเนื่องมานื่องมานื่องมานื่องมาจากจากจากจาก

อุบัติอุบัติอุบัติอุบัติเหตุเหตุเหตุเหตุที่ได้รับความคุ้ที่ได้รับความคุ้ที่ได้รับความคุ้ที่ได้รับความคุ้มคมคมคมครองรองรองรอง    

3.3.3.3. การตัง้ครรภ ์แการตัง้ครรภ ์แการตัง้ครรภ ์แการตัง้ครรภ ์แท้งบุท้งบุท้งบุท้งบุตร ตร ตร ตร ทำแทำแทำแทำแท้ทท้้ท้ง กง กง กง การารารารคลอดบตุร โรคแทรกซ้อนคลอดบตุร โรคแทรกซ้อนคลอดบตุร โรคแทรกซ้อนคลอดบตุร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ จากการตั้งครรภ์ จากการตั้งครรภ์ จากการตั้งครรภ์     กกกกาาาารรรรแก้ไขปัญหาการมีแก้ไขปัญหาการมีแก้ไขปัญหาการมีแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รบุตรยาก (รบุตรยาก (รบุตรยาก (รววววมถึงมถึงมถึงมถึง

กากากาการสบืรสบืรสบืรสบืวเิควเิควเิควเิคราราราราะะะะห์หห์์ห์แแแแลลลละะะะการรกัษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้การรกัษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้การรกัษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้การรกัษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่น มะเร็งครรภ์ไข่น มะเร็งครรภ์ไข่น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (ปลาอุก (ปลาอุก (ปลาอุก (Choriocarcinoma)Choriocarcinoma)Choriocarcinoma)Choriocarcinoma)    กกกกาาาารรรร

รัรรััรักษาพกษาพกษาพกษาพยาบยาบยาบยาบาาาาลเกี่ยวกับลเกี่ยวกับลเกี่ยวกับลเกี่ยวกับเเเเส้สส้้ส้นเลือนเลือนเลือนเลือดโป่งใดโป่งใดโป่งใดโป่งในลูกอัณฑะนลูกอัณฑะนลูกอัณฑะนลูกอัณฑะ    ((((Varicocele) Varicocele) Varicocele) Varicocele) โรคหย่อนสมโรคหย่อนสมโรคหย่อนสมโรคหย่อนสมรรรรรรรรถนถนถนถนะทางเะทางเะทางเะทางเพศพศพศพศ    ((((IIIImpmpmpmpotence) otence) otence) otence) หรือผลหรือผลหรือผลหรือผล

ต่อเนือ่งจากอากต่อเนือ่งจากอากต่อเนือ่งจากอากต่อเนือ่งจากอาการดงัารดงัารดงัารดงักลา่วกลา่วกลา่วกลา่ว    รวมถงึการขลบิรวมถงึการขลบิรวมถงึการขลบิรวมถงึการขลบิหหหหนงัหุ้นงัหุ้นงัหุ้นงัหุ้มอวัมอวัมอวัมอวัยยยยววววะเพศะเพศะเพศะเพศ    ((((CiCiCiCirrrrccccumcisiumcisiumcisiumcisionononon)  )  )  )  เวน้แต่เป็นความจำเป็นทางการเวน้แต่เป็นความจำเป็นทางการเวน้แต่เป็นความจำเป็นทางการเวน้แต่เป็นความจำเป็นทางการแพทย์แพทย์แพทย์แพทย์    

4.4.4.4. โรคเอดส ์หโรคเอดส ์หโรคเอดส ์หโรคเอดส ์หรืรรืืรืออออกกกกามโรคหรอืโามโรคหรอืโามโรคหรอืโามโรคหรอืโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์รคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์รคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์รคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์    โดยโโดยโโดยโโดยโรคเอรคเอรคเอรคเอดดดดส์สส์์ส์    ให้ให้ให้ให้รวมรวมรวมรวมถึงภูมิคุ้มกันบกถึงภูมิคุ้มกันบกถึงภูมิคุ้มกันบกถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง (พร่อง (พร่อง (พร่อง (AcquiredAcquiredAcquiredAcquired    Immune Immune Immune Immune 

Deficiency SyndDeficiency SyndDeficiency SyndDeficiency Syndromromromrome) e) e) e) ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเกิเกิเกิเกิดจดจดจดจากกากกากกากการติดเชื้อไารติดเชื้อไารติดเชื้อไารติดเชื้อไวรัสเวรัสเวรัสเวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึอดส์และให้หมายความรวมถึอดส์และให้หมายความรวมถึอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุงการติดเชื้อจุงการติดเชื้อจุงการติดเชื้อจุลชีพลชีพลชีพลชีพฉวยโอฉวยโอฉวยโอฉวยโอกากากากาสสสส    หรือหรือหรือหรือ

การการการการติตติิติดดดดโรโรโรโรค หค หค หค หรืรรืืรืออออกากากาการรรรปว่ยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรปว่ยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรปว่ยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรปว่ยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลอืดแสดงเปน็เวจเลอืดแสดงเปน็เวจเลอืดแสดงเปน็เวจเลอืดแสดงเปน็เลืลลืืลืออออดดดดบวกของไวรสั บวกของไวรสั บวกของไวรสั บวกของไวรสั HIV (Human ImmunodefHIV (Human ImmunodefHIV (Human ImmunodefHIV (Human Immunodeficienicienicieniciency cy cy cy 

ViViViVirrrrusususus) ) ) ) กากากาการติรติรติรติดเชื้ดเชื้ดเชื้ดเชื้อจุลชีพฉวยอจุลชีพฉวยอจุลชีพฉวยอจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงโอกาส ให้รวมถึงโอกาส ให้รวมถึงโอกาส ให้รวมถึง    แต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่แต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่แต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่แต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ททททำให้ำให้ำให้ำให้ เกิดโเกิดโเกิดโเกิดโรครครครคปปปปอดบอดบอดบอดบวมหรือวมหรือวมหรือวมหรือปอดอัปอดอัปอดอัปอดอักเสบ กเสบ กเสบ กเสบ 

((((Pneumocystis Carinii PPneumocystis Carinii PPneumocystis Carinii PPneumocystis Carinii Pneumonia) neumonia) neumonia) neumonia) เชื้เชื้เชื้เชื้อที่อที่อที่อที่ทำทำทำทำให้ เกิดโรให้ เกิดโรให้ เกิดโรให้ เกิดโรคคคคลลลลำไส้ำไส้ำไส้ำไส้อักเอักเอักเอักเสสสสบบบบหหหหรือรือรือรือ เรื้เรื้เรื้เรื้อรัอรัอรัอรัง (ง (ง (ง (Organism Causes ChrOrganism Causes ChrOrganism Causes ChrOrganism Causes Chronic onic onic onic 

Enteritis) Enteritis) Enteritis) Enteritis) เชื้เชื้เชื้เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระอไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระอไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระอไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่จายอยู่จายอยู่จายอยู่ทั่ทัท่ั่ทั่ววววไไไไปปปป    ((((DiDiDiDissessessesseminated Virus aminated Virus aminated Virus aminated Virus and/or Fungi Infnd/or Fungi Infnd/or Fungi Infnd/or Fungi Infection) ection) ection) ection) เนื้องอกเนื้องอกเนื้องอกเนื้องอก
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ร้ายแรงร้ายแรงร้ายแรงร้ายแรง    ((((MMMMalignant alignant alignant alignant NeNeNeNeooooplasm) plasm) plasm) plasm) ให้รวมถึให้รวมถึให้รวมถึให้รวมถึงแต่งแต่งแต่งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก KKKKaposi’s Sarcoaposi’s Sarcoaposi’s Sarcoaposi’s Sarcoma ma ma ma มะมะมะมะเร็เร็เร็เร็งต่อมน้ำงต่อมน้ำงต่อมน้ำงต่อมน้ำเเเเหหหหลือลือลือลืองงงงที่รที่รที่รที่ระะะะบบบบบบบบ

ประประประประสสสสาทาทาทาทส่สส่่ส่ววววนกลางนกลางนกลางนกลาง    ((((Central Nervous Central Nervous Central Nervous Central Nervous System Lymphoma)System Lymphoma)System Lymphoma)System Lymphoma)    แแแแลลลละ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ะ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ะ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ะ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จัรู้จัรู้จัรู้จักในปักในปักในปักในปัจจจจจุจจุุจุบันนี้บันนี้บันนี้บันนี้ว่วว่่ว่าเป็นาเป็นาเป็นาเป็น

ออออาการของภูาการของภูาการของภูาการของภูมคิุม้กนับกพร่มคิุม้กนับกพร่มคิุม้กนับกพร่มคิุม้กนับกพร่อง (อง (อง (อง (Acquired ImmunodefiAcquired ImmunodefiAcquired ImmunodefiAcquired Immunodeficieciecieciency Syndrncy Syndrncy Syndrncy Syndromomomomeeee) ) ) ) หรือซึง่เปน็หรือซึง่เปน็หรือซึง่เปน็หรือซึง่เปน็สาเหตุสาเหตุสาเหตุสาเหตุทีท่ำใหค้นที่เป็น เสียทีท่ำใหค้นที่เป็น เสียทีท่ำใหค้นที่เป็น เสียทีท่ำใหค้นที่เป็น เสียชีวิตชีวิตชีวิตชีวิต

อย่างกะทัอย่างกะทัอย่างกะทัอย่างกะทันหันนหันนหันนหัน     เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ ป่วย หป่วย หป่วย หป่วย หรืรรืืรือ  ทุอ  ทุอ  ทุอ  ทุพพลภพพลภพพลภพพลภาาาาพพพพ     โรคโรคโรคโรคภูมิภูมิภูมิภูมิคุ้คุคุ้้คุ้ มกันบมกันบมกันบมกันบ กพ ร่อง (กพ ร่อง (กพ ร่อง (กพ ร่อง (AIDS) AIDS) AIDS) AIDS) ให้ให้ให้ให้ รวมถึงเชื้อ ไวรัสรวมถึงเชื้อ ไวรัสรวมถึงเชื้อ ไวรัสรวมถึงเชื้อ ไวรัส     HHHHIIIIV (HumanV (HumanV (HumanV (Human    

Immunodeficiency Virus) Immunodeficiency Virus) Immunodeficiency Virus) Immunodeficiency Virus) ที่ทำที่ทำที่ทำที่ทำให้เกิให้เกิให้เกิให้เกิดดดดโโโโรคสมรคสมรคสมรคสมองเองเองเองเสื่อม (สื่อม (สื่อม (สื่อม (EncephalEncephalEncephalEncephalopathy Dementiaopathy Dementiaopathy Dementiaopathy Dementia))))    

5.5.5.5. การตรวจรกัษา หรือการป้การตรวจรกัษา หรือการป้การตรวจรกัษา หรือการป้การตรวจรกัษา หรือการป้ององององกักกัักัน การใช้น การใช้น การใช้น การใช้ยยยยาาาา    หรืหรืหรืหรือสารอสารอสารอสารต่างๆ เต่างๆ เต่างๆ เต่างๆ เพื่อชพื่อชพื่อชพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรืะลอการเสื่อมของวัย หรืะลอการเสื่อมของวัย หรืะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนอการให้ฮอร์โมนอการให้ฮอร์โมนอการให้ฮอร์โมนทดแททดแททดแททดแทนนนนในวัยในวัยในวัยในวัย

ใกล้หใกล้หใกล้หใกล้หมมมมดหดหดหดหรือรือรือรือหหหหมดระมดระมดระมดระดู ดู ดู ดู การการการการเสื่เสื่เสื่เสื่ออออมสมรรมสมรรมสมรรมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรืถภาพทางเพศในหญิง หรืถภาพทางเพศในหญิง หรืถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาควอชาย การรักษาควอชาย การรักษาควอชาย การรักษาความามามามผิผผิิผิดปกติทางเพศ และการแปลงดปกติทางเพศ และการแปลงดปกติทางเพศ และการแปลงดปกติทางเพศ และการแปลง

เพศเพศเพศเพศ    

6.6.6.6. การตรวการตรวการตรวการตรวจสขุภจสขุภจสขุภจสขุภาพาพาพาพ    กากากาการรรรร้รร้้ร้องของของของขอเข้อเข้อเข้อเข้าอยู่าอยู่าอยู่าอยู่รกัษาตวัใรกัษาตวัใรกัษาตวัใรกัษาตวัในโรงพยาบาลนโรงพยาบาลนโรงพยาบาลนโรงพยาบาลหรอืหรอืหรอืหรอืสถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล    หหหหรืรรืืรืออออร้รร้้ร้องขอการผ่าตัดองขอการผ่าตัดองขอการผ่าตัดองขอการผ่าตัด    การพัการพัการพัการพักฟื้กฟื้กฟื้กฟื้นนนน    หรือหรือหรือหรือ    

การพักเพื่อการฟื้นฟูหรืการพักเพื่อการฟื้นฟูหรืการพักเพื่อการฟื้นฟูหรืการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรัอการรัอการรัอการรักษาโดกษาโดกษาโดกษาโดยวิยวิยวิยวิธีใธีใธีใธีให้พัห้พัห้พัห้พักอยู่กอยู่กอยู่กอยู่เฉเฉเฉเฉยยยยๆๆๆๆ    หรือการพัหรือการพัหรือการพัหรือการพักกกกรักษาตัวในรักษาตัวในรักษาตัวในรักษาตัวในโรงพยาบาโรงพยาบาโรงพยาบาโรงพยาบาลลลลหรืหรืหรืหรืออออสถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล    
เพื่อใหม้ผีู้เพื่อใหม้ผีู้เพื่อใหม้ผีู้เพื่อใหม้ผีู้ช่วยดูแช่วยดูแช่วยดูแช่วยดูแลทั่ลทั่ลทั่ลทั่ววววไปไปไปไป    การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกัการตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกัการตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกัการตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็บโรคที่เป็บโรคที่เป็บโรคที่เป็นสาเนสาเนสาเนสาเหตุหตุหตุหตุของกของกของกของการรัารรัารรัารรับตัวบตัวบตัวบตัวไว้ไว้ไว้ไว้ในในในในโรงโรงโรงโรงพยาพยาพยาพยาบาลบาลบาลบาลหรือหรือหรือหรือ

สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล    การตรวจวิการตรวจวิการตรวจวิการตรวจวินิจฉัยกนิจฉัยกนิจฉัยกนิจฉัยการารารารบาดเจ็บหบาดเจ็บหบาดเจ็บหบาดเจ็บหรืรรืืรือกอกอกอกาาาารป่วรป่วรป่วรป่วยยยย        การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาาาาสาเหตุสาเหตุสาเหตุสาเหตุ        ซึ่งไม่ใซึ่งไม่ใซึ่งไม่ใซึ่งไม่ใช่ชช่่ช่

คคคคววววามจำเป็นามจำเป็นามจำเป็นามจำเป็นททททางการแพทย์างการแพทย์างการแพทย์างการแพทย์    หรือไม่หรือไม่หรือไม่หรือไม่เป็เป็เป็เป็นมนมนมนมาตรฐานทาตรฐานทาตรฐานทาตรฐานทางกางกางกางกาาาารรรรแพทย์แพทย์แพทย์แพทย์            

7.7.7.7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใสายตา การทำเลสิค ค่าใสายตา การทำเลสิค ค่าใสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ช้จ่ช้จ่ช้จ่ายสำายสำายสำายสำหรับอุหรับอุหรับอุหรับอุปกปกปกปกรรรรณ์ณณ์์ณ์เเเเพื่พืพ่ื่พื่อช่อช่อช่อช่วยใวยใวยใวยในการมนการมนการมนการมอออองงงงเห็นหรือการเห็นหรือการเห็นหรือการเห็นหรือการ

รักษาความผิดปกติของการมรักษาความผิดปกติของการมรักษาความผิดปกติของการมรักษาความผิดปกติของการมองเห็นองเห็นองเห็นองเห็น    

8.8.8.8. การตรวจรกัการตรวจรกัการตรวจรกัการตรวจรกัษษษษา หา หา หา หรืรรืืรือผ่อผ่อผ่อผ่าตัาตัาตัาตัด เกี่ยวกบัฟนั หรือเหงือก การทำด เกี่ยวกบัฟนั หรือเหงือก การทำด เกี่ยวกบัฟนั หรือเหงือก การทำด เกี่ยวกบัฟนั หรือเหงือก การทำฟัฟฟััฟันปลอม การครอบฟันปลอม การครอบฟันปลอม การครอบฟันปลอม การครอบฟันนนน    กกกกาาาารรักษารารรักษารารรักษารารรักษารากกกกฟัน อุดฟันฟัน อุดฟันฟัน อุดฟันฟัน อุดฟัน    การจัดการจัดการจัดการจัด

ฟัฟฟััฟัน น น น ขูขขููขูดหินปนูดหินปนูดหินปนูดหินปนู    ถอถอถอถอนนนนฟัฟฟััฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้น การใส่รากฟันเทียม ยกเว้น การใส่รากฟันเทียม ยกเว้น การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันในกรณีจำเป็นอันในกรณีจำเป็นอันในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากนเนื่องจากนเนื่องจากนเนื่องจากการบาดเจ็บการบาดเจ็บการบาดเจ็บการบาดเจ็บโดยอุโดยอุโดยอุโดยอุบัติบัติบัติบัติเหตุเหตุเหตุเหตุ    ทั้ทัท้ั้ทั้งงงงนี้นีน้ี้นี้ไม่รวไม่รวไม่รวไม่รวมค่มค่มค่มค่าาาา

ฟันปฟันปฟันปฟันปลลลลออออม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเส่รากเส่รากเส่รากเทีททีีทียมยมยมยม    

9.9.9.9. การรักการรักการรักการรักษษษษาหรืาหรืาหรืาหรือกาอกาอกาอการบำบัรบำบัรบำบัรบำบัดกาดกาดกาดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์รา หรือสารออกฤทธิ์รา หรือสารออกฤทธิ์รา หรือสารออกฤทธิ์ต่ตต่่ต่อจิตประสอจิตประสอจิตประสอจิตประสาาาาทททท    

10.10.10.10. การตรวจรัการตรวจรัการตรวจรัการตรวจรักษา อากกษา อากกษา อากกษา อาการ าร าร าร หหหหรือโรคที่รือโรคที่รือโรคที่รือโรคที่เกี่เกี่เกี่เกี่ยวเนือ่งกบัภาวะทางจติใจ โรคทางจติเวช หรืยวเนือ่งกบัภาวะทางจติใจ โรคทางจติเวช หรืยวเนือ่งกบัภาวะทางจติใจ โรคทางจติเวช หรืยวเนือ่งกบัภาวะทางจติใจ โรคทางจติเวช หรือทางพฤตกิรรมหรอืความผิอทางพฤตกิรรมหรอืความผิอทางพฤตกิรรมหรอืความผิอทางพฤตกิรรมหรอืความผิดปกดปกดปกดปกตทิาตทิาตทิาตทิางงงง

บุคลิบุคลิบุคลิบุคลิกภกภกภกภาาาาพพพพ    รรรรววววมถึงสมถึงสมถึงสมถึงสภาภาภาภาวะสมาธิวะสมาธิวะสมาธิวะสมาธิสั้สัส้ั้สั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกินการกินการกินการกิน    หรือความวิหรือความวิหรือความวิหรือความวิตกกัตกกัตกกัตกกังวล งวล งวล งวล     

11.11.11.11. กากากาการตรตรตรตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือกาอง การตรวจหรือกาอง การตรวจหรือกาอง การตรวจหรือการรัรรัรรัรรักกกกษาโรคหรือษาโรคหรือษาโรคหรือษาโรคหรือออออาการหยุดหาาการหยุดหาาการหยุดหาาการหยุดหายใจขณะหลัยใจขณะหลัยใจขณะหลัยใจขณะหลับ บ บ บ การตรวจหรืการตรวจหรืการตรวจหรืการตรวจหรืออออ

การรักษาการรักษาการรักษาการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรนความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรนความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรนความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน    

12.12.12.12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัการปลูกฝีหรือการฉีดวัการปลูกฝีหรือการฉีดวัการปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนคซีนคซีนคซีนป้องกัป้องกัป้องกัป้องกันโรนโรนโรนโรค ยค ยค ยค ยกกกกเเเเว้วว้้ว้นนนนการฉีดการฉีดการฉีดการฉีดวัคซีนวัคซีนวัคซีนวัคซีนป้ปป้้ป้ององององกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสักันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสักันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสักันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้ตว์ทำร้ตว์ทำร้ตว์ทำร้าย และาย และาย และาย และ

วัคซีวัคซีวัคซีวัคซีนป้นป้นป้นป้อออองกันงกันงกันงกันบาดบาดบาดบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ    

13.13.13.13. กากากาการตรวจรักษาที่ไม่รตรวจรักษาที่ไม่รตรวจรักษาที่ไม่รตรวจรักษาที่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่กกกการแพทย์แผารแพทย์แผารแพทย์แผารแพทย์แผนนนนปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบัน    รรรรวมวมวมวมถึงการถึงการถึงการถึงการแพทแพทแพทแพทย์ทางเลือย์ทางเลือย์ทางเลือย์ทางเลือกกกก    

14.14.14.14. ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลที่ผู้ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลที่ผู้ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลที่ผู้ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครอง    ซึ่งเซึ่งเซึ่งเซึ่งเป็นแพป็นแพป็นแพป็นแพทย์สั่ทย์สั่ทย์สั่ทย์สั่งงงงใใใให้หห้้ห้แแแแก่กก่่ก่ตัวเอตัวเอตัวเอตัวเอง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้งค่งค่งค่งค่าใช้จ่ายที่เกิดาใช้จ่ายที่เกิดาใช้จ่ายที่เกิดาใช้จ่ายที่เกิด

จากการตรวจรักษาพจากการตรวจรักษาพจากการตรวจรักษาพจากการตรวจรักษาพยาบาลจายาบาลจายาบาลจายาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่กแพทย์ ผู้ซึ่กแพทย์ ผู้ซึ่กแพทย์ ผู้ซึ่งงงงเเเเป็น ป็น ป็น ป็น บิดบิดบิดบิดา มารดา า มารดา า มารดา า มารดา     คู่สมรส  คู่สมรส  คู่สมรส  คู่สมรส  หรือหรือหรือหรือบุตรบุตรบุตรบุตรขขขขอออองผู้งผู้งผู้งผู้ได้รับความได้รับความได้รับความได้รับความคุ้คุคุ้้คุ้มครองมครองมครองมครอง    

15.15.15.15. กากากาการฆ่รฆ่รฆ่รฆ่าตวัตายาตวัตายาตวัตายาตวัตาย    การพยายามการพยายามการพยายามการพยายามฆ่ฆฆ่่ฆ่าตวัตาตวัตาตวัตาตวัตาย การาย การาย การาย การทำรา้ยรา่งกายตนเอง หรือการพยายามทำรา้ยรา่งกายตนเอง หรือการพยายามทำรา้ยรา่งกายตนเอง หรือการพยายามทำรา้ยรา่งกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไทำร้ายร่างกายตนเองไทำร้ายร่างกายตนเองไทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจม่ว่าจม่ว่าจม่ว่าจะเป็นะเป็นะเป็นะเป็น

กกกการการการการกระทระทระทระทำโดำโดำโดำโดยตนเอง ยตนเอง ยตนเอง ยตนเอง หรือยิหรือยิหรือยิหรือยินยอนยอนยอนยอมมมมใใใให้หห้้ห้ผู้ผูผู้้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหอื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหอื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหอื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่าว่าว่าว่างวิกลงวิกลงวิกลงวิกลจริตหจริตหจริตหจริตหรือไม่รือไม่รือไม่รือไม่ก็กก็็ก็ตตตตาม ทั้าม ทั้าม ทั้าม ทั้งงงงนี้นีน้ี้นี้รรรรวมถึงวมถึงวมถึงวมถึงอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุจาก

การที่ผู้การที่ผู้การที่ผู้การที่ผู้ไไไได้ดด้้ด้รับความคุ้มครับความคุ้มครับความคุ้มครับความคุ้มครรรรอออองงงง    กิกกิิกิน ดื่ม หรืน ดื่ม หรืน ดื่ม หรืน ดื่ม หรืออออฉีดยาหรือสฉีดยาหรือสฉีดยาหรือสฉีดยาหรือสารมีพิษเข้ารมีพิษเข้ารมีพิษเข้ารมีพิษเข้าาาาร่รร่่ร่างกาย กางกาย กางกาย กางกาย กาาาารใช้ยารใช้ยารใช้ยารใช้ยาเกินกว่เกินกว่เกินกว่เกินกว่าที่แพทย์สั่งาที่แพทย์สั่งาที่แพทย์สั่งาที่แพทย์สั่ง    
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ขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองการการการการรกัษรกัษรกัษรกัษาาาาพยาบาพยาบาพยาบาพยาบาลลลลในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล หรอืสถานพยาบาล หรอืสถานพยาบาล หรอืสถานพยาบาล (ผูป้ว่ยใ(ผูป้ว่ยใ(ผูป้ว่ยใ(ผูป้ว่ยในนนน))))    

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ) 

 

 ผลประโยชน์ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะจ่ายให้เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจ็บ หรือการป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่

คุ้มครอง (waiting period)  เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง

การแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไป สำหรับรายการตามตารางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวน

ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

    

ตารางผลประโยชน์ตารางผลประโยชน์ตารางผลประโยชน์ตารางผลประโยชน์    

อาณาเขตความอาณาเขตความอาณาเขตความอาณาเขตความคุม้ครองคุม้ครองคุม้ครองคุม้ครอง: : : : รายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุในกในกในกในกรมธรมธรมธรมธรรมป์ระกนัภยัรรมป์ระกนัภยัรรมป์ระกนัภยัรรมป์ระกนัภยั    

ผผผผลลลลปรปรปรประโยะโยะโยะโยชน์ชน์ชน์ชน์    ////    BenefitBenefitBenefitBenefit    
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์    

((((บาบาบาบาท)ท)ท)ท)    

จำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูงสดุงสดุงสดุงสดุ    

((((วนัหรืวนัหรืวนัหรืวนัหรือครั้อครั้อครั้อครั้ง)ง)ง)ง)    

ผลประโผลประโผลประโผลประโยชน์ยชน์ยชน์ยชน์

สูสสููสูงงงงสุสสุุสุดดดด    ((((บาท)บาท)บาท)บาท)    

1. 1. 1. 1. ผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยในผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยในผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยในผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยใน 

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    1111 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการ

เข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง            

               ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ 

(Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน

โรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง 

และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่ เกินจำนวน

ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 2222 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา 

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล   ค่า

ยา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็น

ผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง  

หมวดยอ่ยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทยเ์พือ่การตรวจวนิิจฉัย 

หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการ

โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล 

หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และ ค่าเวชภัณฑ์   

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1)    สำหรับกลับ

บ้าน  

หมหมหมหมวดวดวดวดที่ทีท่ี่ที่    3333 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพัก

รักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง      

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    4444 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการ

เข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง   

หมวดยอ่ยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตดั และค่าห้องทำหัตถการ 

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่า

อุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ   

หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ 

สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) 

หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)  

หมวดย่อยที่ 4.5    ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ      
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ผผผผลลลลปรปรปรประโยะโยะโยะโยชน์ชน์ชน์ชน์    ////    BenefitBenefitBenefitBenefit    
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์    

((((บาบาบาบาท)ท)ท)ท)    

จำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูงสดุงสดุงสดุงสดุ    

((((วนัหรืวนัหรืวนัหรืวนัหรือครั้อครั้อครั้อครั้ง)ง)ง)ง)    

ผลประโผลประโผลประโผลประโยชน์ยชน์ยชน์ยชน์

สูสสููสูงงงงสุสสุุสุดดดด    ((((บาท)บาท)บาท)บาท)    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    5 5 5 5 การผ่าตัดใหญท่ี่ไมต่้องเข้าพักรักษาตวัเปน็ผู้ป่วยใน  

(Day Surgery)     
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

2. 2. 2. 2. ผลประโยชนก์ผลประโยชนก์ผลประโยชนก์ผลประโยชนก์รณีรณีรณีรณีไม่ไม่ไม่ไม่ตอ้งเขา้พกัรักษตอ้งเขา้พกัรักษตอ้งเขา้พกัรักษตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเปน็ผู้าตวัเปน็ผู้าตวัเปน็ผู้าตวัเปน็ผู้ปว่ยในปว่ยในปว่ยในปว่ยใน        

หมหมหมหมวดวดวดวดที่ทีท่ี่ที่    6666        ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงก่อน

และหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่

ต่อเนื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้า

พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้อง

โดยตรงและเกิดข้ึนภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย

ใน 

หมวดย่อยที่ 6.2    ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยในต่อคร้ัง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจาก

ออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการ

แพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    7777 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมง 

ของการเกิดอุบัติเหตุต่อคร้ัง 

  

  

หมวหมวหมวหมวดที่ดที่ดที่ดที่    8888 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละคร้ัง

ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง  

หมหมหมหมวดวดวดวดที่ ที่ ที่ ที่ 9999    ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเร้ือรัง โดย

การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย    

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 10 10 10 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือ

มะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย    

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 11 11 11 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมี

บำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    12 12 12 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉนิ            

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    13 13 13 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก        

การมสีว่นรว่มจา่ยการมสีว่นรว่มจา่ยการมสีว่นรว่มจา่ยการมสีว่นรว่มจา่ย         

ความรับผิดส่วนแรก  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายร่วม  ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันภัย 

ผลผลผลผลประโยชน์สูประโยชน์สูประโยชน์สูประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีงสุดต่อรอบปีงสุดต่อรอบปีงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์กรมธรรม์กรมธรรม์กรมธรรม์ปปปประกัระกัระกัระกันภัยนภัยนภัยนภัย        ตามที่ระบุไว้ในตามที่ระบุไว้ในตามที่ระบุไว้ในตามที่ระบุไว้ในตารางตารางตารางตารางกรมธรกรมธรกรมธรกรมธรรม์ประกันภัยรม์ประกันภัยรม์ประกันภัยรม์ประกันภัย 

    

1.1.1.1.ผลผลผลผลปรปรปรประโยชน์กรณีะโยชน์กรณีะโยชน์กรณีะโยชน์กรณีผู้ผูผู้้ผู้ป่ปป่่ป่ววววยใยใยใยในนนน    

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองตอ้งเข้ารับการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี ้  

หมหมหมหมววววดดดดที ่ที ่ที ่ที ่1111    คา่หอ้ง แคา่หอ้ง แคา่หอ้ง แคา่หอ้ง และคา่ละคา่ละคา่ละคา่อาหารอาหารอาหารอาหาร    รวมถงึคา่บริรวมถงึคา่บริรวมถงึคา่บริรวมถงึคา่บริการในโรงการในโรงการในโรงการในโรงพยาบพยาบพยาบพยาบาล (าล (าล (าล (ผู้ผูผู้้ผู้ปว่ปว่ปว่ปว่ยใน) ต่ยใน) ต่ยใน) ต่ยใน) ต่อกาอกาอกาอการเข้รเข้รเข้รเข้าพกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยในาพกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยในาพกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยในาพกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยใน 
-  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการผู้ป่วยใน   

-  กรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเข้าพกัรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) บริษัท

จะจ่ายเงินผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของ

ผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ตามที่

ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่2222    คา่คา่คา่คา่บริบริบริบริการทางการทางการทางการทางกกกกาาาารแพรแพรแพรแพทยเ์พื่ทยเ์พื่ทยเ์พื่ทยเ์พื่อการตรวจวนิิอการตรวจวนิิอการตรวจวนิิอการตรวจวนิิจฉัจฉัจฉัจฉัยยยยหรืหรืหรืหรือบำบัอบำบัอบำบัอบำบัดรกัษาดรกัษาดรกัษาดรกัษา    คา่บริคา่บริคา่บริคา่บริกากากาการโรโรโรโลหิลหิลหิลหิตแลตแลตแลตและสว่นประะสว่นประะสว่นประะสว่นประกอบของโลกอบของโลกอบของโลกอบของโลหิหหิิหิต ต ต ต คา่บรกิารคา่บรกิารคา่บรกิารคา่บรกิาร

ทางการพยาบาล คา่ยาทางการพยาบาล คา่ยาทางการพยาบาล คา่ยาทางการพยาบาล คา่ยา    คา่สารอาหารทางหลอดเลอืด และคา่เวชภณัฑ์คา่สารอาหารทางหลอดเลอืด และคา่เวชภณัฑ์คา่สารอาหารทางหลอดเลอืด และคา่เวชภณัฑ์คา่สารอาหารทางหลอดเลอืด และคา่เวชภณัฑ์    

              บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ

ส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล  ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ขณะที่ผู้ได้รับความ

คุ้มครองเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ดังนี้    

                                                หมวดย่หมวดย่หมวดย่หมวดย่อยที่อยที่อยที่อยที่    2.1 2.1 2.1 2.1 ค่าบค่าบค่าบค่าบริรริิริกกกกาาาารทางรทางรทางรทางการแพทย์เพื่การแพทย์เพื่การแพทย์เพื่การแพทย์เพื่อกอกอกอการตรวารตรวารตรวารตรวจวินิจวินิจวินิจวินิจฉัจฉัจฉัจฉัยยยย 

             บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับ ค่าตรวจวินจิฉัยทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  ค่าตรวจวินิจฉัยทาง

รังสีวิทยาและภาพการแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพื่อการวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัย ค่าตรวจหัวใจด้วย

คลื่นไฟฟ้า ค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าว (ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัย 

            หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่    2222.2 .2 .2 .2 ค่คค่่ค่าบาบาบาบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา    ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการและค่าบริการและค่าบริการและค่าบริการ

ทางการพทางการพทางการพทางการพยาบาลยาบาลยาบาลยาบาล        

            บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาในกรณีที่ ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการ

รักษาพยาบาลด้วยรังสีร่วมเพื่อการรักษา รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการรักษา (รวมถึงการฝังแร่) ค่ากายภาพบำบัดและ

กิจกรรมบำบัด ค่าบริการโลหิต ค่าบริการเคร่ืองมือแพทย์ ค่าบริการกายอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการ

รักษาพยาบาลบำบัดการรักษา และค่าบริการทางการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ  

หมวดย่อยที่ หมวดย่อยที่ หมวดย่อยที่ หมวดย่อยที่ 2.3 2.3 2.3 2.3 ค่ายาค่ายาค่ายาค่ายา    ค่าสารอาหารทางหลอดค่าสารอาหารทางหลอดค่าสารอาหารทางหลอดค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์เลือด และค่าเวชภัณฑ์เลือด และค่าเวชภัณฑ์เลือด และค่าเวชภัณฑ์        

            บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ แต่ไม่รวมถึงค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 

ดังนี้    

(ก) เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เคร่ืองกระตุกหัวใจ (Defibrillator) หรือ

เคร่ืองกระตุ้น (Pacemaker) ที่อยู่ภายนอกร่างกาย  

(ข) อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม  

(ค) เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2) เช่น เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เคร่ืองช่วยฟัง 

แว่นตา คอนแทคเลนซ์ เลนซ์แว่นตา เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซเิจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด 

อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย   

(ง) อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม    

หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่    2.2.2.2.4 4 4 4 ค่คค่่ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง    ((((เวชภัณฑ์เวชภัณฑ์เวชภัณฑ์เวชภัณฑ์    1) 1) 1) 1) สำหรับกลับบ้านสำหรับกลับบ้านสำหรับกลับบ้านสำหรับกลับบ้าน    

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน เพื่อใช้รักษาต่อเนื่องหลังออก

จากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังนั้น  

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 3333    ค่คค่่ค่าผู้าผู้าผู้าผู้ประกอบประกอบประกอบประกอบวิชาชีพเวิชาชีพเวิชาชีพเวิชาชีพเวชกรรวชกรรวชกรรวชกรรม ม ม ม (แพ(แพ(แพ(แพทย์ทย์ทย์ทย์))))    ตรวจรักษาตรวจรักษาตรวจรักษาตรวจรักษา  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) เพื่อการตรวจรักษา ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ในขณะที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนี้ 

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    4444    ค่คค่่ค่ารัารัารัารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (กษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (กษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (กษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการศัลยกรรม) และหัตถการศัลยกรรม) และหัตถการศัลยกรรม) และหัตถการ        

 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจากการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และทำหัตถการ ในขณะที่ผู้ได้รับ

ความคุ้มครองต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่    4.1  4.1  4.1  4.1  ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ    

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องทำหัตถการ และค่าบริการเคร่ืองมือทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดและ

ห้องทำหัตถการ  

หมวดยอ่ยที่หมวดยอ่ยที่หมวดยอ่ยที่หมวดยอ่ยที่    4.4.4.4.2 2 2 2 ค่คค่่ค่ายา ายา ายา ายา ค่คค่่ค่าสารอาหาาสารอาหาาสารอาหาาสารอาหารทางหลอดเลอืดรทางหลอดเลอืดรทางหลอดเลอืดรทางหลอดเลอืด    ค่คค่่ค่าาาาเเเเวชภัวชภัวชภัวชภัณฑ์ณฑ์ณฑ์ณฑ์    และค่และค่และค่และค่าาาาอปุกรอปุกรอปุกรอปุกรณ์ณณ์์ณ์กกกกาาาารผ่รผ่รผ่รผ่าาาาตัตตััตัดดดดและหตัถการและหตัถการและหตัถการและหตัถการ      

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่ใช้เพื่อทำ

การผ่าตัด(ศัลยกรรม) หรือหัตถการ 
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หมวหมวหมวหมวดย่ดย่ดย่ดย่อยที่อยที่อยที่อยที่    4.3 4.3 4.3 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีค่าผู้ประกอบวิชาชีค่าผู้ประกอบวิชาชีค่าผู้ประกอบวิชาชีพพพพเวเวเวเวชชชชกกกกรรรรรรรรม ทม ทม ทม ทำศัำศัำศัำศัลยกรรมและหัตถการ สำหลยกรรมและหัตถการ สำหลยกรรมและหัตถการ สำหลยกรรมและหัตถการ สำหรับรับรับรับแแแแพพพพทย์ทำศัทย์ทำศัทย์ทำศัทย์ทำศัลยกรรลยกรรลยกรรลยกรรมมมม        และหัและหัและหัและหัตตตตถถถถกกกการาราราร(ร(ร(ร(รววววมมมม

แพแพแพแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) ทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) ทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) ทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) ((((Doctor fee)Doctor fee)Doctor fee)Doctor fee)     

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าธรรมเนียมในการศัลยกรรมและการทำหัตถการของแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (ถ้ามี) 

ตามที่แพทย์หรือแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดเรียกเก็บจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

หหหหมมมมวดย่อยที่วดย่อยที่วดย่อยที่วดย่อยที่    4.4  4.4  4.4  4.4  ค่าค่าค่าค่าผู้ผูผู้้ผู้ปปปปรรรระกอบะกอบะกอบะกอบวิชวิชวิชวิชาชีาชีาชีาชีพเพเพเพเวชวชวชวชกรรมกรรมกรรมกรรม    วิววิิวิสัสสััสัญญีญญีญญีญญีแแแแพทพทพทพทย์ยย์์ย์    ((((Doctor fee) Doctor fee) Doctor fee) Doctor fee)     

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าผู้ประกอบวิชาชีพวิสญัญแีพทย์ สำหรับแพทย์วางยาสลบหรือระงับความเจ็บปวด ในการ

ผ่าตัดและการทำหัตถการของแพทย์ ตามที่กำหนดตามอัตราค่าบริการวิสัญญีแพทย์ที่มีผลใช้คุ้มครองขณะที่ทำการผ่าตัด 

(ศัลยกรรม) หรือหัตถการ 

หหหหมวมวมวมวดย่ดย่ดย่ดย่ออออยที่ยที่ยที่ยที่    4.5  4.5  4.5  4.5  ค่ารัค่ารัค่ารัค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ    

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ 

ปอด โดยมีสาเหตุจากการที่อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยการใช้ 

Haematopoietic Stem Cells  ภายหลังการทำ Bone Marrow Ablation  

หหหหมมมมวดที่ วดที่ วดที่ วดที่ 5555    กกกกาาาารผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัรผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัรผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัรผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้วเป็นผู้วเป็นผู้วเป็นผู้ป่วยใป่วยใป่วยใป่วยในนนน    (Day Surgery(Day Surgery(Day Surgery(Day Surgery))))    

    กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองได้เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่าย

ผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

2. 2. 2. 2. ผลผลผลผลปรปรปรประโยชะโยชะโยชะโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็น์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็น์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็น์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วนผู้ป่วนผู้ป่วนผู้ป่วยในยในยในยใน    

หหหหมมมมวดที่ วดที่ วดที่ วดที่ 6666    ค่าบริกค่าบริกค่าบริกค่าบริการทางกาารทางกาารทางกาารทางการแพทย์เรแพทย์เรแพทย์เรแพทย์เพื่อตพื่อตพื่อตพื่อตรวจวินิจฉัรวจวินิจฉัรวจวินิจฉัรวจวินิจฉัยที่เกี่ยยที่เกี่ยยที่เกี่ยยที่เกี่ยวข้อวข้อวข้อวข้องโดยงโดยงโดยงโดยตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนและหลังและหลังและหลังและหลังการเข้าพัการเข้าพัการเข้าพัการเข้าพักรักษาตัวกรักษาตัวกรักษาตัวกรักษาตัวเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ป่วยในป่วยในป่วยในป่วยใน    หรือ หรือ หรือ หรือ ค่คค่่ค่าาาา

รัรรััรักษาพยาบาลผู้กษาพยาบาลผู้กษาพยาบาลผู้กษาพยาบาลผู้ป่วยป่วยป่วยป่วยนอนอนอนอกที่กที่กที่กที่ต่อเนื่ต่อเนื่ต่อเนื่ต่อเนื่องที่องที่องที่องที่เกี่ยวข้เกี่ยวข้เกี่ยวข้เกี่ยวข้อออองโงโงโงโดยดยดยดยตรงหลัตรงหลัตรงหลัตรงหลังการงการงการงการเข้าพัเข้าพัเข้าพัเข้าพักรักรักรักรักษาตัวกษาตัวกษาตัวกษาตัวเป็นผู้ป่เป็นผู้ป่เป็นผู้ป่เป็นผู้ป่วยในวยในวยในวยใน        

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา

ตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงหลังการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ดังนี้ 

หหหหมมมมวดยอ่ยที่วดยอ่ยที่วดยอ่ยที่วดยอ่ยที่    6.1  6.1  6.1  6.1  ค่คค่่ค่าบริการทางการแพทย์าบริการทางการแพทย์าบริการทางการแพทย์าบริการทางการแพทย์เเเเพื่อการตรวจวินิจฉัยพื่อการตรวจวินิจฉัยพื่อการตรวจวินิจฉัยพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยที่เกี่ยวข้องโดยที่เกี่ยวข้องโดยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเตรงและเตรงและเตรงและเกิดขึ้กิดขึ้กิดขึ้กิดขึ้นนนนภายในภายในภายในภายใน    30 30 30 30 วันวันวันวัน    ก่กก่่ก่อนอนอนอนและหลัและหลัและหลัและหลังงงง

การการการการเข้าพักรัเข้าพักรัเข้าพักรัเข้าพักรักษาตักษาตักษาตักษาตัวเป็วเป็วเป็วเป็นผู้ป่นผู้ป่นผู้ป่นผู้ป่วยในวยในวยในวยใน      

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับ ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทาง

รังสีวิทยาและภาพการแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพื่อการวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัยตรวจหัวใจด้วย

คลื่นไฟฟ้า ค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าว (ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงและ

เกิดข้ึนภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังนัน้  

หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่หมวดย่อยที่    6.2 6.2 6.2 6.2 ค่ารักษค่ารักษค่ารักษค่ารักษาพยาบาพยาบาพยาบาพยาบาลผู้าลผู้าลผู้าลผู้ป่วยนอกหลัป่วยนอกหลัป่วยนอกหลัป่วยนอกหลังการเข้างการเข้างการเข้างการเข้าพัพพััพักรักรักรักรักษาตักษาตักษาตักษาตัวเป็นผู้ป่วยใวเป็นผู้ป่วยใวเป็นผู้ป่วยใวเป็นผู้ป่วยใน สำหรับน สำหรับน สำหรับน สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง การรักษาพยาบาลต่อเนื่อง การรักษาพยาบาลต่อเนื่อง การรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 

ภายในภายในภายในภายใน    30 30 30 30 วันวันวันวัน    หลังจาหลังจาหลังจาหลังจากออกจากกออกจากกออกจากกออกจากการเข้การเข้การเข้การเข้าพักาพักาพักาพักรัรรััรักษาเป็กษาเป็กษาเป็กษาเป็นผู้นผู้นผู้นผู้ป่วป่วป่วป่วยใยใยใยในครั้งนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นนนน     

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในแผนกผู้ป่วยนอกของ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ภายใน 30 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย คร้ังนั้น 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 7777    ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ    กรณีกรณีกรณีกรณีผู้ผูผู้้ผู้ป่วยนอก ภายในป่วยนอก ภายในป่วยนอก ภายในป่วยนอก ภายใน    24 24 24 24 ชั่ชัช่ั่ชั่วโมงวโมงวโมงวโมง    ขขขของกองกองกองการเารเารเารเกิกกิิกิดอุดอุดอุดอุบัติเหตุต่อครั้งบัติเหตุต่อครั้งบัติเหตุต่อครั้งบัติเหตุต่อครั้ง  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บซึ่งเปน็ผลโดยตรงจาก

อุบัติเหตุ ภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ัง  

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 8888    ค่าค่าค่าค่าเวชศาสตร์เวชศาสตร์เวชศาสตร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟู    หลังการหลังการหลังการหลังการเข้าพักเข้าพักเข้าพักเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าบริการกายภาพบำบัด ค่าบริการกิจกรรมบำบัด ค่าผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัด ค่าเคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ สำหรับการรักษาต่อเนื่องในแผนกผู้ป่วย

นอกของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน   

ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการทางการพยาบาลและจิตวิทยาคลินิก 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 9999    ค่าค่าค่าค่าบริบริบริบริการทการทการทการทางการางการางการางการแพทย์เพื่อการบแพทย์เพื่อการบแพทย์เพื่อการบแพทย์เพื่อการบำบัำบัำบัำบัดดดดรักษาโรคไตรักษาโรคไตรักษาโรคไตรักษาโรคไตวายเรื้อรังวายเรื้อรังวายเรื้อรังวายเรื้อรัง    โดยการล้างโดยการล้างโดยการล้างโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดไตผ่านทางเส้นเลือดไตผ่านทางเส้นเลือดไตผ่านทางเส้นเลือด            

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคไตวายเร้ือรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด     
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หมวหมวหมวหมวดที่ดที่ดที่ดที่    10101010        ค่าบรกิารทางการแพทยเ์ค่าบรกิารทางการแพทยเ์ค่าบรกิารทางการแพทยเ์ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่พืพ่ื่พื่ออออกากากาการบรบรบรบำบัำบัำบัำบัดดดดรักษาโรักษาโรักษาโรักษาโรคเนื้อรคเนื้อรคเนื้อรคเนื้องงงงออออก ก ก ก หรืหรืหรืหรือมะเอมะเอมะเอมะเร็ง โร็ง โร็ง โร็ง โดยรังสีรักษา รัดยรังสีรักษา รัดยรังสีรักษา รัดยรังสีรักษา รังงงงสีสสีีสีร่วมรักษาร่วมรักษาร่วมรักษาร่วมรักษา    เวชศาสตร์เวชศาสตร์เวชศาสตร์เวชศาสตร์นิวเคลีนิวเคลีนิวเคลีนิวเคลียร์ยร์ยร์ยร์

รักษารักษารักษารักษา 

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง  โดยรังสีรักษา รังสี

ร่วมรักษา  เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (รวมถึงการฝังแร่รักษามะเร็ง) ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม    สำหรับรังสีแพทย์ที่

ให้การบำบัดรักษาด้วย  

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 11111111    ค่าบริการทางกค่าบริการทางกค่าบริการทางกค่าบริการทางการแพารแพารแพารแพทย์เพื่ทย์เพื่ทย์เพื่ทย์เพื่อกอกอกอการบำบัดรักษาโรคมะารบำบัดรักษาโรคมะารบำบัดรักษาโรคมะารบำบัดรักษาโรคมะเร็เร็เร็เร็งงงง    โดยเโดยเโดยเโดยเคมีบคมีบคมีบคมีบำบัดำบัดำบัดำบัด        

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษา

แบบออกฤทธ์ิจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)  

  ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม    สำหรับแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาด้วย   

หมวดหมวดหมวดหมวดที่ ที่ ที่ ที่ 12121212    ค่คค่่ค่าบาบาบาบริการรริการรริการรริการรถพยาบาลฉุถพยาบาลฉุถพยาบาลฉุถพยาบาลฉุกเฉินกเฉินกเฉินกเฉิน 

     บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครองไปหรือมาจาก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องใช้รถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และ

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เกิดข้ึนในขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยต้องเก่ียวเนื่องโดยตรงและสอดคล้องกับการบาดเจ็บหรือ

การป่วยอันเป็นเหตุของการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
หมวดหมวดหมวดหมวดที่ ที่ ที่ ที่ 13131313    ค่คค่่ค่ารัารัารัารักกกกษาษาษาษาพพพพยยยยาบาลาบาลาบาลาบาล    โดยกาโดยกาโดยกาโดยการผ่าตัดเล็กรผ่าตัดเล็กรผ่าตัดเล็กรผ่าตัดเล็ก     

     บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วย โดยการ

ผ่าตัดเล็ก  

 

เงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมเติมเติมเติม    (ใช้บังคับเฉพาะ(ใช้บังคับเฉพาะ(ใช้บังคับเฉพาะ(ใช้บังคับเฉพาะ    ข้อตกลงคุ้มครองการข้อตกลงคุ้มครองการข้อตกลงคุ้มครองการข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)    เท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)    
1. 1. 1. 1.                 กากากาการต่รต่รต่รต่ออออออออายุายุายุายุ    กรณีกรณีกรณีกรณีครบรอบปีกรมธรรครบรอบปีกรมธรรครบรอบปีกรมธรรครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ม์ประกันภัย (ม์ประกันภัย (ม์ประกันภัย (RenRenRenRenewal)ewal)ewal)ewal)    

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้

ได้รับความคุ้มครองมีอายุ 99 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัย ตาม

เง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 7. การปรับเบียประกันภัย ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

บริษัทจะสงวนสิทธ์ิไม่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

1) ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำ

ขอต่ออายุ ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการทำกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ  ซึ่งเป็น

สาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญาประกันภัย หรือรับประกันภัยแบบมี

เง่ือนไข  

2)  ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์จาก การรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความ

จำเป็นทางการแพทย์  

3)  ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง                            

การไม่ต่ออายุสัญญาประกันภัย (Renewal) ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันภัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะ

สิ้นผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบสลักหลัง (ถ้ามี)   

ทั้งนี้    ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขข้อตกลงความคุ้มครอง โดยการเพิ่ม

เง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง และปรับลดเบี้ยประกันภัยไม่เกินร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยในปี

ต่ออายุ หรือ 

(2) ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง และปรับลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท

กำหนด กรณีมีอัตราการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละราย ในรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัยตั้งแต่ร้อยละ 400  
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หากบริษัทเพิ่มเง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) เนื่องจากมีกรณีตาม (1) 

หรือ (2) บริษัทจะกำหนดเง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ไม่เกินร้อยละ 50 ของ

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง  และปรับลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุไม่เกินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ในกรณีที่บริษัท

กำหนดเง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) แล้ว ต่อมาการเรียกร้องผลประโยชน์หรือ

อัตราการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองปรับลดลงจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัท

พิจารณาปรับลดอัตราค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง  

ในกรณีบริษัทเพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) บริษัทจะออก

เอกสารแนบท้ายหรือใบสลักหลังกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ที่เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้

ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ทั้งนี้ การเพิ่มเง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)  ตามอัตราและหลักเกณฑ์ตาม (1) หรือ (2) ในเง่ือนไข

ข้างต้นจะนำมาบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุเง่ือนไขหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่มีการตกลงทำ

สัญญาประกันภัย 

2.     2.     2.     2.     การปรับการปรับการปรับการปรับเเเเบี้ยบี้ยบี้ยบี้ย    

     บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) อายุ และช้ันอาชีพ ของแต่ละบุคคล  

2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงข้ึน หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ 

(Portfolio) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละราย 

โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้

ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว 

3.3.3.3.                    การส่งหลักฐานการเรีการส่งหลักฐานการเรีการส่งหลักฐานการเรีการส่งหลักฐานการเรียกร้องยกร้องยกร้องยกร้อง    

ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท 

โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

2.  ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 

3.  ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน 

โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก 

ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องส่วน

ที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัย

อื่นมาแล้ว อนุโลมให้ ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเรียกร้อง

ส่วนที่ขาดจากบริษัทได้ 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่

สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 
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หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัอบุัหมวดความคุม้ครองการประกนัภยัอบุัหมวดความคุม้ครองการประกนัภยัอบุัหมวดความคุม้ครองการประกนัภยัอบุัตเิหตุตเิหตุตเิหตุตเิหต ุ

คำคำคำคำจำกัจำกัจำกัจำกัดความเพิ่มเติมดความเพิ่มเติมดความเพิ่มเติมดความเพิ่มเติม    

ความสญูเสีความสญูเสีความสญูเสีความสญูเสียหรอืความเสยีหายใดๆยหรอืความเสยีหายใดๆยหรอืความเสยีหายใดๆยหรอืความเสยีหายใดๆ    หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ และทำให้

ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บ 

    

เงื่อนไขและเงื่อนไขและเงื่อนไขและเงื่อนไขและข้อข้อข้อข้อกกกกำำำำหนดเพิ่มเหนดเพิ่มเหนดเพิ่มเหนดเพิ่มเติมติมติมติม    (ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครอ(ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครอ(ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครอ(ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครองการประงการประงการประงการประกันภัยกันภัยกันภัยกันภัยอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุเท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)    
1.1.1.1.                    การเปลีย่นอาชพีการเปลีย่นอาชพีการเปลีย่นอาชพีการเปลีย่นอาชพี     

ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทำการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า

อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นจำนวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระแล้วสำหรับอาชีพเดิมและจะซื้อ

ความคุ้มครองสำหรับอาชีพใหม่ได้  

ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอื่นซึ่งบริษัทกำหนดไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีการเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพ

ประเภทที่แจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงการ

เปลี่ยนอาชีพแล้ว  

2.2.2.2. การแจง้การแจง้การแจง้การแจง้อุออุุอุบตัเิบตัเิบตัเิบตัเิหหหหตุตตุุตุ     

ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึง

ไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว  

3.3.3.3.                        กกกกาาาารถูรถูรถูรถูกฆากฆากฆากฆาตกรรมโดยผูร้บัประโยชน์ตกรรมโดยผูร้บัประโยชน์ตกรรมโดยผูร้บัประโยชน์ตกรรมโดยผูร้บัประโยชน์        
ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆตามความคุ้มครองที่ระบุ

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับกรณีที่มีผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียวบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วโดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนให้แก่กองมรดกหรือทายาทตามกฎหมายของ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ทั้งนี้ หากมีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน ผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้ได้รับความคุ้มครองโดยเจตนา บริษัทจะ

จ่ายผลประโยชน์ใดให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัดส่วนที่ระบุไว้ โดยกรณีนี้บริษัทจะไม่คืน

เบี้ยประกันภัย 

4.4.4.4.                                ผู้ผูผู้้ผู้รับประโยชรับประโยชรับประโยชรับประโยชน์ตน์ตน์ตน์ตามกรมธรรม์ประกัามกรมธรรม์ประกัามกรมธรรม์ประกัามกรมธรรม์ประกันภันภันภันภัยยยย      

ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 

ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์

ให้แก่กองมรดกหรือทายาทตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง  

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ระบุช่ือผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยหรือ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง มิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อม

ผู้ได้รับความคุ้มครอง บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกหรือทายาทตามกฎหมาย ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ระบุช่ือผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้ได้รับความ

คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้ง

เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง มิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้ง

ให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่

ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน หรือผู้รับประโยชน์เสียชีวิตพร้อมผู้ได้รับความคุ้มครองบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของ

ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 
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ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิ    ((((ใชบ้งัใชบ้งัใชบ้งัใชบ้งัคบัเฉพาะหคบัเฉพาะหคบัเฉพาะหคบัเฉพาะหมวดความคุม้ครองการประกัมวดความคุม้ครองการประกัมวดความคุม้ครองการประกัมวดความคุม้ครองการประกันภยัอุนภยัอุนภยัอุนภยัอุบับบัับัตเิหตุตเิหตุตเิหตุตเิหตุเเเเทา่นัน้ทา่นัน้ทา่นัน้ทา่นัน้))))        

การประกนัภยันีไ้ม่การประกนัภยันีไ้ม่การประกนัภยันีไ้ม่การประกนัภยันีไ้ม่คุม้ครอคุม้ครอคุม้ครอคุม้ครองงงง     

1111....    ความสูญเสียความสูญเสียความสูญเสียความสูญเสีย    หหหหรือความเสียหายใดๆรือความเสียหายใดๆรือความเสียหายใดๆรือความเสียหายใดๆ    อันเกิดจอันเกิดจอันเกิดจอันเกิดจากากากาก    หรือสืหรือสืหรือสืหรือสืบเนื่องจากบเนื่องจากบเนื่องจากบเนื่องจากสาเหตุสาเหตุสาเหตุสาเหตุดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้     

1.1.1.1.1111            การฆ่การฆ่การฆ่การฆ่าตัาตัาตัาตัวตายวตายวตายวตาย    พยายพยายพยายพยายามฆ่าตัวตายามฆ่าตัวตายามฆ่าตัวตายามฆ่าตัวตาย    หรือการทำร้ายร่างกายหรือการทำร้ายร่างกายหรือการทำร้ายร่างกายหรือการทำร้ายร่างกายตนเองตนเองตนเองตนเอง        

1.1.1.1.2222            การได้รับเชื้อโรคการได้รับเชื้อโรคการได้รับเชื้อโรคการได้รับเชื้อโรค    ปรสิตปรสิตปรสิตปรสิต    เว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่การติดเชื้อโรคการติดเชื้อโรคการติดเชื้อโรคการติดเชื้อโรค    หรือบาดหรือบาดหรือบาดหรือบาดทะยักทะยักทะยักทะยัก    หรือโหรือโหรือโหรือโรคกลัรคกลัรคกลัรคกลัวน้ำซึ่วน้ำซึ่วน้ำซึ่วน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผงเกิดจากบาดแผงเกิดจากบาดแผงเกิดจากบาดแผลที่ได้รัลที่ได้รัลที่ได้รัลที่ได้รับมาจากอุบัติเหบมาจากอุบัติเหบมาจากอุบัติเหบมาจากอุบัติเหตุตตุุตุ        

1.3 1.3 1.3 1.3         การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมการรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมการรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมการรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม    เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ    เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้                                            

กรมธรรม์ประกันภัยนี้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กรมธรรม์ประกันภัยนี้    และได้กระทำภายในและได้กระทำภายในและได้กระทำภายในและได้กระทำภายในระยะระยะระยะระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยม์ประกันภัยม์ประกันภัยม์ประกันภัย        

1.1.1.1.4444            การแท้งการแท้งการแท้งการแท้งบุตรบุตรบุตรบุตร    

1.1.1.1.5555            การรักษาฟันการรักษาฟันการรักษาฟันการรักษาฟันหรือการรักษารากหรือการรักษารากหรือการรักษารากหรือการรักษารากฟันฟันฟันฟัน        

1.1.1.1.6666            การเปลี่ยนการเปลี่ยนการเปลี่ยนการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอมหรือใส่ฟันปลอมหรือใส่ฟันปลอมหรือใส่ฟันปลอม    การครอบฟันการครอบฟันการครอบฟันการครอบฟัน    ทันตกรทันตกรทันตกรทันตกรรมประดิษฐ์รมประดิษฐ์รมประดิษฐ์รมประดิษฐ์        

1.1.1.1.7777            อาอาอาอาหาหาหาหารเป็นพิษรเป็นพิษรเป็นพิษรเป็นพิษ    

1.1.1.1.8888            การปการปการปการปวดหลัวดหลัวดหลัวดหลังงงง    อันมีสอันมีสอันมีสอันมีสาเหตุมาจาาเหตุมาจาาเหตุมาจาาเหตุมาจากกกก    หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท    (Disc h(Disc h(Disc h(Disc herniation) erniation) erniation) erniation) กระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังเคลื่อน    

(Spo(Spo(Spo(Spondylolisthendylolisthendylolisthendylolisthesis) sis) sis) sis) หมอนรองกรหมอนรองกรหมอนรองกรหมอนรองกระดกูสนัหลงัเสื่ะดกูสนัหลงัเสื่ะดกูสนัหลงัเสื่ะดกูสนัหลงัเสื่อมอมอมอม    (Degenerative disc disease) (Degenerative disc disease) (Degenerative disc disease) (Degenerative disc disease) กระดูกสักระดูกสักระดูกสักระดูกสันหลังเสื่อมนหลังเสื่อมนหลังเสื่อมนหลังเสื่อม    (Spondylosis) (Spondylosis) (Spondylosis) (Spondylosis) และและและและ

ภาภาภาภาวะทีม่รีอยวะทีม่รีอยวะทีม่รีอยวะทีม่รีอยแตกแตกแตกแตก    (D(D(D(Defefefefect) ect) ect) ect) หรือพยาธสิหรือพยาธสิหรือพยาธสิหรือพยาธสิภาพที่ภาพที่ภาพที่ภาพที่กระดกูสนัหลักระดกูสนัหลักระดกูสนัหลักระดกูสนัหลังสว่นงสว่นงสว่นงสว่น    PaPaPaParsrsrsrs    interarticularis (Spondylolysis) interarticularis (Spondylolysis) interarticularis (Spondylolysis) interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกเว้นแต่มีการแตกเว้นแต่มีการแตกเว้นแต่มีการแตกหักหักหักหัก    

(Fracture) (Fracture) (Fracture) (Fracture) หรือเคลื่อนหรือเคลื่อนหรือเคลื่อนหรือเคลื่อน    (Disl(Disl(Disl(Dislocatocatocatocation) ion) ion) ion) ของกระของกระของกระของกระดูกสัดูกสัดูกสัดูกสันหลังอันเนหลังอันเนหลังอันเนหลังอันเนื่องมาจากอุบันื่องมาจากอุบันื่องมาจากอุบันื่องมาจากอุบัติตติิติเหตุเหตุเหตุเหตุ        

1.9 1.9 1.9 1.9         การระเบดิของกัมมันตภาพรังสีการระเบดิของกัมมันตภาพรังสีการระเบดิของกัมมันตภาพรังสีการระเบดิของกัมมันตภาพรังสี    หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์    หรือวัตถุอันตหรือวัตถุอันตหรือวัตถุอันตหรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ

นิวเคลียร์ได้นิวเคลียร์ได้นิวเคลียร์ได้นิวเคลียร์ได้    
2222....    ความความความความสูญเสียสูญเสียสูญเสียสูญเสีย    หรือความเสียหายใดๆหรือความเสียหายใดๆหรือความเสียหายใดๆหรือความเสียหายใดๆ    ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ในเวลาต่อไปนี้ในเวลาต่อไปนี้ในเวลาต่อไปนี้     
            2.2.2.2.1111            ขณะที่ผู้เขณะที่ผู้เขณะที่ผู้เขณะที่ผู้เอาประกันภัอาประกันภัอาประกันภัอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำยกำลังขึ้นหรือกำยกำลังขึ้นหรือกำยกำลังขึ้นหรือกำลังลงลังลงลังลงลังลง    หรืหรืหรืหรือโดอโดอโดอโดยสยสยสยสาาาารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนรอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนรอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนรอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่เพื่เพื่เพื่อบรอบรอบรอบรรทุกผู้โดยรทุกผู้โดยรทุกผู้โดยรทุกผู้โดยสารสารสารสาร    และมิได้และมิได้และมิได้และมิได้

ประกอบการโดยสายกประกอบการโดยสายกประกอบการโดยสายกประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ารบินพาณิชย์ารบินพาณิชย์ารบินพาณิชย์        
2.2.2.2.2222            ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพฏิบัติหน้าที่เป็นพฏิบัติหน้าที่เป็นพฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศนักงานประจำอากาศนักงานประจำอากาศนักงานประจำอากาศยานใดๆยานใดๆยานใดๆยานใดๆ        
2.2.2.2.3333            ขณะขณะขณะขณะที่ผู้เอาประกันภัที่ผู้เอาประกันภัที่ผู้เอาประกันภัที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวยเข้าร่วมทะเลาะวิวยเข้าร่วมทะเลาะวิวยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรืาทหรืาทหรืาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะอมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะอมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะอมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเลาะวิวาทเลาะวิวาทเลาะวิวาท        
2.2.2.2.4444            ขณะที่ผู้เอาประกันขณะที่ผู้เอาประกันขณะที่ผู้เอาประกันขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เภัยปฏิบัติหน้าที่เภัยปฏิบัติหน้าที่เภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นป็นป็นป็น    ทหารทหารทหารทหาร    ตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจ    หหหหรืออาสาสรืออาสาสรืออาสาสรืออาสาสมัครมัครมัครมัคร    และเข้าปฏิบัและเข้าปฏิบัและเข้าปฏิบัและเข้าปฏิบัติการในสงครามติการในสงครามติการในสงครามติการในสงคราม    หรือปราบปรามหรือปราบปรามหรือปราบปรามหรือปราบปราม    แต่แต่แต่แต่หหหหากการากการากการากการ

เข้าปฏิบัติการนั้นเกินเข้าปฏิบัติการนั้นเกินเข้าปฏิบัติการนั้นเกินเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน    30 30 30 30 วัววััวันนนน    บริษับริษับริษับริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่รรรระยะะยะะยะะยะเวลาเวลาเวลาเวลาที่เข้าปฏิที่เข้าปฏิที่เข้าปฏิที่เข้าปฏิบัติบัติบัติบัติการสงครามการสงครามการสงครามการสงคราม    หรือปราบปรามนั้นหรือปราบปรามนั้นหรือปราบปรามนั้นหรือปราบปรามนั้น    จนถึงวันจนถึงวันจนถึงวันจนถึงวัน
สิ้สิส้ิ้สิ้นสุดกานสุดกานสุดกานสุดการปฏิบัติรปฏิบัติรปฏิบัติรปฏิบัติการนั้นการนั้นการนั้นการนั้น    ส่วนหลังจากนั้นให้ส่วนหลังจากนั้นให้ส่วนหลังจากนั้นให้ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยมีผมีผมีผมีผลบังคับต่อไปจลบังคับต่อไปจลบังคับต่อไปจลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดนสิ้นสุดนสิ้นสุดนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยระยะเวลาประกันภัยระยะเวลาประกันภัยระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในที่กำหนดไว้ในที่กำหนดไว้ในที่กำหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประตารางกรมธรรม์ประตารางกรมธรรม์ประตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกักันภัยและ/หรือใบรับรองการประกักันภัยและ/หรือใบรับรองการประกักันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัยกนภัยกนภัยกนภัยกรณีต่อรณีต่อรณีต่อรณีต่ออายุอายุอายุอายุ    
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                                                                        ข้ขข้้ข้อตกลงคุม้ครองอตกลงคุม้ครองอตกลงคุม้ครองอตกลงคุม้ครอง    

ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การเสยีชวีติ การเสยีชวีติ การเสยีชวีติ การการการการสญูเสยีอวยัวะ สาสญูเสยีอวยัวะ สาสญูเสยีอวยัวะ สาสญูเสยีอวยัวะ สายตา การรบัฟัยตา การรบัฟัยตา การรบัฟัยตา การรบัฟังงงงเสยีงเสยีงเสยีงเสยีง    การพูการพูการพูการพูดออกเสยีงดออกเสยีงดออกเสยีงดออกเสยีงหรอืทพุหรอืทพุหรอืทพุหรอืทพุพลภาพถาวพลภาพถาวพลภาพถาวพลภาพถาวรรรร    (อ.บ.2)(อ.บ.2)(อ.บ.2)(อ.บ.2)    

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยอบุัตเิหตุ) 

    

คำจคำจคำจคำจำกัำกัำกัำกัดความเพิม่เตมิดความเพิม่เตมิดความเพิม่เตมิดความเพิม่เตมิ    

การสูการสูการสูการสูญเสียอวัยวะ  ญเสียอวัยวะ  ญเสียอวัยวะ  ญเสียอวัยวะ      หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า  และให้หมายรวมถึงการ

สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อ

บ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสการสูญเสียสการสูญเสียสการสูญเสียสายตายตายตายตาาาา            หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ทุพพลภทุพพลภทุพพลภทุพพลภาพถาาพถาาพถาาพถาวรสิ้นเชิงวรสิ้นเชิงวรสิ้นเชิงวรสิ้นเชิง    หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน 

ใดๆในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถปฏิบัติ

กิจวัตรประจำวันตั้งแต่ 3 ชนิดข้ึนไปได้ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ

หลักประจำวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมิน

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย 

(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจาก

เก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้

อุปกรณ์ช่วย  

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน หรือ

เคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้ รับความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย  

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเสื้อผ้า

ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือ ใช้อุปกรณ์ช่วย 

(4) ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ำ 

รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย  

(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน

อาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย  

(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ำเพื่อการ

ขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

ทุพพลภาพถาวรบางส่วนทุพพลภาพถาวรบางส่วนทุพพลภาพถาวรบางส่วนทุพพลภาพถาวรบางส่วน    หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ   ในอาชีพประจำ

ตามปกติได้ตลอดไป แต่ทำงานอื่นเพื่อสินจ้างได้ 

    

ความความความความคุ้มคคุ้มคคุ้มคคุ้มครองรองรองรอง   

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ ผู้ได้รับความคุ้มครอง

โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร

ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในใน

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้ 
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1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวติ 

2. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยมีข้อ

บ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคล

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือในกรณีที่ ไม่มี ข้อบ่งช้ีทาง

การแพ ทย์  แต่ตกเป็นบุคคลทุพ พ ลภาพ ถาวรสิ้น เชิง

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ 

3. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า  

หรือสายตาสองข้าง 

4. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

5. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

6. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

7. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 

8. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 

9. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง 

10. 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้าง หรือเป็นใบ้ 

11. 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง 

12. 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิว้หัวแมม่ือ (ทั้งสองข้อ) 

13. 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิว้หัวแมม่ือ (หนึ่งข้อ) 

14. 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วช้ี (ทั้งสามข้อ) 

15. 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วช้ี (ทั้งสองข้อ) 

16. 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วช้ี (หนึ่งข้อ)  
17. 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วอื่น ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจาก

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ี  

18. 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า 

19. 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้ว

หัวแม่เท้า 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดย

ถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริษัท

จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วน ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้ และไม่ใช่เป็นการ

สูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรสหรือดมกลิ่น บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามความเห็นของแพทยข์องบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของ

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับผลที่เกิดข้ึนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจำนวน

เงินเอาประกันภัย ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ หากบริษัทจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนตามความคุ้มครองนี้ยงัไม่เตม็จำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับ

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 
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เงื่เงื่เงื่เงื่ออออนไขและขอ้กนไขและขอ้กนไขและขอ้กนไขและขอ้กำำำำหนหนหนหนดเพิม่เตมิดเพิม่เตมิดเพิม่เตมิดเพิม่เตมิ    ((((ใชบ้งัใชบ้งัใชบ้งัใชบ้งัคบัคบัคบัคบัเฉพาเฉพาเฉพาเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองะขอ้ตกลงคุม้ครองะขอ้ตกลงคุม้ครองะขอ้ตกลงคุม้ครองผผผผลลลลปปปประโยชนก์ารเสยีชวีติระโยชนก์ารเสยีชวีติระโยชนก์ารเสยีชวีติระโยชนก์ารเสยีชวีติ    การสญูเสีการสญูเสีการสญูเสีการสญูเสียอยอยอยอวยัวะวยัวะวยัวะวยัวะ    สายตาสายตาสายตาสายตา    การรบัฟงัเสยีง การรบัฟงัเสยีง การรบัฟงัเสยีง การรบัฟงัเสยีง 

การพดูออกเสีการพดูออกเสีการพดูออกเสีการพดูออกเสียง ยง ยง ยง หรอืทพุพลภาพถาวรหรอืทพุพลภาพถาวรหรอืทพุพลภาพถาวรหรอืทพุพลภาพถาวร    ((((ออออ....บบบบ....2222) ) ) ) เทา่นัน้เทา่นัน้เทา่นัน้เทา่นัน้))))    

การเรยีกรอ้งและกาการเรยีกรอ้งและกาการเรยีกรอ้งและกาการเรยีกรอ้งและการสง่หลกัฐานความเรสง่หลกัฐานความเรสง่หลกัฐานความเรสง่หลกัฐานความเสีสสีีสียหายยหายยหายยหาย    

1111. . . .         กากากาการเรีรเรีรเรีรเรียกรอ้งผลประโยชนก์ยกรอ้งผลประโยชนก์ยกรอ้งผลประโยชนก์ยกรอ้งผลประโยชนก์ารเสยีชวีติารเสยีชวีติารเสยีชวีติารเสยีชวีติ    

            ผู้รับประโยชน์หรือตวัแทนของผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังตอ่ไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วนันับจากวันที่ผู้

ได้รับความคุ้มครองเสยีชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

       1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

       1.2 ใบมรณบัตร 

       1.3 สำเนารายงานชันสตูรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานทีอ่อกรายงาน 

       1.4 สำเนาบันทึกประจำวนัของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

       1.5 สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

       1.6 สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน ์

             การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่

สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

2222....            กากากาการรรรเเเเรีรรีีรียกรอ้งผลประโยชนก์ารยกรอ้งผลประโยชนก์ารยกรอ้งผลประโยชนก์ารยกรอ้งผลประโยชนก์ารสญูเสีสญูเสีสญูเสีสญูเสียอยอยอยอวยัวะวยัวะวยัวะวยัวะ    สายตาสายตาสายตาสายตา    การรบัฟงัเสยีง การพดูออการรบัฟงัเสยีง การพดูออการรบัฟงัเสยีง การพดูออการรบัฟงัเสยีง การพดูออกเสยีง กเสยีง กเสยีง กเสยีง หรอืทพุพลภาพถาหรอืทพุพลภาพถาหรอืทพุพลภาพถาหรอืทพุพลภาพถาวรวรวรวร    

            ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท

ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

            2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

            2.2 ใบรายงานแพทย์ทีย่นืยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่

สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 
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เอกสารเอกสารเอกสารเอกสารแแแแนบทา้ยนบทา้ยนบทา้ยนบทา้ยคคคความคุม้ครองวามคุม้ครองวามคุม้ครองวามคุม้ครองคา่ใช้คา่ใช้คา่ใช้คา่ใช้จา่ยในการปลกูฝหีรอืการฉีจา่ยในการปลกูฝหีรอืการฉีจา่ยในการปลกูฝหีรอืการฉีจา่ยในการปลกูฝหีรอืการฉีดวคัดวคัดวคัดวคัซนีป้ซนีป้ซนีป้ซนีป้องกนัโรคองกนัโรคองกนัโรคองกนัโรค    

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ)    

    

ความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครอง  

          เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เอกสารแนบท้ายนี้ได้คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการปลูกฝีหรือการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และระบุโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งบริษัทจะ

จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 

เงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขแแแและข้ละข้ละข้ละข้อกำหนอกำหนอกำหนอกำหนดดดดเพิ่เพิ่เพิ่เพิ่มเตมิมเตมิมเตมิมเตมิ    ((((ใช้บัใช้บัใช้บัใช้บังคังคังคังคับเฉพาบเฉพาบเฉพาบเฉพาะะะะเอกสารแนบทา้เอกสารแนบทา้เอกสารแนบทา้เอกสารแนบทา้ยยยยความคุม้ครอความคุม้ครอความคุม้ครอความคุม้ครองงงงคา่ใช้จา่คา่ใช้จา่คา่ใช้จา่คา่ใช้จา่ยในการปลูกฝีหรือการฉีดวัคซียในการปลูกฝีหรือการฉีดวัคซียในการปลูกฝีหรือการฉีดวัคซียในการปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องนป้องนป้องนป้องกักกัักันนนน

โรคโรคโรคโรค    เท่าเท่าเท่าเท่านั้นนั้นนั้นนั้น))))    

 ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอาประกันภัยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายใน

การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค     

ข้ขข้้ข้อยกเว้นเพิ่มเติมอยกเว้นเพิ่มเติมอยกเว้นเพิ่มเติมอยกเว้นเพิ่มเติม    ((((ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแใช้บังคับเฉพาะเอกสารแใช้บังคับเฉพาะเอกสารแใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้นบท้นบท้นบท้ายายายายความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการปค่าใช้จ่ายในการปค่าใช้จ่ายในการปค่าใช้จ่ายในการปลูกฝีหรืลูกฝีหรืลูกฝีหรืลูกฝีหรือการอการอการอการฉีฉฉีีฉีดวัคซีดวัคซีดวัคซีดวัคซีนป้นป้นป้นป้องกันโรคองกันโรคองกันโรคองกันโรค    เท่เท่เท่เท่านั้นานั้นานั้นานั้น) ) ) )     

  การประการประการประการประกนัภยัเอกสกนัภยัเอกสกนัภยัเอกสกนัภยัเอกสารแนบทา้ยนีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชน์ารแนบทา้ยนีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชน์ารแนบทา้ยนีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชน์ารแนบทา้ยนีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชน์สำหรบัการเรยีกรอ้งใดๆ ที่เกิดขึ้สำหรบัการเรยีกรอ้งใดๆ ที่เกิดขึ้สำหรบัการเรยีกรอ้งใดๆ ที่เกิดขึ้สำหรบัการเรยีกรอ้งใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโนโดยตรงหรือโนโดยตรงหรือโนโดยตรงหรือโดยอ้อดยอ้อดยอ้อดยอ้อมจากค่าใช้มจากค่าใช้มจากค่าใช้มจากค่าใช้จ่ายจ่ายจ่ายจ่าย

ในการปลกูฝหีรืในการปลกูฝหีรืในการปลกูฝหีรืในการปลกูฝหีรือการฉีอการฉีอการฉีอการฉีดดดดวคัวคัวคัวคัซนีซนีซนีซนีปอ้งกนัโรค โดยตวัปอ้งกนัโรค โดยตวัปอ้งกนัโรค โดยตวัปอ้งกนัโรค โดยตวัยายายายาหรอืวคัซีหรอืวคัซีหรอืวคัซีหรอืวคัซีนนัน้ยงัอยู ่ในระหวา่งการทดลอง นนัน้ยงัอยู ่ในระหวา่งการทดลอง นนัน้ยงัอยู ่ในระหวา่งการทดลอง นนัน้ยงัอยู ่ในระหวา่งการทดลอง และ/หรอืยงัไมไ่ด้และ/หรอืยงัไมไ่ด้และ/หรอืยงัไมไ่ด้และ/หรอืยงัไมไ่ด้รบัการบัการบัการบัการรับรรรับรรรับรรรับรองกองกองกองการขึ้นารขึ้นารขึ้นารขึ้น

ทะทะทะทะเบียนจากเบียนจากเบียนจากเบียนจากกระกระกระกระทรวงสาทรวงสาทรวงสาทรวงสาธารณสุธารณสุธารณสุธารณสุขขขข    

    

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน  

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยควาควาควาความมมมคุ้คุคุ้้คุ้มมมมครอครอครอครองงงงการตรวจสขุภาพการตรวจสขุภาพการตรวจสขุภาพการตรวจสขุภาพ    

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ)    

    

ความความความความคุ้คุคุ้้คุ้มครองมครองมครองมครอง    

      เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึง่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เอกสารแนบท้ายนี้ได้คุ้มครองการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล 

คลินิก หรือสถานพยาบาล  โดยบริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริง และสูงสุดไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

เเเเงื่งืง่ื่งื่อนอนอนอนไขไขไขไขแแแและข้อกำหนดละข้อกำหนดละข้อกำหนดละข้อกำหนดเพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม ((((ใช้บังคับใช้บังคับใช้บังคับใช้บังคับเฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะเอเอเอเอกสกสกสกสารแนบท้ายารแนบท้ายารแนบท้ายารแนบท้ายความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองการตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพ    เท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)    

            ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอาประกันภัยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับความคุ้มครองการ
ตรวจสุขภาพ  

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน  

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เเเเอกสาอกสาอกสาอกสารแนบทา้ยรแนบทา้ยรแนบทา้ยรแนบทา้ยความคุ้ความคุ้ความคุ้ความคุ้มคมคมคมครอรอรอรองงงงการรกัษาดา้นสายตาการรกัษาดา้นสายตาการรกัษาดา้นสายตาการรกัษาดา้นสายตา    

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ)    

    

คำจำกดัความเพิม่เตมิคำจำกดัความเพิม่เตมิคำจำกดัความเพิม่เตมิคำจำกดัความเพิม่เตมิ 

จัจจััจักษุแพทย์กษุแพทย์กษุแพทย์กษุแพทย์ หมายถึง บุคคล (นอกเหนือจากผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือสมาชิกในครอบครัวของ   ผู้ได้รับความ

คุ้มครอง) ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

สาขาจักษุวิทยาในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

 
ควควควความามามามคุ้คุคุ้้คุ้มครองมครองมครองมครอง    

         เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เอกสารแนบท้ายนี้ได้คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาด้าน

สายตาสำหรับค่าใช้จ่ายการตรวจตา การตรวจวัดสายตา แว่นสายตา และเลนส์แก้ไขสายตา  ซึ่งการรักษาดังกล่าวจะต้องถูกสั่งหรือ

ระบุโดยจักษุแพทย์เท่านั้น และบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการตรวจตา การตรวจวัดสายตา แว่นสายตา และเลนส์แก้ไขสายตา

ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

เเเเงื่งืง่ื่งื่อนไขอนไขอนไขอนไขและข้อและข้อและข้อและข้อกำหนดกำหนดกำหนดกำหนดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติเติเติเติม ม ม ม ((((ใช้บังคับใช้บังคับใช้บังคับใช้บังคับเฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะเอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองการรักษาด้านสการรักษาด้านสการรักษาด้านสการรักษาด้านสายตาายตาายตาายตา    เท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)เท่านั้น)    

            ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอาประกันภัยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับความคุ้มครองการ

รักษาด้านสายตา 

 

ขอ้ขอ้ขอ้ขอ้ยกยกยกยกเวน้เเวน้เเวน้เเวน้เพิ่พิพ่ิ่พิ่มเตมิ มเตมิ มเตมิ มเตมิ ((((ใชบ้งัใชบ้งัใชบ้งัใชบ้งัคัคคััคับเฉพาะบเฉพาะบเฉพาะบเฉพาะเอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยควาควาควาความคุม้ครองมคุม้ครองมคุม้ครองมคุม้ครองการรักษาดา้นการรักษาดา้นการรักษาดา้นการรักษาดา้นสายตาสายตาสายตาสายตา    เทา่นั้เทา่นั้เทา่นั้เทา่นั้นนนน))))    

การประกัการประกัการประกัการประกันภัยนภัยนภัยนภัยนี้จะไม่จ่นี้จะไม่จ่นี้จะไม่จ่นี้จะไม่จ่ายผายผายผายผลประโยลประโยลประโยลประโยชชชชน์สำหรัน์สำหรัน์สำหรัน์สำหรับการเรีบการเรีบการเรีบการเรียกร้องใดยกร้องใดยกร้องใดยกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดๆ ที่เกิดขึ้นโดๆ ที่เกิดขึ้นโดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ยตรงหรือโดยอ้ยตรงหรือโดยอ้ยตรงหรือโดยอ้อมจากอมจากอมจากอมจาก    

1.1.1.1. ค่าใชจ้่ค่าใชจ้่ค่าใชจ้่ค่าใชจ้่ายของเลนายของเลนายของเลนายของเลนสเ์คสเ์คสเ์คสเ์คลอืบสีลอืบสีลอืบสีลอืบสีตา่งตา่งตา่งตา่งๆ ๆ ๆ ๆ รวมถงึคอรวมถงึคอรวมถงึคอรวมถงึคอนแทคเลนส์นแทคเลนส์นแทคเลนส์นแทคเลนส์        แวน่กัแวน่กัแวน่กัแวน่กันนนนแดด เลนส์แดด เลนส์แดด เลนส์แดด เลนส์สมัผสัทีม่ไิดแ้ก้สมัผสัทีม่ไิดแ้ก้สมัผสัทีม่ไิดแ้ก้สมัผสัทีม่ไิดแ้ก้ไขปญัหาทาไขปญัหาทาไขปญัหาทาไขปญัหาทางงงงดา้นสายตา ไม่ว่าดา้นสายตา ไม่ว่าดา้นสายตา ไม่ว่าดา้นสายตา ไม่ว่า

จะสั่งโดยจัจะสั่งโดยจัจะสั่งโดยจัจะสั่งโดยจักษุแพทย์หรืกษุแพทย์หรืกษุแพทย์หรืกษุแพทย์หรือไม่ก็ตามอไม่ก็ตามอไม่ก็ตามอไม่ก็ตาม    

2.2.2.2. การผ่าตัการผ่าตัการผ่าตัการผ่าตัดตดตดตดตาด้วยแสงเาด้วยแสงเาด้วยแสงเาด้วยแสงเลเซอร์ หรือวิธีลเซอร์ หรือวิธีลเซอร์ หรือวิธีลเซอร์ หรือวิธีการรักษาใดๆ ที่การรักษาใดๆ ที่การรักษาใดๆ ที่การรักษาใดๆ ที่คคคคล้ลล้้ล้ายคลึายคลึายคลึายคลึงกังกังกังกันนนน    

 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน  

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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                                    เเเเอกสารแนบทา้ยอกสารแนบทา้ยอกสารแนบทา้ยอกสารแนบทา้ยควควควความคุม้ครองามคุม้ครองามคุม้ครองามคุม้ครองการรกัษาดา้นทนัการรกัษาดา้นทนัการรกัษาดา้นทนัการรกัษาดา้นทนัตกรรมตกรรมตกรรมตกรรม    

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ)    

    

คำจำกดัความเพิม่เคำจำกดัความเพิม่เคำจำกดัความเพิม่เคำจำกดัความเพิม่เติตติิติมมมม 
ทันตกรรม หมายถึง การกระทำที่กระทำต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจวินิจฉัย การบำบัด หรือ การรักษาฟัน อวัยวะ

ที่เก่ียวกับฟัน อวัยวะในช่องปาก ขากรรไกรและกระดูก ในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับขากรรไกร 
รวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใดๆ ในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของ
อวัยวะในช่องปาก ขากรรไกรและกระดูกในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับขากรรไกรและการทำฟันในช่อง
ปาก 

ความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครองความคุ้มครอง    

เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 6 เดือน เอกสารแนบท้าย
นี้ได้คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาด้านทันตกรรม 
  บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาด้านทันตกรรมให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง สำหรับการบำบัดรักษาโรคโดยทันต
แพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ตามค่าใช่จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ตามความจำเป็นและสมควร แต่ไม่เกินจำนวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังต่อไปนี้ 

1. การขัดฟันและการขูดหินปูน 
2. การอุดฟันและการบูรณะฟัน 
3. การตรวจช่องปาก 
4. การตรวจวิเคราะห์ด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ 
5. การถอนฟัน 
6. การรักษารากฟัน 
7. การทำสะพานฟันและครอบฟัน 
8. การรักษาโรคเหงือกอักเสบ 
9. การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์) 

 

ข้ขข้้ข้ออออยกเว้ยกเว้ยกเว้ยกเว้นนนนเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติม    ((((ใช้ใช้ใช้ใช้บังคับเฉพาะบังคับเฉพาะบังคับเฉพาะบังคับเฉพาะเอกสาเอกสาเอกสาเอกสารแนบท้ายรแนบท้ายรแนบท้ายรแนบท้ายควควควควาาาามมมมคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองการรัการรัการรัการรักษาด้านกษาด้านกษาด้านกษาด้านทันตกรรมทันตกรรมทันตกรรมทันตกรรม    เท่เท่เท่เท่านั้น)านั้น)านั้น)านั้น)    

การประกัการประกัการประกัการประกันภัยนภัยนภัยนภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องหรับการเรียกร้องหรับการเรียกร้องหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโใดๆ ที่เกิดขึ้นโใดๆ ที่เกิดขึ้นโใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ดยตรงหรือโดยอ้ดยตรงหรือโดยอ้ดยตรงหรือโดยอ้อมจอมจอมจอมจากากากาก    

1.1.1.1. ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ฟันยาง สนับฟัน หรืค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ฟันยาง สนับฟัน หรืค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ฟันยาง สนับฟัน หรืค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ฟันยาง สนับฟัน หรือเครื่องใช้ทางทันตกรรมอเครื่องใช้ทางทันตกรรมอเครื่องใช้ทางทันตกรรมอเครื่องใช้ทางทันตกรรมใดๆใดๆใดๆใดๆ    

2.2.2.2. กกกการารารารรัรรััรักกกกษาษาษาษาโดยการฝังอุโดยการฝังอุโดยการฝังอุโดยการฝังอุปปปปกรณ์เทียมใดๆ  กรณ์เทียมใดๆ  กรณ์เทียมใดๆ  กรณ์เทียมใดๆ  รวมถึงรวมถึงรวมถึงรวมถึงการเตรีการเตรีการเตรีการเตรียมช่ยมช่ยมช่ยมช่องปากก่องปากก่องปากก่องปากก่อนการฝัอนการฝัอนการฝัอนการฝังอุปกงอุปกงอุปกงอุปกรณ์เทียมหรือก่อนรณ์เทียมหรือก่อนรณ์เทียมหรือก่อนรณ์เทียมหรือก่อนการครอบการครอบการครอบการครอบฟัน ฟัน ฟัน ฟัน     

3.3.3.3. การฟอกสีการฟอกสีการฟอกสีการฟอกสีฟัน และทันตกรรมจัดฟันฟัน และทันตกรรมจัดฟันฟัน และทันตกรรมจัดฟันฟัน และทันตกรรมจัดฟัน    

4.4.4.4. การร้อการร้อการร้อการร้องขอการรักษาทางทังขอการรักษาทางทังขอการรักษาทางทังขอการรักษาทางทันตกรรม โดยมิได้มีนตกรรม โดยมิได้มีนตกรรม โดยมิได้มีนตกรรม โดยมิได้มีการแนะนำโดยทัการแนะนำโดยทัการแนะนำโดยทัการแนะนำโดยทันตแนตแนตแนตแพทย์พทย์พทย์พทย์ รวมถึงการบริการทาง รวมถึงการบริการทาง รวมถึงการบริการทาง รวมถึงการบริการทางทันตกรทันตกรทันตกรทันตกรรมที่ไม่จำเป็นต่อการรมที่ไม่จำเป็นต่อการรมที่ไม่จำเป็นต่อการรมที่ไม่จำเป็นต่อการ

รักรักรักรักษาษาษาษา        

5.5.5.5. กกกการารารารรัรรััรักกกกษาทางทนัตกรรมใษาทางทนัตกรรมใษาทางทนัตกรรมใษาทางทนัตกรรมใดๆทีม่วีตัถปุระดๆทีม่วีตัถปุระดๆทีม่วีตัถปุระดๆทีม่วีตัถปุระสงคเ์สงคเ์สงคเ์สงคเ์พือ่ควาพือ่ควาพือ่ควาพือ่ความสวมสวมสวมสวยยยยงาม ได้งาม ได้งาม ได้งาม ได้แก ่การแก ่การแก ่การแก ่การฟอกสีฟอกสีฟอกสีฟอกสีฟนั การรักษาฟันห่างฟนั การรักษาฟันห่างฟนั การรักษาฟันห่างฟนั การรักษาฟันห่าง    การรักษาสีฟันที่การรักษาสีฟันที่การรักษาสีฟันที่การรักษาสีฟันที่ผิดปผิดปผิดปผิดปกติกติกติกติ    

6.6.6.6. การได้รับการรักษาทาการได้รับการรักษาทาการได้รับการรักษาทาการได้รับการรักษาทางด้านทันตกรรมจากงด้านทันตกรรมจากงด้านทันตกรรมจากงด้านทันตกรรมจากบุคคลซึ่งมิใช่ทับุคคลซึ่งมิใช่ทับุคคลซึ่งมิใช่ทับุคคลซึ่งมิใช่ทันตแพทย์ นตแพทย์ นตแพทย์ นตแพทย์     

7.7.7.7. การถอการถอการถอการถอนฟันฟันฟันฟันกรนกรนกรนกรามชุดที่สาม นอกจากเป็นการถอนอันเนื่องมาจามชุดที่สาม นอกจากเป็นการถอนอันเนื่องมาจามชุดที่สาม นอกจากเป็นการถอนอันเนื่องมาจามชุดที่สาม นอกจากเป็นการถอนอันเนื่องมาจากการผ่าตัดากการผ่าตัดากการผ่าตัดากการผ่าตัด    

8.8.8.8. การรักษาหรืการรักษาหรืการรักษาหรืการรักษาหรือซ่ออซ่ออซ่ออซ่อมมมมแซแซแซแซมหมหมหมหรืรรืืรือทันตกรรมบริกอทันตกรรมบริกอทันตกรรมบริกอทันตกรรมบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องารใดๆ ที่เกี่ยวข้องารใดๆ ที่เกี่ยวข้องารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกักกัักับการปรบการปรบการปรบการประดัะดัะดัะดับบบบหรือตกแหรือตกแหรือตกแหรือตกแต่งฟันด้ต่งฟันด้ต่งฟันด้ต่งฟันด้ววววยยยยอัญมณี (อัญมณี (อัญมณี (อัญมณี (Tooth JewelleryTooth JewelleryTooth JewelleryTooth Jewellery) ) ) )     

9.9.9.9. การรักษาด้านการรักษาด้านการรักษาด้านการรักษาด้านทันตกรรมทันตกรรมทันตกรรมทันตกรรมอัออััอันเป็นผลมาจากความเสีนเป็นผลมาจากความเสีนเป็นผลมาจากความเสีนเป็นผลมาจากความเสียหายหรือการบาดเยหายหรือการบาดเยหายหรือการบาดเยหายหรือการบาดเจ็บจากการละเล่น จ็บจากการละเล่น จ็บจากการละเล่น จ็บจากการละเล่น การฝึกหรือการฝึกหรือการฝึกหรือการฝึกหรือแข่แข่แข่แข่งขังขังขังขันกีฬาอันตราย ที่มีนกีฬาอันตราย ที่มีนกีฬาอันตราย ที่มีนกีฬาอันตราย ที่มี

การปะทะทางร่างกาย  ชกมการปะทะทางร่างกาย  ชกมการปะทะทางร่างกาย  ชกมการปะทะทางร่างกาย  ชกมวย ศิลปะป้องกันตัว รักบี้วย ศิลปะป้องกันตัว รักบี้วย ศิลปะป้องกันตัว รักบี้วย ศิลปะป้องกันตัว รักบี้ อ อ อ อเเเเมริมริมริมริกักกัักันฟุตบอล ฮอกกี้นฟุตบอล ฮอกกี้นฟุตบอล ฮอกกี้นฟุตบอล ฮอกกี้    ลาครอส ลาครอส ลาครอส ลาครอส     

 

      ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสาร แนบท้ายนี้แทน 

 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบท้เอกสารแนบท้เอกสารแนบท้เอกสารแนบท้ายายายายความความความความคุม้ครองคุม้ครองคุม้ครองคุม้ครองคา่ใช้คา่ใช้คา่ใช้คา่ใช้จา่ยสำหรบัการดแูลโจา่ยสำหรบัการดแูลโจา่ยสำหรบัการดแูลโจา่ยสำหรบัการดแูลโดยพยาบาลพเิศษดยพยาบาลพเิศษดยพยาบาลพเิศษดยพยาบาลพเิศษ    

(สำหรับแนบตดิข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ปว่ยใน) 

หมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ)    

     

ความความความความคุ้คุคุ้้คุ้มครองมครองมครองมครอง    

  เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ใน

กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้ายนี้ได้ขยายความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษในระหว่างที่เข้ารับการ

รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือพักอยู่ที่บ้านที่เกิดข้ึนโดยทันทีหลังจากที่ได้ออกจากโรงพยาบาล โดยมีข้อแม้ว่าการดูแล

ของพยาบาลพิเศษนั้นจะต้องเป็นคำสั่งที่ให้โดยแพทย์เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ 

ข้อยข้อยข้อยข้อยกเว้กเว้กเว้กเว้นเพิ่มเติมนเพิ่มเติมนเพิ่มเติมนเพิ่มเติม    ((((ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายบท้ายบท้ายบท้ายความคุ้ความคุ้ความคุ้ความคุ้มครองมครองมครองมครองค่าใช้จ่าค่าใช้จ่าค่าใช้จ่าค่าใช้จ่ายยยยสำหรัสำหรัสำหรัสำหรับกาบกาบกาบการรรรดูดดููดูแลโดยพยาบาแลโดยพยาบาแลโดยพยาบาแลโดยพยาบาลพิเศษลพิเศษลพิเศษลพิเศษ    เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น))))    

กรกรกรกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆ    ที่ทีท่ี่ที่เกิเกิเกิเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอมอมอมจาจาจาจากกกก    

1.1.1.1. การการการการปว่ยใด ๆ ทีเ่กิปว่ยใด ๆ ทีเ่กิปว่ยใด ๆ ทีเ่กิปว่ยใด ๆ ทีเ่กิดขึน้ภายในระยะดขึน้ภายในระยะดขึน้ภายในระยะดขึน้ภายในระยะเวเวเวเวลาที่ลาที่ลาที่ลาที่ไมคุ่ม้ครองไมคุ่ม้ครองไมคุ่ม้ครองไมคุ่ม้ครอง    ((((Waiting PeriWaiting PeriWaiting PeriWaiting Periodododod) ยก) ยก) ยก) ยกเวน้ การบาดเจ็เวน้ การบาดเจ็เวน้ การบาดเจ็เวน้ การบาดเจ็บบบบจากอบุตัเิหตุจากอบุตัเิหตุจากอบุตัเิหตุจากอบุตัเิหตุ    

2.2.2.2. การทำกายภาการทำกายภาการทำกายภาการทำกายภาพบพบพบพบำบดั ำบดั ำบดั ำบดั เวน้เวน้เวน้เวน้แแแแตไ่ด้ตไ่ด้ตไ่ด้ตไ่ด้รบักรบักรบักรบัการารารารรัรรััรักกกกษษษษาตวัแบบผู้าตวัแบบผู้าตวัแบบผู้าตวัแบบผู้ปว่ยในในโรงพยปว่ยในในโรงพยปว่ยในในโรงพยปว่ยในในโรงพยาบาล หาบาล หาบาล หาบาล หรอืสถานพยาบาลเทา่นัน้รอืสถานพยาบาลเทา่นัน้รอืสถานพยาบาลเทา่นัน้รอืสถานพยาบาลเทา่นัน้    

3.3.3.3. การการการการพยาบาลพิเศษพยาบาลพิเศษพยาบาลพิเศษพยาบาลพิเศษ    ที่ดำเนินการโดยพยาบาลแบบที่ดำเนินการโดยพยาบาลแบบที่ดำเนินการโดยพยาบาลแบบที่ดำเนินการโดยพยาบาลแบบอาศัยอาศัยอาศัยอาศัยอยู่กัอยู่กัอยู่กัอยู่กับผู้ได้รับผู้ได้รับผู้ได้รับผู้ได้รับความคุ้มครองหรือเป็นสมาชิกขบความคุ้มครองหรือเป็นสมาชิกขบความคุ้มครองหรือเป็นสมาชิกขบความคุ้มครองหรือเป็นสมาชิกของครอบครัวผู้องครอบครัวผู้องครอบครัวผู้องครอบครัวผู้

ได้ได้ได้ได้รับความคุ้รับความคุ้รับความคุ้รับความคุ้มครองมครองมครองมครอง    

4.4.4.4. การร้การร้การร้การร้องขอเข้าอองขอเข้าอองขอเข้าอองขอเข้าอยู่รัยู่รัยู่รัยู่รักกกกษาตัษาตัษาตัษาตัวในโรวในโรวในโรวในโรงพยงพยงพยงพยาบาล หรือสถานพยาบาบาล หรือสถานพยาบาบาล หรือสถานพยาบาบาล หรือสถานพยาบาล าล าล าล หรือการหรือการหรือการหรือการร้รร้้ร้อออองขอการผ่งขอการผ่งขอการผ่งขอการผ่าาาาตัด การตัด การตัด การตัด การตรตรตรตรวจวจวจวจวิเวิเวิเวิเคราะห์คราะห์คราะห์คราะห์เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อหาหาหาหา

สาเหตุใดๆ สาเหตุใดๆ สาเหตุใดๆ สาเหตุใดๆ ที่ทีท่ี่ที่ไม่เไม่เไม่เไม่เกี่กีก่ี่กี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลกาาล หรือสถานพยาบาลกาาล หรือสถานพยาบาลกาาล หรือสถานพยาบาลการรัรรัรรัรรักษาหรืกษาหรืกษาหรืกษาหรือตรวจอตรวจอตรวจอตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อ

สาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจสาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจสาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจสาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ำเป็นทางการแพทย์ำเป็นทางการแพทย์ำเป็นทางการแพทย์    หรือไม่หรือไม่หรือไม่หรือไม่เป็นมาตรเป็นมาตรเป็นมาตรเป็นมาตรฐานทฐานทฐานทฐานทางการแพทย์างการแพทย์างการแพทย์างการแพทย์                        

    

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน  

 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสเอกสเอกสเอกสารแารแารแารแนบทา้ยนบทา้ยนบทา้ยนบทา้ยเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิ    

    ความคุม้ครองความคุม้ครองความคุม้ครองความคุม้ครองค่คค่่ค่ารกัษาารกัษาารกัษาารกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่พยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่พยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่พยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโรนโรนโรนโรงพงพงพงพยาบาล  (ค่ยาบาล  (ค่ยาบาล  (ค่ยาบาล  (ค่ารัารัารัารักษาพยาบาลแบบผูป้ว่ยนอก) กษาพยาบาลแบบผูป้ว่ยนอก) กษาพยาบาลแบบผูป้ว่ยนอก) กษาพยาบาลแบบผูป้ว่ยนอก)     

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอบุตัิเหตุ)        

    

ควควควความามามามคุ้คุคุ้้คุ้มครมครมครมครององององ  

 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้ได้รับ

ความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ 

 บริษัทตกลงจ่ายผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจริงจากการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่

ต้องจ่ายจริง หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อวัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า 

ขอ้ยกเขอ้ยกเขอ้ยกเขอ้ยกเวน้เฉพาะวน้เฉพาะวน้เฉพาะวน้เฉพาะ    (ใชบ้ั(ใชบ้ั(ใชบ้ั(ใชบ้ังคังคังคังคับเฉพาะบเฉพาะบเฉพาะบเฉพาะเอเอเอเอกสกสกสกสารารารารแนแนแนแนบทา้บทา้บทา้บทา้ยยยยเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิความความความความคุ้คุคุ้้คุ้มครอมครอมครอมครองค่งค่งค่งค่ารัารัารัารักษาพยาบกษาพยาบกษาพยาบกษาพยาบาลทีไ่ม่าลทีไ่ม่าลทีไ่ม่าลทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นโรงพยาบาลไดอ้ยูใ่นโรงพยาบาลไดอ้ยูใ่นโรงพยาบาลไดอ้ยูใ่นโรงพยาบาล    (คา่(คา่(คา่(คา่

รกัรกัรกัรกัษาพยษาพยษาพยษาพยาบาาบาาบาาบาลแลแลแลแบบผู้บบผู้บบผู้บบผู้ปว่ยปว่ยปว่ยปว่ยนอกนอกนอกนอก))))    เทา่นัน้)เทา่นัน้)เทา่นัน้)เทา่นัน้)    

กกกกาาาารรรรปรปรปรประะะะกันภัยนี้จะไม่จ่ายกันภัยนี้จะไม่จ่ายกันภัยนี้จะไม่จ่ายกันภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้ผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้ผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้ผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องใดองใดองใดองใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากอมจากอมจากอมจาก    

    1.1.1.1.            การการการการป่วยใด ๆป่วยใด ๆป่วยใด ๆป่วยใด ๆ    ที่ทีท่ี่ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครไม่คุ้มครไม่คุ้มครไม่คุ้มครออออง ง ง ง ((((WWWWaiaiaiaititititinnnng Periodg Periodg Periodg Period))))        

    2. 2. 2. 2.         กากากาการทำกายภารทำกายภารทำกายภารทำกายภาพพพพบำบัด บำบัด บำบัด บำบัด     

    3333. . . .         การปลกูถา่ยอวยัวการปลกูถา่ยอวยัวการปลกูถา่ยอวยัวการปลกูถา่ยอวยัวะ ะ ะ ะ การลา้งไตกรณไีตวายเรื้อรัการลา้งไตกรณไีตวายเรื้อรัการลา้งไตกรณไีตวายเรื้อรัการลา้งไตกรณไีตวายเรื้อรังงงง    

4. 4. 4. 4.         โรคเรือ้รัโรคเรือ้รัโรคเรือ้รัโรคเรือ้รังงงง    การบาดเจบ็หการบาดเจบ็หการบาดเจบ็หการบาดเจบ็หรืรรืืรือกอกอกอการารารารปว่ยทีย่งัมิปว่ยทีย่งัมิปว่ยทีย่งัมิปว่ยทีย่งัมิไดร้กัษาให้ไดร้กัษาให้ไดร้กัษาให้ไดร้กัษาให้หหหหายกอ่นวนัทายกอ่นวนัทายกอ่นวนัทายกอ่นวนัทำสัำสัำสัำสัญญาประกนัภยัญญาประกนัภยัญญาประกนัภยัญญาประกนัภยั    การตรวจรกัษการตรวจรกัษการตรวจรกัษการตรวจรกัษาภาวะทีเ่ปน็มาแตก่ำเนดิาภาวะทีเ่ปน็มาแตก่ำเนดิาภาวะทีเ่ปน็มาแตก่ำเนดิาภาวะทีเ่ปน็มาแตก่ำเนดิ    

((((Congenital) Congenital) Congenital) Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนากาหรือปัญหาด้านพัฒนากาหรือปัญหาด้านพัฒนากาหรือปัญหาด้านพัฒนาการรรร    หรือโรคหรือโรคหรือโรคหรือโรคทางพันธุทางพันธุทางพันธุทางพันธุกกกกรรรรรรรรมมมม                        

5.5.5.5. การการการการแแแแท้งบุตร ท้งบุตร ท้งบุตร ท้งบุตร     

6.6.6.6. โโโโรคเอรคเอรคเอรคเอดส์ หดส์ หดส์ หดส์ หรืรรืืรืออออกกกกามโรคหรือโามโรคหรือโามโรคหรือโามโรคหรือโรคติรคติรคติรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดต่อทางเพศสัมพันธ์ดต่อทางเพศสัมพันธ์ดต่อทางเพศสัมพันธ์    โดยโรคเอดโดยโรคเอดโดยโรคเอดโดยโรคเอดส์สส์์ส์    ใใใให้รวมถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ห้รวมถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ห้รวมถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ห้รวมถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AcquAcquAcquAcquiriririreeeed Immune d Immune d Immune d Immune 

Deficiency SyndDeficiency SyndDeficiency SyndDeficiency Syndrome) rome) rome) rome) ซึ่งเกิซึ่งเกิซึ่งเกิซึ่งเกิดจาดจาดจาดจากการตดิเชื้กการตดิเชื้กการตดิเชื้กการตดิเชื้อไวรสัเอไวรสัเอไวรสัเอไวรสัเอดสแ์ละให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุอดสแ์ละให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุอดสแ์ละให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุอดสแ์ละให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือลชีพฉวยโอกาส หรือลชีพฉวยโอกาส หรือลชีพฉวยโอกาส หรือการการการการติตติิติดดดด

โรโรโรโรคคคค    หหหหรือรือรือรือการการการการปว่ยใดๆ ซึ่ปว่ยใดๆ ซึ่ปว่ยใดๆ ซึ่ปว่ยใดๆ ซึ่งงงงโดโดโดโดยผลกายผลกายผลกายผลการตรรตรรตรรตรวจเลอืวจเลอืวจเลอืวจเลอืดแสดงดแสดงดแสดงดแสดงเป็นเเป็นเเป็นเเป็นเลืลลืืลืออออดดดดบวกของไวรัส บวกของไวรัส บวกของไวรัส บวกของไวรัส HIHIHIHIV (Human ImmunodefV (Human ImmunodefV (Human ImmunodefV (Human Immunodeficiency Viiciency Viiciency Viiciency Virrrrusususus) ) ) ) การการการการ

ติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ใติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ใติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ใติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึห้รวมถึห้รวมถึห้รวมถึงงงง    แแแแต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรทำให้เกิดโรทำให้เกิดโรทำให้เกิดโรคปอดบวมคปอดบวมคปอดบวมคปอดบวมหรือปอหรือปอหรือปอหรือปอดอักเสบ ดอักเสบ ดอักเสบ ดอักเสบ ((((Pneumocystis Carinii Pneumocystis Carinii Pneumocystis Carinii Pneumocystis Carinii 

Pneumonia) Pneumonia) Pneumonia) Pneumonia) เชื้เชื้เชื้เชื้อที่อที่อที่อที่ทำใหเ้กดิโรคลทำใหเ้กดิโรคลทำใหเ้กดิโรคลทำใหเ้กดิโรคลำไส้ำไส้ำไส้ำไส้อักเอักเอักเอักเสสสสบบบบหหหหรือรือรือรือเรื้เรื้เรื้เรื้อรัอรัอรัอรัง (ง (ง (ง (OrganisOrganisOrganisOrganism m m m CaCaCaCauses uses uses uses ChrChrChrChronic Eonic Eonic Eonic Enterinterinterinteritis) tis) tis) tis) เชื้เชื้เชื้เชื้อไวรัส และ/หรือไวรัส และ/หรือไวรัส และ/หรือไวรัส และ/หรือเชื้อราที่อเชื้อราที่อเชื้อราที่อเชื้อราที่

แพร่กระแพร่กระแพร่กระแพร่กระจายอยูท่ั่จายอยูท่ั่จายอยูท่ั่จายอยูท่ั่ววววไไไไปปปป    ((((DisDisDisDisseminated Virus and/or Fseminated Virus and/or Fseminated Virus and/or Fseminated Virus and/or Fungi Inungi Inungi Inungi Inffffecececection) tion) tion) tion) เนื้องอกรา้ยแรงเนื้องอกรา้ยแรงเนื้องอกรา้ยแรงเนื้องอกรา้ยแรง    ((((Malignant NMalignant NMalignant NMalignant Neoplasmeoplasmeoplasmeoplasm) ) ) ) ให้รให้รให้รให้รวมถึงแต่วมถึงแต่วมถึงแต่วมถึงแต่

ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s SarcoKaposi’s SarcoKaposi’s SarcoKaposi’s Sarcoma ma ma ma มะเร็งต่อมน้ำเหมะเร็งต่อมน้ำเหมะเร็งต่อมน้ำเหมะเร็งต่อมน้ำเหลือลือลือลืองงงงที่รที่รที่รที่ระะะะบบบบบบบบประประประประสสสสาทส่าทส่าทส่าทส่ววววนกลาง (นกลาง (นกลาง (นกลาง (CentCentCentCentrarararal l l l NervoNervoNervoNervous us us us SystemSystemSystemSystem    

LympLympLympLymphoma)homa)homa)homa)    แแแแลลลละ/หรือโรคร้ายแระ/หรือโรคร้ายแระ/หรือโรคร้ายแระ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่งอื่นๆ ซึ่งเป็นที่งอื่นๆ ซึ่งเป็นที่งอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ รู้จักในปัรู้จักในปัรู้จักในปัรู้จักในปัจจจจจุจจุุจุบันนี้บันนี้บันนี้บันนี้ ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่กันบกพร่กันบกพร่กันบกพร่ององององ    ((((Acquired Acquired Acquired Acquired 

ImmunodefiImmunodefiImmunodefiImmunodeficiency Syndrociency Syndrociency Syndrociency Syndrome) me) me) me) หรืหรืหรืหรือซึ่งเอซึ่งเอซึ่งเอซึ่งเป็นสาเหตุป็นสาเหตุป็นสาเหตุป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทัที่ทำให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทัที่ทำให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทัที่ทำให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรืนหัน เจ็บป่วย หรืนหัน เจ็บป่วย หรืนหัน เจ็บป่วย หรือ ทุอ ทุอ ทุอ ทุพพลภพพลภพพลภพพลภาาาาพพพพ    โรคโรคโรคโรค

ภูมิภูมิภูมิภูมิคุ้คุคุ้้คุ้มกันบกพร่อง มกันบกพร่อง มกันบกพร่อง มกันบกพร่อง ((((AAAAIDS) IDS) IDS) IDS) ให้ให้ให้ให้รวมถึงรวมถึงรวมถึงรวมถึงเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อ ไวรัสไวรัสไวรัสไวรัส     HHHHIIIIV (Human ImmunoV (Human ImmunoV (Human ImmunoV (Human Immunodeficiency Virus) deficiency Virus) deficiency Virus) deficiency Virus) ที่ทำให้ เกิที่ทำให้ เกิที่ทำให้ เกิที่ทำให้ เกิดดดด โโโโรคสมอรคสมอรคสมอรคสมองเสื่อม งเสื่อม งเสื่อม งเสื่อม 

((((Encephalopathy Encephalopathy Encephalopathy Encephalopathy DementiDementiDementiDementiaaaa))))    

7.7.7.7. การรักษการรักษการรักษการรักษาหรืาหรืาหรืาหรือกาอกาอกาอการบำบัรบำบัรบำบัรบำบัดกาดกาดกาดการติดยรติดยรติดยรติดยาเสพติดใาเสพติดใาเสพติดใาเสพติดให้โทษ ห้โทษ ห้โทษ ห้โทษ บุหรี่ สุบุหรี่ สุบุหรี่ สุบุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์รา หรือสารออกฤทธิ์รา หรือสารออกฤทธิ์รา หรือสารออกฤทธิ์ต่ตต่่ต่อจิตประสาทอจิตประสาทอจิตประสาทอจิตประสาท    

8.8.8.8. การการการการตรวจรักษา อาการ หตรวจรักษา อาการ หตรวจรักษา อาการ หตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่รือโรคที่เกี่รือโรคที่เกี่รือโรคที่เกี่ยวเนื่ยวเนื่ยวเนื่ยวเนื่องกับภองกับภองกับภองกับภาาาาววววะะะะทางจิตใจ โรคททางจิตใจ โรคททางจิตใจ โรคททางจิตใจ โรคทางางางางจิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช หรือทางพฤติกรหรือทางพฤติกรหรือทางพฤติกรหรือทางพฤติกรรรรรมหรือความผิมหรือความผิมหรือความผิมหรือความผิดปกติทางดปกติทางดปกติทางดปกติทาง

บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึสั้น ออธิสซึสั้น ออธิสซึสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของม เครียด ความผิดปกติของม เครียด ความผิดปกติของม เครียด ความผิดปกติของ    กกกการกินารกินารกินารกิน    หหหหรืรรืืรือความวิอความวิอความวิอความวิตกกัตกกัตกกัตกกังวล งวล งวล งวล     

9.9.9.9. กากากาการตรวจรักษาที่ไม่รตรวจรักษาที่ไม่รตรวจรักษาที่ไม่รตรวจรักษาที่ไม่ใใใใช่ชช่่ช่กกกการแารแารแารแพทย์แผนปัจจุพทย์แผนปัจจุพทย์แผนปัจจุพทย์แผนปัจจุบันบันบันบัน    รวมถึงการแพทรวมถึงการแพทรวมถึงการแพทรวมถึงการแพทย์ทางเลือกย์ทางเลือกย์ทางเลือกย์ทางเลือก    

10.10.10.10.             ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ทีท่ี่ที่ผู้ผูผู้้ผู้ได้ได้ได้ได้รัรรััรับควาบควาบควาบความคุ้มครอมคุ้มครอมคุ้มครอมคุ้มครองงงง    ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้แก่ตัวเอง รวมทั้แก่ตัวเอง รวมทั้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การตรวจรักษาพการตรวจรักษาพการตรวจรักษาพการตรวจรักษาพยาบาลจยาบาลจยาบาลจยาบาลจาาาากแพทย์ ผู้ซึ่กแพทย์ ผู้ซึ่กแพทย์ ผู้ซึ่กแพทย์ ผู้ซึ่งงงงเเเเป็น ป็น ป็น ป็น บิดบิดบิดบิดา มาา มาา มาา มารดา รดา รดา รดา         คู่คูคู่่คู่สมรส  บุตรสมรส  บุตรสมรส  บุตรสมรส  บุตร    รวมถึงสมรวมถึงสมรวมถึงสมรวมถึงสมาชิกในครอบครัวาชิกในครอบครัวาชิกในครอบครัวาชิกในครอบครัวขขขขอออองผู้งผู้งผู้งผู้ได้รับความได้รับความได้รับความได้รับความ

คุ้มคุ้มคุ้มคุ้มครองครองครองครอง    

11.11.11.11. การฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตาย    การพยายามฆ่การพยายามฆ่การพยายามฆ่การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการาตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการาตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการาตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพพพพยายามยายามยายามยายามทำทำทำทำร้รร้้ร้ายร่าายร่าายร่าายร่างกายตนเงกายตนเงกายตนเงกายตนเององององไไไไม่ว่าจะเป็นการม่ว่าจะเป็นการม่ว่าจะเป็นการม่ว่าจะเป็นการ

กระทำโกระทำโกระทำโกระทำโดยตนเอง หรือยิดยตนเอง หรือยิดยตนเอง หรือยิดยตนเอง หรือยินยอมให้ผูอ้ืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหนยอมให้ผูอ้ืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหนยอมให้ผูอ้ืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหนยอมให้ผูอ้ืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหวา่วา่วา่วา่งวิงวิงวิงวิกลจรติหรอืไม่กลจรติหรอืไม่กลจรติหรอืไม่กลจรติหรอืไม่ก็กก็็ก็ตตตตาม ทั้าม ทั้าม ทั้าม ทั้งงงงนี้นีน้ี้นี้รรรรวมถึงวมถึงวมถึงวมถึงอุออุุอุบับบัับัติเหตุจากการที่ผู้ติเหตุจากการที่ผู้ติเหตุจากการที่ผู้ติเหตุจากการที่ผู้ไไไได้รับด้รับด้รับด้รับ

ความคุ้มคความคุ้มคความคุ้มคความคุ้มครรรรอออองงงง    กิกกิิกิน ดื่ม หรือฉีดน ดื่ม หรือฉีดน ดื่ม หรือฉีดน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้ยาหรือสารมีพิษเข้ยาหรือสารมีพิษเข้ยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย กาาร่างกาย กาาร่างกาย กาาร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่งรใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่งรใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่งรใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง    

12.12.12.12.             กกกกาาาารบาดเจ็รบาดเจ็รบาดเจ็รบาดเจ็บที่บที่บที่บที่เเเเกิดขึ้กิดขึ้กิดขึ้กิดขึ้นขณนขณนขณนขณะที่ะที่ะที่ะที่ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้รัรรััรับความคุ้มครอบความคุ้มครอบความคุ้มครอบความคุ้มครองงงงเเเเข้าร่วมข้าร่วมข้าร่วมข้าร่วมทะเลาะวิวทะเลาะวิวทะเลาะวิวทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุาทหรือมีส่วนยั่วยุาทหรือมีส่วนยั่วยุาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการให้เกิดการให้เกิดการให้เกิดการททททะะะะเลาะวิวาทเลาะวิวาทเลาะวิวาทเลาะวิวาท    
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13.13.13.13. การบการบการบการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะที่าดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะที่าดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะที่าดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะที่ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้รบัความรบัความรบัความรบัความคุ้มครองกำลังคุ้มครองกำลังคุ้มครองกำลังคุ้มครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยดยดยดยสาร อยู่สาร อยู่สาร อยู่สาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน

เพื่อบรรเพื่อบรรเพื่อบรรเพื่อบรรทกุผูโ้ทกุผูโ้ทกุผูโ้ทกุผูโ้ดยสาร และมิดยสาร และมิดยสาร และมิดยสาร และมิได้ได้ได้ได้ปปปประกอระกอระกอระกอบกาบกาบกาบการโดรโดรโดรโดยสายยสายยสายยสายการการการการบนิบนิบนิบนิพาณชิพาณชิพาณชิพาณชิย ์ย ์ย ์ย ์รรรรวมวมวมวมทัง้ ทัง้ ทัง้ ทัง้ กากากาการบรบรบรบาดเจ็าดเจ็าดเจ็าดเจ็บบบบที่ทีท่ี่ที่เกดิขึ้เกดิขึ้เกดิขึ้เกดิขึ้นขณะที่นขณะที่นขณะที่นขณะที่ผู้ได้รัผู้ได้รัผู้ได้รัผู้ได้รับความคุ้มครองบความคุ้มครองบความคุ้มครองบความคุ้มครอง

ขับขับขับขับขี่หรือปฏิบัขี่หรือปฏิบัขี่หรือปฏิบัขี่หรือปฏิบัติตติิติหน้าที่เป็หน้าที่เป็หน้าที่เป็หน้าที่เป็นนนนพนักพนักพนักพนักงานประจำในอากาศยานใดงานประจำในอากาศยานใดงานประจำในอากาศยานใดงานประจำในอากาศยานใดๆๆๆๆ    

14.14.14.14.             การบาดการบาดการบาดการบาดเจบ็ที่เจบ็ที่เจบ็ที่เจบ็ที่เกดิขึน้ขณะเกดิขึน้ขณะเกดิขึน้ขณะเกดิขึน้ขณะผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิัผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิัผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิัผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิัตหินา้ที่ตหินา้ที่ตหินา้ที่ตหินา้ที่เปน็ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้เปน็ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้เปน็ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้เปน็ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิาปฏิาปฏิาปฏิบัติบัติบัติบัติการใการใการใการในสงคราม นสงคราม นสงคราม นสงคราม 

หรือปราบปหรือปราบปหรือปราบปหรือปราบปราม ราม ราม ราม     

    

                                                ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

    ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยเอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิ    

ค่คค่่ค่าปลงศพหาปลงศพหาปลงศพหาปลงศพหรอืคา่ใช้รอืคา่ใช้รอืคา่ใช้รอืคา่ใช้จ่จจ่่จ่ายในการจดัการงายในการจดัการงายในการจดัการงายในการจดัการงานศพกรณเีสยีชวีติจากการบาดเจบ็หรอืานศพกรณเีสยีชวีติจากการบาดเจบ็หรอืานศพกรณเีสยีชวีติจากการบาดเจบ็หรอืานศพกรณเีสยีชวีติจากการบาดเจบ็หรอืกกกการารารารป่ปป่่ป่วยวยวยวย    

      (สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอุบตัิเหตุ        

    

คำจำกัคำจำกัคำจำกัคำจำกัดความเดความเดความเดความเพิ่พิพ่ิ่พิ่มเมเมเมเติมติมติมติม 

คา่คา่คา่คา่ปลปลปลปลงศงศงศงศพหรืพหรืพหรืพหรือคา่ใชจ้า่ยในกาอคา่ใชจ้า่ยในกาอคา่ใชจ้า่ยในกาอคา่ใชจ้า่ยในการรรร

จัจจััจัดการงานศพ  ดการงานศพ  ดการงานศพ  ดการงานศพ   

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง  ค่าโลงศพ การเผา

ศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับ

ประโยชน์กรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการป่วย 

ควควควความามามามคุ้คุคุ้้คุ้มครองมครองมครองมครอง   

 เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ เมื่อพ้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้ขยายความคุ้มครอง ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ 

กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยที่เกิดข้ึนระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับ บริษัท

ตกลงจะจ่ายค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามสมควรในการจัดการศพตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

เงื่อนเงื่อนเงื่อนเงื่อนไขไขไขไขและขอ้กำหนดและขอ้กำหนดและขอ้กำหนดและขอ้กำหนดเฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะ    ((((ใช้บังคบัเฉพาะใช้บังคบัเฉพาะใช้บังคบัเฉพาะใช้บังคบัเฉพาะเอกสารเอกสารเอกสารเอกสารแนบแนบแนบแนบทา้ยทา้ยทา้ยทา้ยเพิ่เพิ่เพิ่เพิ่มเติมเติมเติมเติมมมมคา่ปลงคา่ปลงคา่ปลงคา่ปลงศพหรืศพหรืศพหรืศพหรือคา่ใช้จ่าอคา่ใช้จ่าอคา่ใช้จ่าอคา่ใช้จ่ายในการจัดยในการจัดยในการจัดยในการจัดกากากาการงานศพกรณีเรงานศพกรณีเรงานศพกรณีเรงานศพกรณีเสียชีสียชีสียชีสียชีวิววิิวิตจากตจากตจากตจาก

การบาดเจ็การบาดเจ็การบาดเจ็การบาดเจ็บหรืบหรืบหรืบหรือกอกอกอกาาาารรรรป่วยป่วยป่วยป่วย    เท่เท่เท่เท่านั้น)านั้น)านั้น)านั้น)    

1. เอกสารแนบท้ายนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้เร่ิมมีผลบังคับคร้ังแรก หากผู้ได้รับความ

คุ้มครองเสียชีวิตจากการป่วยภายในระยะเวลา 180 วัน จากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้เร่ิมมีผลบังคับคร้ังแรกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่า

ปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้  แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของ

เอกสารแนบท้ายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

2. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุเอกสารแนบท้ายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หากผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจะ

ได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุ

เอกสารแนบท้ายนี้หลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง จะต้องเร่ิมนับระยะเวลารอคอยใหม่ สำหรับการขยายความ

คุ้มครองค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการป่วย 

การเรียกร้องค่าปลงศพหรืการเรียกร้องค่าปลงศพหรืการเรียกร้องค่าปลงศพหรืการเรียกร้องค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในกอค่าใช้จ่ายในกอค่าใช้จ่ายในกอค่าใช้จ่ายในการจัดการงารจัดการงารจัดการงารจัดการงานศพานศพานศพานศพ 

 ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่าย

ของผู้รับประโยชน์ 

1. ใบมรณบัตร  

2. ใบรายงานแพทย์ (กรณีเสียชีวิตจากการป่วย) 

3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ) 

4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ) 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ 

 

ขอ้ยกเขอ้ยกเขอ้ยกเขอ้ยกเวน้เฉพาะวน้เฉพาะวน้เฉพาะวน้เฉพาะ    (ใชบ้งัคั(ใชบ้งัคั(ใชบ้งัคั(ใชบ้งัคับเบเบเบเฉพาะฉพาะฉพาะฉพาะเเเเอกอกอกอกสารแนสารแนสารแนสารแนบทา้บทา้บทา้บทา้ยยยยเพิม่เเพิม่เเพิม่เเพิม่เติตติิติมมมมคา่ปลงศพคา่ปลงศพคา่ปลงศพคา่ปลงศพหรอืคา่ใหรอืคา่ใหรอืคา่ใหรอืคา่ใชจ้า่ยในการจดัการงานศพกรณเีชจ้า่ยในการจดัการงานศพกรณเีชจ้า่ยในการจดัการงานศพกรณเีชจ้า่ยในการจดัการงานศพกรณเีสยีชวีติจากการบาดเจบ็สยีชวีติจากการบาดเจบ็สยีชวีติจากการบาดเจบ็สยีชวีติจากการบาดเจบ็

หรอืการหรอืการหรอืการหรอืการปว่ยปว่ยปว่ยปว่ย    เทา่นัน้)เทา่นัน้)เทา่นัน้)เทา่นัน้)    

กรมธรรม์ปรกรมธรรม์ปรกรมธรรม์ปรกรมธรรม์ประกัะกัะกัะกันภัยนี้จะไม่จ่นภัยนี้จะไม่จ่นภัยนี้จะไม่จ่นภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรัายผลประโยชน์สำหรัายผลประโยชน์สำหรัายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดบการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดบการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดบการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้ยตรงหรือโดยอ้ยตรงหรือโดยอ้ยตรงหรือโดยอ้อมจากอมจากอมจากอมจาก    

    1.1.1.1.            การการการการป่วยใด ป่วยใด ป่วยใด ป่วยใด ๆๆๆๆ    ที่ทีท่ี่ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ทีท่ี่ที่ไม่คุ้มครอไม่คุ้มครอไม่คุ้มครอไม่คุ้มครองงงง    ((((WWWWaitiaitiaitiaitinnnng g g g PePePePeriodriodriodriod))))        

2.2.2.2.            โรคเรื้อรัโรคเรื้อรัโรคเรื้อรัโรคเรื้อรังงงง    การบาดเจ็บหรือการการบาดเจ็บหรือการการบาดเจ็บหรือการการบาดเจ็บหรือการป่วยที่ยังมิป่วยที่ยังมิป่วยที่ยังมิป่วยที่ยังมิได้รักษาให้ได้รักษาให้ได้รักษาให้ได้รักษาให้หหหหายก่ายก่ายก่ายก่อนวันทำสัญญาประกันภัยอนวันทำสัญญาประกันภัยอนวันทำสัญญาประกันภัยอนวันทำสัญญาประกันภัย        

3. 3. 3. 3.         โรโรโรโรคเอดส์ หคเอดส์ หคเอดส์ หคเอดส์ หรืรรืืรืออออกกกกามโรคหรือโามโรคหรือโามโรคหรือโามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพัรคติดต่อทางเพศสัมพัรคติดต่อทางเพศสัมพัรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นธ์นธ์นธ์    โดยโรคเอดโดยโรคเอดโดยโรคเอดโดยโรคเอดส์สส์์ส์    ให้รวมถึงภูมิคุ้มให้รวมถึงภูมิคุ้มให้รวมถึงภูมิคุ้มให้รวมถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง (กันบกพร่อง (กันบกพร่อง (กันบกพร่อง (Acquired ImmuneAcquired ImmuneAcquired ImmuneAcquired Immune    

DeDeDeDeficiency Syndficiency Syndficiency Syndficiency Syndrome) rome) rome) rome) ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเกดิจากการตดิเชื้เกดิจากการตดิเชื้เกดิจากการตดิเชื้เกดิจากการตดิเชื้ออออไวรสัเไวรสัเไวรสัเไวรสัเออออดส์ดส์ดส์ดส์และให้และให้และให้และให้หมาหมาหมาหมายความรวมถึงการติดเชื้อจุยความรวมถึงการติดเชื้อจุยความรวมถึงการติดเชื้อจุยความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือลชีพฉวยโอกาส หรือลชีพฉวยโอกาส หรือลชีพฉวยโอกาส หรือการการการการติตติิติดดดด

โรโรโรโรค หค หค หค หรือรือรือรือการการการการปว่ปว่ปว่ปว่ยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลอืดแวจเลอืดแวจเลอืดแวจเลอืดแสดงเป็นเสดงเป็นเสดงเป็นเสดงเป็นเลืลลืืลืออออดดดดบวกของไวรัส บวกของไวรัส บวกของไวรัส บวกของไวรัส HIHIHIHIV (Human ImmunodefV (Human ImmunodefV (Human ImmunodefV (Human Immunodeficiency Viiciency Viiciency Viiciency Virrrrusususus) ) ) ) การการการการ

ติดเชื้อจุลชีติดเชื้อจุลชีติดเชื้อจุลชีติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ดเฉพาะเชื้อที่ดเฉพาะเชื้อที่ดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิทำให้เกิทำให้เกิทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดโรคปอดบวมหรือปอดโรคปอดบวมหรือปอดโรคปอดบวมหรือปอดอักเดอักเดอักเดอักเสสสสบ บ บ บ ((((PneuPneuPneuPneumocymocymocymocystis Carinii stis Carinii stis Carinii stis Carinii 



33 

 

 

Pneumonia) Pneumonia) Pneumonia) Pneumonia) เชื้เชื้เชื้เชื้อที่อที่อที่อที่ทำใหเ้กดิโรคลทำใหเ้กดิโรคลทำใหเ้กดิโรคลทำใหเ้กดิโรคลำไส้ำไส้ำไส้ำไส้อักเอักเอักเอักเสบหสบหสบหสบหรือรือรือรือเรื้อรัเรื้อรัเรื้อรัเรื้อรัง (ง (ง (ง (Organism Causes ChrOrganism Causes ChrOrganism Causes ChrOrganism Causes Chronic Entonic Entonic Entonic Enteritis) eritis) eritis) eritis) เชื้เชื้เชื้เชื้อไวรัส และ/หรือไวรัส และ/หรือไวรัส และ/หรือไวรัส และ/หรือเชื้อราที่อเชื้อราที่อเชื้อราที่อเชื้อราที่

แพร่กระแพร่กระแพร่กระแพร่กระจายอยูท่ั่จายอยูท่ั่จายอยูท่ั่จายอยูท่ั่ววววไไไไปปปป    ((((Disseminated ViDisseminated ViDisseminated ViDisseminated Virus and/or Fungi Infection) rus and/or Fungi Infection) rus and/or Fungi Infection) rus and/or Fungi Infection) เนื้เนื้เนื้เนื้องอกรา้ยแรงองอกรา้ยแรงองอกรา้ยแรงองอกรา้ยแรง    ((((MalignanMalignanMalignanMalignant Neoplasm) t Neoplasm) t Neoplasm) t Neoplasm) ให้รให้รให้รให้รวมถึงวมถึงวมถึงวมถึงแแแแต่ตต่่ต่

ไม่จำไม่จำไม่จำไม่จำกัดเกัดเกัดเกัดเฉพาะเนื้องอก ฉพาะเนื้องอก ฉพาะเนื้องอก ฉพาะเนื้องอก Kaposi’s SarcoKaposi’s SarcoKaposi’s SarcoKaposi’s Sarcoma ma ma ma มะเร็งต่อมน้ำเหมะเร็งต่อมน้ำเหมะเร็งต่อมน้ำเหมะเร็งต่อมน้ำเหลือลือลือลืองงงงที่รที่รที่รที่ระบบะบบะบบะบบประประประประสสสสาทส่วนาทส่วนาทส่วนาทส่วนกลากลากลากลาง (ง (ง (ง (Central Nervous Central Nervous Central Nervous Central Nervous System System System System 

LLLLymphoma)ymphoma)ymphoma)ymphoma)    แแแแลลลละ/หรือโรคร้ายแระ/หรือโรคร้ายแระ/หรือโรคร้ายแระ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่งอื่นๆ ซึ่งเป็นที่งอื่นๆ ซึ่งเป็นที่งอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ รู้จักในปัรู้จักในปัรู้จักในปัรู้จักในปัจจจจจุจจุุจุบันนี้ว่าเป็นอากาบันนี้ว่าเป็นอากาบันนี้ว่าเป็นอากาบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AcquirAcquirAcquirAcquired ed ed ed 

ImmunodefiImmunodefiImmunodefiImmunodeficiency Synciency Synciency Synciency Syndrome) drome) drome) drome) หรือซึ่งเหรือซึ่งเหรือซึ่งเหรือซึ่งเป็นสาป็นสาป็นสาป็นสาเเเเหตุหตุหตุหตุที่ทที่ทที่ทที่ทำให้ำให้ำให้ำให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทัคนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทัคนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทัคนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรืนหัน เจ็บป่วย หรืนหัน เจ็บป่วย หรืนหัน เจ็บป่วย หรือ ทุอ ทุอ ทุอ ทุพพลภพพลภพพลภพพลภาพ าพ าพ าพ โรคโรคโรคโรค

ภูมิคุ้ภูมิคุ้ภูมิคุ้ภูมิคุ้มกัมกัมกัมกันบกพร่อง (นบกพร่อง (นบกพร่อง (นบกพร่อง (AIDS) AIDS) AIDS) AIDS) ให้ให้ให้ให้รวมถึงเชื้รวมถึงเชื้รวมถึงเชื้รวมถึงเชื้อไวรัสอไวรัสอไวรัสอไวรัส     HHHHIIIIV (Human ImmunoV (Human ImmunoV (Human ImmunoV (Human Immunodeficiency Virus) deficiency Virus) deficiency Virus) deficiency Virus) ที่ทำให้ เกิที่ทำให้ เกิที่ทำให้ เกิที่ทำให้ เกิดดดด โโโโรคสมองเสื่อม รคสมองเสื่อม รคสมองเสื่อม รคสมองเสื่อม 

((((EncEncEncEncephalopathy Dementiaephalopathy Dementiaephalopathy Dementiaephalopathy Dementia    

4.4.4.4. การฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตาย    การพยายามฆ่การพยายามฆ่การพยายามฆ่การพยายามฆ่าตัวตาย าตัวตาย าตัวตาย าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเการทำร้ายร่างกายตนเการทำร้ายร่างกายตนเการทำร้ายร่างกายตนเออออง ง ง ง หรืหรืหรืหรือกอกอกอการพยารพยารพยารพยายามทำร้ายายามทำร้ายายามทำร้ายายามทำร้ายร่าร่าร่าร่างกายตนเองไงกายตนเองไงกายตนเองไงกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการม่ว่าจะเป็นการม่ว่าจะเป็นการม่ว่าจะเป็นการ

กระทำโดยตนเอง หรือกระทำโดยตนเอง หรือกระทำโดยตนเอง หรือกระทำโดยตนเอง หรือยิยยิิยินยอมให้ผู้นยอมให้ผู้นยอมให้ผู้นยอมให้ผู้อืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหอืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหอืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหอืน่กระทำไมว่า่จะอยูใ่นระหวา่วา่วา่วา่งวิงวิงวิงวิกลจรติหรอืไม่กลจรติหรอืไม่กลจรติหรอืไม่กลจรติหรอืไม่ก็กก็็ก็ตตตตาม ทั้าม ทั้าม ทั้าม ทั้งงงงนี้นีน้ี้นี้รรรรวมถึงอุบัวมถึงอุบัวมถึงอุบัวมถึงอุบัติเหตุติเหตุติเหตุติเหตุจากการที่ผู้จากการที่ผู้จากการที่ผู้จากการที่ผู้ไไไได้รับด้รับด้รับด้รับ

ความคุ้มคความคุ้มคความคุ้มคความคุ้มครรรรอออองงงง    กิน ดื่ม หรือฉีดยาหกิน ดื่ม หรือฉีดยาหกิน ดื่ม หรือฉีดยาหกิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้รือสารมีพิษเข้รือสารมีพิษเข้รือสารมีพิษเข้าร่างกาย กาาร่างกาย กาาร่างกาย กาาร่างกาย การใช้ยาเกิรใช้ยาเกิรใช้ยาเกิรใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่งนกว่าที่แพทย์สั่งนกว่าที่แพทย์สั่งนกว่าที่แพทย์สั่ง    

5.5.5.5. กกกกาาาารบาดเจ็รบาดเจ็รบาดเจ็รบาดเจ็บที่บที่บที่บที่เกิดเกิดเกิดเกิดขึ้ขึข้ึ้ขึ้นขณะที่นขณะที่นขณะที่นขณะที่ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้รับความคุ้มครอรับความคุ้มครอรับความคุ้มครอรับความคุ้มครองงงงเเเเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหข้าร่วมทะเลาะวิวาทหข้าร่วมทะเลาะวิวาทหข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุรือมีส่วนยั่วยุรือมีส่วนยั่วยุรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกาให้เกิดกาให้เกิดกาให้เกิดการรรรททททะะะะเลาะวิวาทเลาะวิวาทเลาะวิวาทเลาะวิวาท    

6.6.6.6. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึ้การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึ้การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึ้การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึ้นขณะที่นขณะที่นขณะที่นขณะที่ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้รบัควรบัควรบัควรบัความคุ้มคามคุ้มคามคุ้มคามคุ้มครองรองรองรองกำลังกำลังกำลังกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาในอากาในอากาในอากาศยานที่ศยานที่ศยานที่ศยานที่มิได้จดทะเบียนมิได้จดทะเบียนมิได้จดทะเบียนมิได้จดทะเบียน

เพื่อบรรเพื่อบรรเพื่อบรรเพื่อบรรทกุผูโ้ดยสาร และมิทกุผูโ้ดยสาร และมิทกุผูโ้ดยสาร และมิทกุผูโ้ดยสาร และมิได้ได้ได้ได้ปปปประระระระกอกอกอกอบกาบกาบกาบการรรรโโโโดดดดยสายกายสายกายสายกายสายการบิรบิรบิรบินนนนพาณิพาณิพาณิพาณิชย์ชย์ชย์ชย์    รวมทั้รวมทั้รวมทั้รวมทั้ง ง ง ง กากากาการบาดเจ็รบาดเจ็รบาดเจ็รบาดเจ็บบบบที่ทีท่ี่ที่เกดิขึ้เกดิขึ้เกดิขึ้เกดิขึ้นขณะที่ผู้ได้รับควานขณะที่ผู้ได้รับควานขณะที่ผู้ได้รับควานขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมคุ้มครองมคุ้มครองมคุ้มครอง

ขับขับขับขับขี่หรือปฏิบัขี่หรือปฏิบัขี่หรือปฏิบัขี่หรือปฏิบัติตติิติหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นพนักงานประจำในอากาศพนักงานประจำในอากาศพนักงานประจำในอากาศพนักงานประจำในอากาศยานใดๆยานใดๆยานใดๆยานใดๆ    

7.7.7.7. การบาดการบาดการบาดการบาดเจ็เจ็เจ็เจ็บทีเ่กดิขึน้ขบทีเ่กดิขึน้ขบทีเ่กดิขึน้ขบทีเ่กดิขึน้ขณะณะณะณะผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิตัหินา้ที่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิตัหินา้ที่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิตัหินา้ที่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏบิตัหินา้ที่เปน็ทหเปน็ทหเปน็ทหเปน็ทหาราราราร    ตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจ    หรืออาสาสมัคร และเข้หรืออาสาสมัคร และเข้หรืออาสาสมัคร และเข้หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิาปฏิาปฏิาปฏิบัติบัติบัติบัติการใการใการใการในสงคราม นสงคราม นสงคราม นสงคราม 

หรือปรหรือปรหรือปรหรือปราบปาบปาบปาบปรามรามรามราม        

 
 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

 

 ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เเเเอกสารแนบทา้ยอกสารแนบทา้ยอกสารแนบทา้ยอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิ    

ค่คค่่ค่าชดเชยรายวนักรณไีมม่กีารเาชดเชยรายวนักรณไีมม่กีารเาชดเชยรายวนักรณไีมม่กีารเาชดเชยรายวนักรณไีมม่กีารเรีรรีีรียกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนยกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนยกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนยกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน    

(สำหรับแนบตดิหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอบุตัิเหตุ        

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอบุัติเหตุสว่นบุคคล สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล) 

    

ความคุ้ความคุ้ความคุ้ความคุ้มครองมครองมครองมครอง    

 เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ได้รับ

ความคุ้มครองเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล อันเนื่องมาจากการป่วย หรือบาดเจ็บโดยได้รับการชดใช้จาก

สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว และมิได้ทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ทั้งนี้ 

บริษัทจะจ่ายตามจำนวนวันที่มีการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยจ่ายเป็นจำนวนเงินผลประโยชน์ค่าห้องผู้ป่วยปกติตามที่ได้ระบุไว้ใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และ ไม่เกิน 31 วันต่อการ

รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในในแต่ละคร้ัง 

 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตามเง่ือนไขข้างต้นให้ภายใต้

ผลประโยชน์ของข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และการผ่าตัด  

 

     หากข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

 

              ส่วนเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        เเเเออออกสารกสารกสารกสารแแแแนบทา้นบทา้นบทา้นบทา้ยยยยเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิ    

                                    การลดเการลดเการลดเการลดเบีย้ประกับีย้ประกับีย้ประกับีย้ประกันภันภันภันภัยปรยปรยปรยประะะะวตัิวตัิวตัิวตัิด ีสำหรบักรณไีมม่กีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแด ีสำหรบักรณไีมม่กีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแด ีสำหรบักรณไีมม่กีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแด ีสำหรบักรณไีมม่กีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทนทนทน    

  (สำหรับแนบติดหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอบุัติเหตุ) 

    

 

 เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ

เมื่อพ้นระยะเวลารอคอยแล้ว 

 ในการสรุปการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (แบบครบระยะเวลาเต็ม  1 ปี หรือมากกว่านั้น) 

และหากบริษัทไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

แล้ว บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวน 5 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ หากไม่มีการเรียกร้องให้บริษัท

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในการประกันภัยปีแรก หรือมากกว่านั้น 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่อ

อายุเท่านั้น 

 

ถ้าข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนีแ้ทน 

 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เเเเอกอกอกอกสารแนบสารแนบสารแนบสารแนบทา้ยทา้ยทา้ยทา้ยเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิเพิม่เตมิ    

ความรบัผดิสว่ความรบัผดิสว่ความรบัผดิสว่ความรบัผดิสว่นแรกนแรกนแรกนแรก    

     (สำหรับแนบติดหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอุบตัิเหตุ)    

    

คำนยิามคำนยิามคำนยิามคำนยิามเพิม่เตมิ เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ     

ความรบัผิความรบัผิความรบัผิความรบัผิดส่ดส่ดส่ดส่วนวนวนวนแรกแรกแรกแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย  

    

ความคุ้ความคุ้ความคุ้ความคุ้มมมมครอง ครอง ครอง ครอง     

 เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับ ดังระบุในเอกสารแนบท้ายนี้ ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ได้มีเง่ือนไข 

ความรับผิดส่วนแรกเพิ่มเติม  โดยบริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามเง่ือนไข ความรับผิดส่วนแรก 

 

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน  

 

ส่วนเง่ือนไขสัญญา ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม  
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เเเเอกสารอกสารอกสารอกสารแนแนแนแนบบบบทา้ยทา้ยทา้ยทา้ยเพิม่เพิม่เพิม่เพิม่เตมิเตมิเตมิเตมิ    

คา่ใช้คา่ใช้คา่ใช้คา่ใช้จา่ยจา่ยจา่ยจา่ยรว่มรว่มรว่มรว่ม        (Co Payment)(Co Payment)(Co Payment)(Co Payment)    

    (สำหรับแนบติดหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอุบตัิเหตุ)    

    

คำจำกดัความเคำจำกดัความเคำจำกดัความเคำจำกดัความเพิม่เตมิพิม่เตมิพิม่เตมิพิม่เตมิ    

คา่คา่คา่คา่ใช้ใช้ใช้ใช้จา่ยรว่มจา่ยรว่มจา่ยรว่มจา่ยรว่ม    

((((Co PaymentCo PaymentCo PaymentCo Payment))))    

หมายถึง ความร่วมรับผิดชอบระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครอง ที่ต้องร่วม

รับ ผ ิด ช อ บ ค ่า ใช ้จ ่า ย ใน ก า ร รัก ษ า พ ย า บ า ล อ ัน จ ะพ ึงจ ่า ย ต า ม  จ ำ น ว น เง ิน

ผลประโยชน์ภายหลังหักจำนวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)ค่าใช้จ่ายร่วมของผู้

ได้รับความคุ้มครองจะถูกกำหนดเป็นจำนวนเงินต่อครั้ง หรือจำนวนเงินต่อการ

ป่วยแต่ล ะครั้ง  หรือ  เป็นอัตราร้อยละตาม ที ่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของ

ค่า ใช้จ ่าย ใน ส่วน ที ่ได ้รับความ คุ ้ม ครองต าม ที ่จ ะระบุใน หน้าต ารางกรม ธรรม์

ประกันภัย 

    

ความคุ้มครอความคุ้มครอความคุ้มครอความคุ้มครองงงง    

 เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เอกสารแนบท้ายนี้ได้กำหนด ค่าใช้จ่ายร่วม (Co Payment) 

โดยบริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไข ค่าใช้จ่ายร่วมที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน  

      ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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สรปุสาระสำคญัสรปุสาระสำคญัสรปุสาระสำคญัสรปุสาระสำคญั    

บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    แอกซา่ประกนัภยั  จำกดั (มหแอกซา่ประกนัภยั  จำกดั (มหแอกซา่ประกนัภยั  จำกดั (มหแอกซา่ประกนัภยั  จำกดั (มหาชน)าชน)าชน)าชน)    

            กรมธรรมป์ระกนัภยักรมธรรมป์ระกนัภยักรมธรรมป์ระกนัภยักรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคลสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคลสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคลสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล    สมารท์แคร ์สมารท์แคร ์สมารท์แคร ์สมารท์แคร ์เอสเซนเชยีลเอสเซนเชยีลเอสเซนเชยีลเอสเซนเชยีล    

อาณาเขตความคุม้ครองอาณาเขตความคุม้ครองอาณาเขตความคุม้ครองอาณาเขตความคุม้ครอง: : : : รายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยั    

    

ขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครอง    

กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลนี้ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะจ่ายให้  เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการ

บาดเจ็บ หรือการป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  (waiting period)  เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องรับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลที่มี

ความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไป สำหรับรายการตามตารางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือเอกสารแนบท้าย 

(ถ้ามี) สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางผลประโยชน์ตารางผลประโยชน์ตารางผลประโยชน์ตารางผลประโยชน์    

อาณาเขตความอาณาเขตความอาณาเขตความอาณาเขตความคุม้ครองคุม้ครองคุม้ครองคุม้ครอง: : : : รายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุรายละเอยีดตามทีร่ะบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยั    

ผผผผลลลลปรปรปรประโยะโยะโยะโยชน์ชน์ชน์ชน์    ////    BenefitBenefitBenefitBenefit    
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์    

((((บาบาบาบาท)ท)ท)ท)    

จำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูงสดุงสดุงสดุงสดุ    

((((วนัหรืวนัหรืวนัหรืวนัหรือครั้อครั้อครั้อครั้ง)ง)ง)ง)    

ผลประโผลประโผลประโผลประโยชน์ยชน์ยชน์ยชน์

สูสสููสูงงงงสุสสุุสุดดดด    ((((บาท)บาท)บาท)บาท)    

1. 1. 1. 1. ผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยในผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยในผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยในผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยใน 

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    1111 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการ

เข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง            

               ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ 

(Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน

โรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง 

และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่ เกินจำนวน

ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 2222 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา 

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล   ค่า

ยา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็น

ผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง  

หมวดยอ่ยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทยเ์พือ่การตรวจวนิิจฉัย 

หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการ

โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล 

หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และ ค่าเวชภัณฑ์   

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1)    สำหรับกลับ

บ้าน  

หมหมหมหมวดวดวดวดที่ทีท่ี่ที่    3333 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพัก

รักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง      

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    4444 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการ

เข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง   

หมวดยอ่ยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตดั และค่าห้องทำหัตถการ 

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่า

อุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ   
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ผผผผลลลลปรปรปรประโยะโยะโยะโยชน์ชน์ชน์ชน์    ////    BenefitBenefitBenefitBenefit    
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์    

((((บาบาบาบาท)ท)ท)ท)    

จำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูจำนวนสูงสดุงสดุงสดุงสดุ    

((((วนัหรืวนัหรืวนัหรืวนัหรือครั้อครั้อครั้อครั้ง)ง)ง)ง)    

ผลประโผลประโผลประโผลประโยชน์ยชน์ยชน์ยชน์

สูสสููสูงงงงสุสสุุสุดดดด    ((((บาท)บาท)บาท)บาท)    

หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ 

สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)  

หมวดย่อยที่ 4.5    ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ     

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    5 5 5 5 การผ่าตัดใหญท่ี่ไมต่้องเข้าพักรักษาตวัเปน็ผู้ป่วยใน  

(Day Surgery)     

2. 2. 2. 2. ผลประโยชนก์ผลประโยชนก์ผลประโยชนก์ผลประโยชนก์รรรรณีณณีีณีไม่ไม่ไม่ไม่ตอ้งเขา้พกัรักตอ้งเขา้พกัรักตอ้งเขา้พกัรักตอ้งเขา้พกัรักษษษษาตวัเปน็ผู้าตวัเปน็ผู้าตวัเปน็ผู้าตวัเปน็ผู้ปว่ยในปว่ยในปว่ยในปว่ยใน        

หมหมหมหมวดวดวดวดที่ทีท่ี่ที่    6666        ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงก่อน

และหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่

ต่อเนื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้า

พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้อง

โดยตรงและเกิดข้ึนภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย

ใน 

หมวดย่อยที่ 6.2    ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยในต่อคร้ัง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจาก

ออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการ

แพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    7777 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ช่ัวโมง 

ของการเกิดอุบัติเหตุต่อคร้ัง 

  

  

หมวหมวหมวหมวดที่ดที่ดที่ดที่    8888 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละคร้ัง

ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหนึ่ง  

หมหมหมหมวดวดวดวดที่ ที่ ที่ ที่ 9999    ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเร้ือรัง โดย

การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย    

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 10 10 10 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือ

มะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย    

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 11 11 11 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมี

บำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    12 12 12 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉนิ            

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    13 13 13 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก        

การมสีว่นรว่มจา่ยการมสีว่นรว่มจา่ยการมสีว่นรว่มจา่ยการมสีว่นรว่มจา่ย         

ความรับผิดส่วนแรก  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายร่วม  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ผลประโยผลประโยผลประโยผลประโยชนส์งูสดุตอ่ปกีรมธชนส์งูสดุตอ่ปกีรมธชนส์งูสดุตอ่ปกีรมธชนส์งูสดุตอ่ปกีรมธรรรรรม์รม์รม์รม์ประกนัภยัประกนัภยัประกนัภยัประกนัภยั        ตามที่ตามที่ตามที่ตามที่ระระระระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยับไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยับไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยับไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั    
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เงือ่นไขสาระทีส่ำคญัโดยสงัเงือ่นไขสาระทีส่ำคญัโดยสงัเงือ่นไขสาระทีส่ำคญัโดยสงัเงือ่นไขสาระทีส่ำคญัโดยสงัเเเเขปขปขปขป        

1.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้เปน็สญัญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ี

2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะตอ่อายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) เวน้แต่กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะสงวน

สิทธิไมต่่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

     2.1 ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้ เอาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุ 

(Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการทำกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่

อาจทำให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญาประกันภัย หรือรับประกันภัยแบบมีเง่ือนไข 

 2.2 ผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนให้มกีารรักษาการบาดเจ็บหรือการปว่ยโดยไม่มีความ

จำเป็นทางการแพทย ์

 2.3 ผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ทีแ่ท้จริง 

3.  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.  กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง เนือ่งจาก  

 4.1 ผู้ได้รับความคุ้มครองฉ้อฉลประกันภัย 

 4.2 การป่วยใดๆ ทีเ่กิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือวันทีบ่ริษัท

อนุมตัิให้เพิ่มผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แลว้แต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง หรือ   

 4.3 การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน นับแตว่ันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือวันที่

บริษัทอนุมตัิให้เพิ่มผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แลว้แตก่รณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง   

               -  เนือ้งอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด      

          -  ริดสดีวงทวาร 

                                        -  ไสเ้ลือ่นทุกชนิด 

          -  ตอ้เนือ้ หรือตอ้กระจก 

          -  การตดัทอนซิล หรืออดนีอยด์           

              -  นิ่วทุกชนิด 

              -  เสน้เลือดขอดที่ขา                       

              -  เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่

                                        4.4 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เว้นแต ่

  1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองไดแ้ถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสีย่งภัย โดยไม่มเีง่ือนไขข้อยกเว้นความ

คุ้มครองดังกล่าว หรือ  

  2)  โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไมป่รากฏอาการไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือ

วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมผีลคุ้มครองเปน็คร้ังแรก และ 

ในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลคุ้มครองเป็นคร้ังแรก 

   4.5 ข้อยกเว้นทั่วไป ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เช่น ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดข้ึนแต่กำเนิด การ

ตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การพักฟื้นหรือการพัก

เพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ เป็นต้น 

  4.6 การยกเว้น หรือ การไม่คุ้มครองใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง 
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ขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครอง    หมวดความคุม้ครองการประกนัภัหมวดความคุม้ครองการประกนัภัหมวดความคุม้ครองการประกนัภัหมวดความคุม้ครองการประกนัภัยสขุภาพยสขุภาพยสขุภาพยสขุภาพ    

1. การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ปว่ยใน) 

ขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ตกลงคุม้ครอง    หมวดความหมวดความหมวดความหมวดความคุม้ครองการประกนัภัคุม้ครองการประกนัภัคุม้ครองการประกนัภัคุม้ครองการประกนัภัยอบุตัิยอบุตัิยอบุตัิยอบุตัิเหตุเหตุเหตุเหตุ    

1.   ผลประโยชน์การเสียชีวติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทพุพลภาพถาวรจากอุบตัเิหตุ (อบ.2) 

เอกสารแนเอกสารแนเอกสารแนเอกสารแนบทา้ยบทา้ยบทา้ยบทา้ย    หมวดความคุม้ครหมวดความคุม้ครหมวดความคุม้ครหมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพองการประกนัภยัสขุภาพองการประกนัภยัสขุภาพองการประกนัภยัสขุภาพ    

1.   ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝีหรือการฉีดวัคซนีป้องกันโรค 

2.   การตรวจสุขภาพ 

3.   การรักษาด้านสายตา 

4.   การรักษาด้านทนัตกรรม 

5.   ค่าใช้จ่ายสำหรับการดแูลโดยพยาบาลพเิศษ 

เอกสารแนเอกสารแนเอกสารแนเอกสารแนบทา้ยเพิม่เบทา้ยเพิม่เบทา้ยเพิม่เบทา้ยเพิม่เติตติิติมมมม    หมวดควาหมวดควาหมวดควาหมวดความคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มครองสุมครองสุมครองสุมครองสุขภาพและอบุัขภาพและอบุัขภาพและอบุัขภาพและอบุัตเิหตุตเิหตุตเิหตุตเิหตุ    

1.   ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ไดอ้ยู่ในโรงพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ปว่ยนอก) 

2.   ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวติจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

3.   ค่าชดเชยรายวนักรณีไมม่ีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

4.   การลดเบี้ยประกันภัยประวตัดิี สำหรับกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

5.   ความรับผิดส่วนแรก 

6.   ค่าใช้จ่ายร่วม 

 

หหหหมายเหตุมายเหตุมายเหตุมายเหตุ        

เอกสารนี้ เป็นเพียงเอกสารสรุปสาระสำคัญเทา่นัน้  โดยข้อกำหนดและเง่ือนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นที่ละเอียดครบถ้วน

ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ 

เอกสารแนบท้าย เพื่อจัดทำแผนประกันภัยได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสเอกสเอกสเอกสารนีเ้ปน็การสรปุสาระสำคญั เงือ่นไขความคุม้ครอง ข้ารนีเ้ปน็การสรปุสาระสำคญั เงือ่นไขความคุม้ครอง ข้ารนีเ้ปน็การสรปุสาระสำคญั เงือ่นไขความคุม้ครอง ข้ารนีเ้ปน็การสรปุสาระสำคญั เงือ่นไขความคุม้ครอง ข้อยอยอยอยกกกกเวน้ เวน้ เวน้ เวน้ บางส่บางส่บางส่บางส่ววววนนนนเทา่นัน้ เทา่นัน้ เทา่นัน้ เทา่นัน้     

โปรดโปรดโปรดโปรดอ่ออ่่อ่านและทำความเานและทำความเานและทำความเานและทำความเข้ขข้้ข้าใจรายละาใจรายละาใจรายละาใจรายละเอยีดเอยีดเอยีดเอยีดทัง้ทัง้ทัง้ทัง้หมหมหมหมดตามดตามดตามดตามทีร่ะบไุว้ทีร่ะบไุว้ทีร่ะบไุว้ทีร่ะบไุว้ในในในในกกกกรมธรรม์รมธรรม์รมธรรม์รมธรรม์ปปปประกนัภัระกนัภัระกนัภัระกนัภัยนี้ยนี้ยนี้ยนี้    



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

0-3931-3102-4
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

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
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

0-3430-5687

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
258 /44 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมืองพ�ษณุโลก จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300, 0-5500-2308
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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ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

ติดต�อเรา


