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กรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล สวติซแ์คร ์

 

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอา

ประกันภัยต้องชำระภายใต้ คำจำกัดความ เง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นทั่วไป และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทให้

สัญญากับผู้ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้  

 

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ 

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่า จะ

ปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

1. บริษัท หมายถึง บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ ข้อกำหนดทั่วไป ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง 

เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบคำขอเอาประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 

หนังสือรับรองการต่ออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกันภัย  

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายหรือใบคำขอ

เอาประกันภัย หรือ หนังสือรับรองการต่ออายุ หรือใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 

4. ผู้อยู่ในอุปการะ       หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้  

1. คู่สมรสตามกฎหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ สูงสุดไม่  เกิน 71 ปีบริบูรณ์ 

2. บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส ที่ยังไม่ได้สมรส และยัง  ไม่ได้ทำงาน ทีม่ ี

 อายุตั้งแต่ 15 วัน จนถึงอายุ 18 ปีบริบรูณ์ ถ้ากำลังศึกษาอยู่ ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ 

5. ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

6. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

7. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บที่มีต่อร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจาก

เหตุอื่น 

8. การป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่างกายอันเป็นผลจากโรค 

9. ฉ้อฉลประกันภัย หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ

เรียกร้อง รวมถึงการเจตนาทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ 

10. แพทย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมตามกฎหมาย

ในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

11. แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือ

แพทย์เฉพาะทาง 

หมายถึง แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ให้เป็นผู้เชี ่ยวชาญในสาขาเฉพาะนั้น จากแพทยสภา หรือ

สถาบันเทียบเท่าตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริการ ต้องไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ โดยจะเป็นแพทย์ผู้ให้

คำปรึกษา ดูแลหรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ 

12. ทันตแพทย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรมตาม

กฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

13. พยาบาล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

14. สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุขตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้นในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

15. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือบำบัดรักษา

โรคหรือการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนดำเนินการ

เป็น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

16. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดไว้ให้บริการทางการแพทย์โดยไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับ

อนุญาตหรือจดทะเบียนดำเนินการเป็น “คลินิก” ตามกฎหมายในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

17. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เพ่ือการ

รักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วย อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้อง

ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

18. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในแผนกผู้ป่วย

ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษา

เป็นผู้ป่วยใน 
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19. การรักษาพยาบาล หมายถึง การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา บรรเทา บริบาล 

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต   

20. การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังใด

คร้ังหนึ่ง (Per Confinement)     

หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล แต่ละคร้ัง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษา

ตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที ่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ( Day 

Surgery) ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการ

ป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เก่ียวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายใน

ระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็น

การเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันด้วย 

21. ผลประโยชน ์ส ูงส ุดต ่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย        

หมายถึง ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งเป็น 2 กรณี 

(1) กรณีเป็นผู้ป่วยใน จะเริ่มคำนวณค่ารักษาพยาบาลในวันแรกของการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในที่

เกิดขึ้นในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ไม่ว่าการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในดังกล่าวจะสิ้นสุดในรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัยเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

(2) กรณีผู้ป่วยนอก จะคำนวณค่ารักษาพยาบาลตามวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือจำนวนเงิน

เอาประกันภัยที่จ่ายเป็นเงินก้อน(lump sum) ที่เกิดข้ึนในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ 

22. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตามหลักวิชาการ โดย

สอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถ่ินที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้  

(1) มาตรฐานวิชาชีพและข้อบังคับวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 

(2) มาตรฐานสถานพยาบาล  

(3) มาตรฐานด้านยา และเคร่ืองมือแพทย์  

(4) หลักการดูแลผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

23. ความจำเปน็ทางการแพทย์ หมายถึง ความจำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์ หรือบริการอื่นๆของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเพ่ือ

การตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการป่วยของผู้ไดรั้บ

ความคุ้มครอง 

(2) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์  

(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้ได้รับความคุ้มครองหรือครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

หรือ ของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว   

24. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆท่ีควรจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาล หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือ

คลินิก ซ่ึงผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษานั้น   

25. การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การรักษาการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยผู้ประกอบโรคศิลปะที่มีใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ให้บริการ ใน

สาขาทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนจีน หรือไคโรแพรคติก หรือสาขาอ่ืนที่มิใช่การแพทย์

แผนปัจจุบัน 

26. ความรับผิดส่วนแรก 

(Deductible) 

หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย 

27. ค่าใช้จ่ายร่วม 

(Copayment) 

หมายถึง ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู ้เอาประกันภัยที ่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจำนวนความรับผิดส่วนแรก  

(ถ้ามี) 

28. เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ หมายถึง เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) หรือ กรณีกรมธรรม์

ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ตามที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ โดยเบี้ยประกันภัยในปี

ต่ออายุในกรณีดังกล่าว ไม่มีการนำปัจจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขให้มีค่าใช้จ่ายร่วม ( Copayment) และ

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเงื่อนไขการต่ออายุ กรณีครบรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย (Renewal) มาใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันภัย 

29. ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัยปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ การประกันภัยสุขภาพจะต่ออายุตามเงื่อนไขการต่ออายุ กรณีครบรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) 

30. ตารางผลประโยชน์ หมายถึง ตารางที่ระบุจำนวนผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละราย 

31. อาณาเขตที่คุ้มครอง หมายถึง 1.เอเชีย (ไม่รวม จีน  ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเก๊า และไต้หวัน) หมายถึง ประเทศบังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน 

กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า 
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เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ทาจิกิสถาน ไทย ติมอร์-เลสเต เติร์กเมนิสถาน  อุซ

เบกิสถาน และเวียดนาม 

2.เอเชีย หมายถึง ประเทศบังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 

คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ไทย ติมอร์-เลสเต เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน 

เวียดนาม 

3.ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา หมายถึง ทุกประเทศทั่วโลกยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาะ

โดยรอบ 

32. นอกอาณาเขตคุ้มครอง 

 

หมายถึง ความคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนโดยเฉียบพลัน ซ่ึงมิได้เป็นการเดินทางเพ่ือไป

รับการรักษาพยาบาลโดยตรงหรือมีการเตรียมการไว้ในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออก

นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 

33. ประเทศที่อยู่อาศัยหลัก หมายถึง ประเทศไทย โดยผู้ได้รับความคุ้มครองต้องอาศัยอยู่มากกว่า 185 วันต่อปี และที่อยู่นั้นเป็ นที่พัก

อาศัยของผู้ได้รับความคุ้มครองในไทยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

34. การก่อการร้าย หมายถึง การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น

การกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำ

เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้

รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื ่นตระหนก

หวาดกลัว 

35. ฉุกเฉิน หมายถึง สภาพทางการแพทย์หรือความเจ็บป่วยรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดข้ึน

อย่างฉับพลัน และต้องได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในทันที ภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นภาวะที่

คุกคามต่อชีวิต 

36. สภาพทางการแพทย์ หมายถึง โรค ความบาดเจ็บ การเจ็บป่วยใดๆ รวมทั้งการเจ็บป่วยทางจิตที่ได้รับการวินจิฉัยและลงความเห็น

โดยแพทย์ 

37. ภาวะทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง หมายถึง อาการ การติดโรค การบาดเจ็บหรือการป่วยไข้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: 

- ภาวะทางการแพทย์ที่เกิดจากหรือเก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับสภาพที่เป็นมาก่อนการเอา

ประกันภัย หรือ 

- ภาวะทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่รู ้กันโดยทั่วไปว่าเป็นภาวะพื้นฐาน (การติดโรค การบาดเจ็บหรือ

การป่วยไข้) ที่เป็นสิ่งเดียวกันกับโรคพื้นฐาน โรคประจำตัว ที่ทำให้เกิดสภาพที่ เป็นมาก่อนการ

เอาประกันภัย หรือ 

- ปัจจัยเสี่ยงที่รู้จักโดยทั่วไปหรือโดยตรงว่าเป็นภาวะทางการแพทย์ที่เป็นสาเหตุของหรือเกิดข้ึน

จากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 

38. โรคเร้ือรัง หมายถึง ภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: 

-    ต้องมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือระยะยาว 

-    การให้คำปรึกษา การตรวจรักษา การตรวจสุขภาพ และ/หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- ต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนือ่งหรือระยะยาวหรือบรรเทาอาการ  

- ต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพของคุณหรือคุณต้องได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเพื่อรับกับสภาพ

ดังกล่าว  

- ต้องดำเนินต่อไปเร่ือย ๆ 

- ไม่มทีางรักษาได้  

- กลับมาเป็นอีกหรือมีแนวโน้มว่าจะกลับมาเป็นอีก 

39. สภาพที่ผิดปกติโดยกำเนิด หมายถึง สภาพที่ผิดปกติมาต้ังแต่กำเนิด รวมถึงความผิดปกติทางร่างกายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 6 เดือน

หลังจากคลอด โดยเป็นสภาพผิดปกติทุกชนิดที่ระบุโดยองค์การอนามัยโลกภายใต้หัวข้อสภาพไม่

สมประกอบแต่กำเนิด การผิดรูปร่าง หรือความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ รวมถึงโรคไส้เลื่อนทุกชนิด

หรือลมบ้าหมู ยกเว้นลมบ้าหมูที่เกิดจากการบาดเจ็บภายหลังจากที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ทำ

ประกันภัยแล้ว 

40. การปลูกถ่ายอวัยวะ หมายถึง การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายหัวใจ ปอด ไต ตับ หรือตับอ่อน 

41. การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระยะ

สุดท้าย 

หมายถึง การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่แพทย์ได้วินิจฉัยและลงความเห็นว่าเป็นระยะสุดท้ายที่ทำให้เสียชีวิตภายใน 

12 เดือน 
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42. การรักษามะเร็ง  หมายถึง การรักษาเพ่ือการฆ่าหรือลดจำนวนเซลล์มะเร็ง การทำให้โรคสงบหรือ ชะลอการแพร่กระจายของโรค 

ยกเว้นการรักษาเพ่ือการบรรเทาอาการ 

43. โรคมะเร็งระยะลุกลาม 

(Invasive Cancer) 

หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการ

ลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเย่ือ

ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งของไข

กระดูก มะเร็งเนื้อรก ทั้งนี้ไม่รวมถึง 

(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็ง

กระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะT1N0M0 ตาม TNM Classification 

(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 

(3) มะเร็งในระยะเร่ิมแรกที่ยังไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma in Situ) 

(4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็ง 

ผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดย

อ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee 

on Cancer 

(5) กลุ ่มเนื ้องอกชนิด Borderline หรือ กลุ ่มเนื ้องอกที่มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant 

Potential) 

(6) เนื้องอกที่ผลทางพยาธิวิทยาจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN 

II CIN III 

(7) มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวี 

(8) มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำ หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนสัญญามีผล

บังคับ หรือภายใน 90 วันหลังสัญญามีผลบังคับ 

44. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 

(Non-invasive cancer / 

Carcinoma in Situ) 

หมายถึง การเกิดข้ึนคร้ังแรกของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่

ลุกลามเกินกว่าชั้นรองรับเนื ้อเยื ่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือไม่กระจายไปยังเนื้อเย่ือ

ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่น ๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือ เนื้องอกดังต่อไปนี้ 

(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะ T1 N0 M0 ตาม TNM 

Classification 

(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 

(3) มะเร็งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดร้ายแรงที่จัดอยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะที่ 2 

(Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนัง Melanoma ของ 

American Joint Committee on Cancer 

Classification 

(4) กลุ ่มเนื ้องอกชนิด borderline หรือกลุ ่มเนื ้องอกที ่โอกาสเป็นมะเร็งน้อย ( Low malignant 

potential) 

45. การรักษาแบบด้ังเดิม หมายถึง การรักษาซ่ึง 

- ได้รับการยอมรับ และใช้อย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ 

- สอดคล้องกับความจำเป็นทางการแพทย์ ในด้านของประเภท ความถี่ การรักษาต่อเนื่อง 

ระยะเวลา และสถานที่ที่ให้การรักษา 

- มีการตอบสนองต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เอาประกันผ่านหลักฐานทางการแพทย์ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

- ได้รับการอนุมัติจาก NICE (สถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการแพทย์) หรือ

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง และ/หรือ สมาคมการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆ 

- หากมีการรักษาด้วยยา ยานั้นต้องได้รับอนุญาตให้ใช้โดยสถาบันหรือองค์กรยา หรือหน่วยงาน

กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หรือองค์การอาหารและยา (FDA) 

- สั่ง และจ่ายตามใบอนุญาต ในปริมาณที่ได้รับอนุมัติการรักษาแบบดั้งเดิม ยังหมายรวมถึงการ

ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง และเวชภัณฑ์ต่างๆ 

46. ยาที่จ่ายโดยแพทย์ หมายถึง ยาหรือผ้าปิดแผลที่จ่ายโดยแพทย์สำหรับการรักษาสภาพทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

47. การจำกัดผลประโยชน์ หมายถึง จำนวนผลประโยชน์รวมสูงสุด (จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ จำนวนครั้ง) ของผลประโยชน์ทั้งหมด

พึงจ่าย ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังมีผลบังคับ 

48. การผ่าตัด หมายถึง การผ่าตัดหรือการสอดใส่ซ่ึงเคร่ืองมือใดๆ เข้าไปในร่างกาย  
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49. การผ่าตัดใหญ่ หมายถึง การผ่าตัดที ่ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไป ( General 

Anaesthesia) หรือการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional Anaesthesia) 

50. การผ่าตัดเล็ก หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือชั ้นใต้ผิวหนัง หรือชั ้นเยื ่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที ่ ( Local/Topical 

Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ 

51. การผ่าต ัดใหญ่ท ี ่ ไม ่ต ้องพัก

ร ักษาตัวเป ็นผู ้ป ่วยใน (Day 

Surgery) 

หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่  หรือการใช้เคร่ืองมือบำบัดรักษาพิเศษ

ที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาล 

52. การเข้าพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลแบบไม่ข้ามคืน (Day 

care Treatment) 

หมายถึง การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา บรรเทา บริบาล 

และฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เป็นการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

แบบไม่ข้ามคืน 

53. ค่าบริการพยาบาล หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลคิดเป็นประจำสำหรับการให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่

ให้การบริการผู้ได้รับความคุ้มครองขณะที่เป็นผู้ป่วยใน 

54. แพทย์จีนแผนโบราณ หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทย์แผนจีนในท้องถิ ่นที่

ให้บริการ  

55. นักกายภาพบำบัด หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความสามารถและได้รับใบอนุญาตในการปฏิบัติการกายภาพบำบัด 

56. การทดลอง หมายถึง วิธีการรักษาหรือการรักษาด้วยยาในความเห็นที่สมเหตุสมผลของบริษัทซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ถึง

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยและขาดการศึกษาทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สิ่งเหล่านี้ยัง

เป็นวิธีการรักษาหรือยาที่ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนทางการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์ แล้วว่ามี

ประสิทธิภาพหรือได้รับการยอมรับโดยองค์กรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งสอดคล้องกับ

การปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ คำนิยามนี้ยังรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ภายใต้ใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยหรือการทดสอบ 

57. บัตรสมาชิกประกันสุขภาพ  

(Care card) 

หมายถึง บัตรประจำตัวของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งออกให้โดยบริษัท โดยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้

ได้รับความคุ้มครองในการนำส่งคืนบริษัท กรณีขอสิ ้นสุดความคุ้มครองก่อนวันที ่กรมธรรม์

ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไปและขอ้กำหนด  

1. สัญญาประกันภัย 

        สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามใบคำขอเอาประกันภัย และข้อแถลง

เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับการทำสัญญาประกันภัยนี้ (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม

สัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

         ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริง ใดแต่

ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซ่ึงถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำ

สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้   

         บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2. การละเมิดสัญญาประกันภัย 

          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย หรือมีความพยายามหรือกระทำการเบิกค่าสินไหม

ทดแทนโดยทุจริต บริษัทจะ  

2.1  ปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทน และ 

2.2  ปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 

2.3  กำหนดเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่แตกต่างออกไปจากเดิม หรือ 

2.4  ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองทั้งหมดโดยทันที 

                     ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยโดยการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ ให้แก่ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้รับประโยชน์ 

แล้วแต่กรณี โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  

 บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลคุ้มครองในขณะที่ผู้ได้รับความ คุ้มครองมี

ชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือผู้ได้รับความคุ้มครองได้ ทำกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท

ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสองปี  (2 ปี) หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท

อนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ บริษัทจะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนเท่านั้น  
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 ในกรณีที่บริษัททราบมูลอันจะบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายในกำหนดหนึ่ง เดือน 

(1 เดือน) นับแต่ทราบมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีนี้ได้ 

 บริษัทจะอาศัยข้อเท็จจริงที่นอกเหนือจากที่แถลงไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยมาเป็นเหตุในการโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์

ประกันภัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เท่าที่บริษัทได้รับแจ้งการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเมื่อบ ริษัทอนุมัติการจ่าย

ผลประโยชน์ สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นแล้ว จะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ ้นผลคุ้มครองนับแต่วันถัดจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้เงินตาม

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ให้ความคุ้มครอง

มาแล้วออกตามสัดส่วน   

4. กฎหมายบังคับใช้ 

         กรมธรรม์ประกันภัยนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและจะถูกตีความหมายตามกฎหมายไทย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองยินยอมว่ากฎหมาย

ไทยจะเป็นกฎหมายเดียวที่ใช้ในการยุติข้อโต้แย้งที่เกิดข้ึน หรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

5. การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย 

         การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงยอมรับการแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรือออกเป็นเอกสารแนบท้ายหรือใบสลัก

หลังกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณีให้ผู้เอาประกันภัย  

6.   การชำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง 

6.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี 

                       6.1.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะถึงกำหนดชำระทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้นโดยผู้เอาประกันภัย  และความคุ้มครองจะเร่ิมมี

ผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 

                       6.1.2 การชำระเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัย ต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิน้
ผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทจะไม่นำเงื่อนไข สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  และระยะเวลาที่ไม่
คุ้มครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนับใหม่ 

                       6.1.3 หากผู้เอาประกันภัย ไม่ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์ต่ออายุกรมธรรม์

ประกันภัย และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ส้ินสุดลงต้ังแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

                6.2 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

                       6.2.1 การชำระเบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกำหนดชำระทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้นโดยผู้เอาประกันภัย  และความคุ้มครองจะเร่ิมมี

ผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 

                       6.2.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วันนับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเบี้ย

ประกันภัย หากมีการชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้าและบริ ษัทจะไม่นำ

ระยะเวลาในการใช้สิทธิโต้แย้งความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย เง่ือนไข สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  และระยะเวลาที่ไม่

คุ้มครอง (Waiting Period) (ถ้ามี) มาเร่ิมนับใหม่ 

                        หากบริษัทยังคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายที่

เบี้ยประกันภัยซ่ึงได้ชำระมาแล้วสามารถซ้ือความคุ้มครองได้  

                6.3 ในกรณีที่มีเหตุเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆในภายในระยะเวลา 31 วันนับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเบี้ยประกันภัย และบริษัทยังไม่ได้

รับชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายผลประโยชน์ส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต)    

7.   การแถลงอายุ เพศ หรือประเทศที่อยู่อาศัยหลักคลาดเคลื่อน  

 ถ้ามีการแถลงอายุ เพศ  หรือประเทศที่อยู่อาศัยหลักคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงเป็นเหตุให้ 

 7.1 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าอัตราที่กำหนด จำนวนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะได้รับการปรับเพ่ือให้สอดคล้อง

กับอายุ เพศ หรือประเทศที่อยู่อาศัยหลักที่บริษัทได้รับแจ้งตามความเป็นจริง 

- ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองเจตนา แถลงอายุ เพศ หรือประเทศที่อยู่อาศัยหลักไม่ตรงกับความเป็นจริง  ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณารับ

ประกันภัย บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย    

- ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับต้ังแต่วันที่บริษัท ได้ทราบ

เหตุดังกล่าว 

 7.2 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามบริษัท

จะไม่นำเง่ือนไขน้ีไปบังคับใช้เพ่ือการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว   

8.  การตอ่อาย ุกรณคีรบรอบปกีรมธรรมป์ระกนัภยั (Renewal) 

    กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุต่อเนื่องได้ จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง มีอายุ 99 ปีบริบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการ 

1) ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงภัยและอายุที่เพ่ิมข้ึนของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง และ 
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2) เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัย เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความจำเป็น 

3) บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือขยายความคุ้มครองใดๆ เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น 

เอกสารแนบท้าย หรืออื่นๆ ที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

   ทั้งนี้ เง่ือนไขการต่ออายุ กรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) ตามข้อ 8 นี้ไม่บังคับใช้สำหรับหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ

ส่วนบุคคล 

9. การปรับเบี้ยประกันภัย   

              บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีดังต่อไปนี้ 

              1)  อายุ ช้ันอาชีพ เพศ ของแต่ละบุคคล รวมถึงประเทศที่อยู่อาศัยหลัก 

        2)  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ ( Portfolio) ของกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละราย โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับ

ความคุ้มครอง ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

          ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว 

10.   การเปลีย่นแปลงผลประโยชนค์วามคุม้ครอง 

                หากผลประโยชน์ความคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์

ประกันภัยมีผลบังคับหรือในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของเดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ได้รับความ

คุ้มครองโดยมีเง่ือนไขว่า 

               10.1 หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการป่วยก่อนเวลาที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองได้ปรับเพ่ิมจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะ

ได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการป่วยซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการปรับเพ่ิมผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิม

ก่อนที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพ่ิม 

               10.2 หากผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการป่วยตามผลประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมา

ก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่ผลป ระโยชน์ความ

คุ้มครองจะได้รับการปรับเพ่ิม 

      อนึ่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัท

ตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล่าว 

11.  การเปลี่ยนแปลงประเทศที่อยู่อาศัยหลัก 

        ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องแจ้งให้บริษัททราบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง รายหนึ่งรายใดเปล่ียนแปลง

ประเทศที่อยู่อาศัยหลักซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัย 

หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง มิได้แจ้งให้บริษัททราบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 7. เรื่องการ

แถลงอายุ เพศ หรือประเทศที่อยู่อาศัยหลักคลาดเคล่ือน 

12.   การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ได้รับความคุ้มครอง 

          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ทันทีโดยกรอกใบคำขอเอาประกันภัยที่กำห นดโดย

บริษัทและส่งคืนให้แก่บริษัท 

          ในกรณีที่มารดาของทารกซ่ึงเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แต่เพียงผู้เดียวผู้เอาประกันภัยสามารถเพ่ิมทารกแรกเกิดเข้าเป็นผู้

อยู่ในอุปการะได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่คลอดโดยท่ีผลประโยชน์ความคุ้มครองของมารดาซ่ึงเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะต้องมี

ผลคุ้มครองอยู่ 

           หากมารดาของทารกมิได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทารกจะได้รับความคุ้มครองเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

          ในการเพ่ิมหรือลดจำนวนผู้ได้รับความคุ้มครองจะมีผลต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ทำการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้การเพ่ิมหรือลด

จำนวนผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องได้รับการพิจารณาจากบริษัทและบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล่าว 

13.    การสิน้ผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

       ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นผลบังคับเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

เกิดข้ึนดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน  

       1. เมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำหนดข้อ 6.การชำระเบี้ย

ประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

       2. ณ วันส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความ

คุ้มครอง มีอายุ ครบ 99 ป ี

       3. เมื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน เว้นแต่ บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ทุกรายการเต็มจำนวน

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตารางผลประโยชน์เต็มจำนวน 

       4. เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำหนดข้อ 20. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
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       5. เมื่อบริษัทไม่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามเง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำหนดข้อ 8. การต่ออายุ กรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) ณ 

วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันภัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอา

ประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะส้ินผลคุ้มครองตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบสลักหลัง (ถ้ามี) 

      การส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใดๆ  ที่มีอยู่ก่อนการส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  การที่

บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย หลังจากการส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆต่อบริษัท แต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าว 

14.   การตรวจทางการแพทย์ 

       บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง เท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมี

สิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

       ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย 

หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทอาจปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง 

15.   การแจ้งและการเรียกร้อง  

      ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บหรือการป่วย ที่อาจเป็นเหตุ

แห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอัน

สมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

16.   การส่งหลักฐานการเรียกร้อง 

      ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องนำส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของ

ตนเอง     

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

2.  ใบรับรองแพทย์ หรือรายงานแพทย์ต้นฉบับที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา  

3.  ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน 

      โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินต้องเป็น

ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับ

ประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว 

อนุโลมให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือเรียกร้องส่วนที่ขาด

จากบริษัทได้   

       การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าว

ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

17.   การจา่ยผลประโยชนค์า่ทดแทนและ/หรอืคา่สนิไหมทดแทน 

        บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท

ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความ

คุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์  
         ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัย  ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับหลักฐานความเสียหายครบถ้วนแล้ว 

                กรณี ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทจะจ่ายจำนวน
เงินผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

        ทั้งนี้ หากบริษัทไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของ
จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ 
18.   สกุลเงินตรา 

         เบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย ณ วันที่ทำการรักษาโดยอ้างอิงอัตรา 

แลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทย 

19.    เงือ่นไขบงัคบักอ่น 

        บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้รับประโยชน์ 

หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

20.   การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

1) ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน 

หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ันตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไมเ่กนิ /เดอืน) รอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัเตม็ป ี

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 

2) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอา

ประกันภัย หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองได้กระทำการฉ้อ

ฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำ

ดังกล่าวข้างต้น    

        ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้ว

ออกตามสัดส่วน    

       เว้นแต่กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1) และบริษัทได้จ่ายเงินผลประโยชน์จนครบจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอ บปี

กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แล้ว บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัย   

21. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

        ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท 

และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

22.    สภาพทีเ่ปน็มากอ่นการเอาประกนัภยั  (Pre-Existing Conditions) 

       บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย  (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยัง

มิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

  1. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับคว ามเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื ่อนไขยกเว้นความคุ้มครอง

ดังกล่าว หรือ  

  2. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ

หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก และในช่วงระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผล

บังคับเป็นคร้ังแรก 

23.  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

                   บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับ 

  การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา - วัน (ไม่มี) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นครั้งแรก หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพ่ิม

ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง หรือ 

                    ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 10.การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองบริษัทจะไม่

คุ้มครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนเท่านั้น  

บริษัทจะไม่นำเงื่อนไข ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) นี้มาใช้ หากผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการบาดเจ็บหรือต้องได้รับการผ่าตัด

ฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่าง ๆ ท่ีเป็นมาก่อนเอาประกันภัย 

24.   การเปลี่ยนอาชีพ  

                      ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในขณะที่กระทำการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเส่ียงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้ง

ไว้แต่เดิม บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจำนวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระแล้วสำหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุ้มครองสำหรับอาชีพใหม่ได้ หรือในกรณีที่

ผู้ได้รับความคุ้มครองเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพที่บริษัทไม่สามารถรับประกันภัยได้ บริษัทจะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ตามสัดส่วนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

                      ถ้าผู้ได้รับความคุ้มครองเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอื่นซ่ึงบริษัทกำหนดไว้ว่าเป็นอาชีพที่มีการเส่ียงภัยน้อยกว่าอาชีพประเภทที่แจ้งไว้กับบริษัท 

บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว 
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25.   การทำให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement) 

 หากกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ ้นผลคุ้มครองลง เนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา ที่กำหนดตามเงื่อนไขทั่วไปและ

ข้อกำหนด 6. การชำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง  ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กลับมามีผลคุ้มครองใหม่ภายใน 90 วัน 

นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยความยินยอมของบริษัท  เมื่อบริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับตามการร้องขอของผู้เอา

ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเร่ิมให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการป่วย ซ่ึงเกิดข้ึนนับแต่วันที่ได้อนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นต้นไป โดย

บริษัทจะไม่นำระยะเวลาในข้อกำหนดทั่วไป เรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting 

Period) มาเร่ิมนับใหม่ 

               กรณีที่บริษัทยินยอมให้ต่ออายุเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลคุ้มครอง ( Reinstatement)  ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ตามระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย นับแต่วันที่บริษัทได้อนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

26.  สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) 

                      หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัท

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริ งและค่าใช้จ่ายของ

บริษัท ฉบับละไม่เกิน 500 บาท (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขนี้ แต่ไม่ ตัดสิทธิผู้เอาประกันภัยที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตาม

เง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำหนด 20. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

27.   การคืนบัตรสมาชิกประกันสุขภาพ 

   กรณีที่การประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าโดยกรณีใด ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องส่งคืนบัตรสมาชิกประกันภัยสุขภาพที่บริษัทได้

ออกให้เพ่ือการประกันภัยนี้ โดยส่งคืนให้กับบริษัทภายใน 30 วัน และหากพบว่าหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ได้มีการนำบัตรสมาชิกประกันสุขภาพ

ดังกล่าวไปใช้ในการรักษาพยาบาลใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเองทั้งหมด 

 

หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

การประกนัภยันีไ้มคุ่ม้ครองคา่ใชจ้า่ยจากการรกัษาพยาบาล หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการบาดเจบ็หรอื การเจบ็ปว่ย (รวมถงึภาวะแทรกซอ้น) อาการ 

หรอืภาวะความผดิปกตทิีเ่กดิจาก 

1. ภาวะโรคที่เป็นมาก่อนวันทำสัญญาประกันภัย  การบาดเจ็บ หร ือการเจ็บป่วย รวมถึงภาวะทางการแพทย์ ที่เกี ่ยวข้อง หรือ

ภาวะแทรกซ้อน หรือภาวะสืบเนื่องต่างๆ ที่มิได้แถลงให้บริษัทรับทราบก่อนการเอาประกันภัย 

2. สภาพที่ผิดปกติโดยกำเนิดไม่ว่าจะปรากฏอาการและ/หรือวินิจฉัยหรือทราบตั้งแต่แรกเกิดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่บริษัทได้ให้ความ

คุ้มครองตามตารางผลประโยชน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร  

3. การรักษาทางสรีรวิทยาและ/หรือการพัฒนาทางระบบประสาททุกประเภท การพัฒนาทางด้านสติปัญญา ลำดับขัน้การพฒันาการ 

ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้หรือความผิดปกติ ความล่าช้าในการพูด ปัญหาการศึกษา ปัญหาพฤติกรรม การพัฒนาทางกายภาพ 

รวมถึงการประเมินหรือการจัดระดับของปัญหาดังกล่าว  

4. การรักษาด้านความงามหรือศัลยกรรมความงาม หรือการรักษาปัญหาผิว สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง การเจาะหู หรอืส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกาย การสัก การควบคุมน้ำหนัก การดูดไขมันหรือกำจัดไขมัน หรือการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วน ( elective surgery) ยกเว้นศัลยกรรม

ตกแต่งเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีความคุ้มครอง โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท  

5. การตั้งครรภต์ามปกต ิภาวะแทรกซอ้นกอ่นคลอดหรอืหลงัคลอด การคลอดบตุร หรือการยตุกิารตัง้ครรภ ์หรือผลทีต่ามมาจากภาวะ

ข้างต้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

6. การรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร การตั้งครรภ์ที่เป็นผลมาจากการปฏิสนธิทุก

รูปแบบ รวมทั้งการผสมเทียมหรือการผ่าตัดคลอดใดๆโดยที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์  

7. การใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาภาวะการมบีตุรยาก การคุมกำเนดิ การช่วยการเจรญิพนัธุ ์การทำหมนั (หรือการแก้หมนั) หรือ

การรักษาที่ตามมาอันเนื่องมาจากภาวะข้างต้น 

8. การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

9. โรคกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะหลอดเลือดดำอัณฑะขอด ความไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือผลที่ตามมาจากภาวะ

ข้างต้น การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ  

10. การขลบิหนงัหุม้ปลายองคชาต ยกเวน้อนัเนือ่งจากความจำเปน็ทางการแพทย์ 

11. การรักษาหรือการใช้ยาหรือสารเพื่อชะลอวัยหรือใหฮ้อร์โมนทดแทนในช่วงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือ นหรือการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายใด ๆ  ที่เกิดจากสาเหตทุางสรรีวทิยาหรอืธรรมชาติใด ๆ  หรือการเปลีย่นแปลงรา่งกายทีเ่กดิขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติ หรือไม่ใช่

ความผิดปกติของร่างกาย ความไม่มั่นคงทางร่างกายในเพศหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและข้ามเพศ  

12. การตรวจสขุภาพตามปกติ การร้องขอเข้าโรงพยาบาลหรอืศูนยก์ารแพทย ์หรือการรอ้งขอการผ่าตัด หรือการพักรกัษา การวินิจฉัย

สำหรับสาเหตใุด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเขา้โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์หรอืคลนิกิ เว้นแตไ่ดร้บัการระบไุวเ้ปน็อย่างอื่นในแผน

ความคุ้มครองนั้นๆ 

13. การตรวจและรกัษาความผดิปกตขิองการมองเหน็ การทำเลสกิ อุปกรณช์ว่ยการมองเหน็หรอืสำหรบัการรกัษาความผิดปกติของการ

มองเห็น เว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแผนความคุ้มครองนั้นๆ  
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14. การรักษาหรอืการผ่าตัดทีเ่กีย่วข้องกบัฟันหรอืเหงือก ฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน การอุดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน การ

ขัดฟัน การถอนฟัน หรือการฝังรากฟันเทียมเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมฟันปลอม การครอบ

และการรักษารากฟันหรือการฝังรากฟันเทียม) เว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแผนความคุ้มครองนั้นๆ  

15. การรักษาหรือการบำบัดสำหรับการติดยาเสพติด การสูบบุหรี่ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  

16. การรักษาอาการหรอืโรคทีเ่กีย่วข้องกบัความผดิปกตทิางจติ โรคทางจติเวช ความผิดปกติด้านพฤติกรรมหรอืบคุลกิภาพรวมถึงโรค

สมาธิสั้น ออทิสติก ความเครียด การกินที่ผิดปกติหรือความวิตกกังวล 

17. การรกัษาความผดิปกตขิองการนอนหลบัทกุประเภท รวมทัง้การหยดุหายใจขณะหลบั การทดสอบ การนอนหลบั หรอืการกรน 

18. การรกัษาทีอ่ยูใ่นขัน้ทดลอง ที่ยังไมไ่ด้รบัการยอมรบัในประสทิธภิาพ หรือเปน็การทดลอง หรือค้นควา้ทางการแพทย ์หรือ เทคนคิการ

ผ่าตัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกำกับดูแลของรัฐบาล และการ

ทดลองทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ซึ ่งผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นฝ่ายเลือกรับการรักษาแม้ว่าจะมีการ รักษาได้

ตามปกติที่จำเป็นและสมควรพร้อมให้บริการผู้ได้รับความคุ้มครองก็ตาม  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนี้  หากตรวจสอบได้ว่าการตรวจรักษานั้นได้รับการยอมรับตามความ

เหมาะสมโดยหน่วยงานกลางทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ และบริษัทได้ตกลงให้ค วามคุ้มครองเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับ

รายละเอยีดการรกัษา ค่าใช้จ่าย หลักฐานทางการแพทยท์ีถ่กูเผยแพรต่่อสาธารณะ วารสารทางการแพทยส์ำหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะ

ในการรักษา เพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัย และผลการรักษาก่อนการเริ่มการรักษาจริง  

19. การจ่ายยา หรือการใช้ยาที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ หรือยังไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา ( FDA) หรืออยู่ภายใต้การ

ทดลองทางคลินิก  เว้นแต่ได้รับการยืนยันจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยยาชนิดนั้นๆ  

20. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกัน

บาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ) เว้นแต่ได้รับการระบุให้เป็นความคุ้มครองในแผนความคุ้มครองนั้นๆ   

21. การรกัษาทีเ่ปน็เพยีงการบรรเทาอาการชัว่คราวมากกวา่การรกัษาทีต่น้เหต ุแม้ว่าจะเปน็การรกัษาทีส่อดคลอ้งกบัโรคทีเ่ปน็อยู ่แต่การ

ให้ยานั้นไม่ได้ส่งผลในการรักษาทันทีทันใด รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การรักษาที่ ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ หรือ ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานทางการแพทย์ หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ คลินิก  

22. การรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การรักษาแบบดั้งเดิม รวมถึงวิธีการแพทย์ทางเลือก เว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแผนความ

คุ้มครองนั้นๆ 

23. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์กำหนดให้ตนเอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ

รักษาพยาบาลโดยแพทยซ์ึง่เปน็บคุคลในครอบครวั บุคคลในครอบครวัตามกฎหมาย คู่สมรส บุตร พี่น้องรว่มบดิามารดา หรือพี่น้อง

ตามกฎหมาย ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

24. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายตนเอง หรอืการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตนเอง

หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างมีสติหรือวิกลจริตก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

บริโภคหรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย หรือการใช้ยาเกินขนาด  

25. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  หรือ  

2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮออล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรมั

เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  หรือ 

3) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุาจนไมส่ามารถครองสตไิด ้ในกรณทีีไ่มม่ีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้  

26. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองกำลงัมสีว่นรว่มในการทะเลาะววิาทหรอืการตอ่สู ้ 

หรอืมสีว่นรว่มในการปลกุปัน่ในการทะเลาะววิาทหรอืการตอ่สู้ 

27. การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีผู่ไ้ดร้บัความคุม้ครองกำลงักระทำความผดิทางอาญารา้ยแรง หรอืถกู 

จับกุมหรือหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม 

28. ค่าใชจ้่ายใดๆทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา หรือการฝกึอบรมสำหรบักฬีาใดๆ ทีซ่ึง่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครองไดร้บัเงนิคา่จา้งเปน็

การตอบแทน รวมถงึเงนิชว่ยเหลอืหรอืเงนิใหก้ารสนับสนุนเชิงธุรกิจ เว้นแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับเพียงเงินในการเดินทางเท่านั้น  

29. การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอาชีพหรือจากการมีส่วนร่วมในกีฬาหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายรวมถึง  

· กระโดดจากที่สูงด้วยร่มชูชีพ หรือเครื่องร่อน กระโดดน้ำจากหน้าผาสูง กีฬาแคนย่อน 

· การบินในเครื่องบินที่ไม่มีใบอนุญาต 

· ศิลปะการต่อสู้ ปีนหน้าผามือเปล่า  

· การไต่เขาที่มีหรือไม่มีเชือก  

· กรณีการดำนำ้ทีล่กึมากกวา่ 10 เมตร (โดยไมม่ใีบอนญุาต) หรือกรณกีารดำนำ้ทีล่กึมากกวา่ 30 เมตร แม้จะมใีบอนุญาต

ในการดำนำ้ รวมทัง้ในกรณทีีม่กีารดำนำ้พรอ้มผู้ฝึกสอนในการดำนำ้ เช่น ผู้สอนทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก PADI (สมาคมผู้

ฝึกสอนการดำน้ำแบบมืออาชีพ)    

· กจิกรรมใด ๆ ทีค่วามสงูมากกวา่ 5,000 เมตรเหนอืระดบันำ้ทะเล 
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· การเดนิปา่ทีค่วามสงูกวา่ 2,500 เมตร 

· การกระโดดแบบดิง่พสธุา 

· กฬีาเครือ่งรอ่น หรอืรม่รอ่น รวมถงึเครือ่งบนิเลก็ Microlight (ไมโครไลท)์ 

· กระโดดรม่  

· สำรวจถำ้  

· การเลน่สกวีบิากหรอืกจิกรรมกฬีาฤดหูนาวอืน่ ๆ ทีด่ำเนนิการเลน่แบบกฬีาวบิาก  

30. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ

บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

31. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำในอากาศยาน  

32. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่ เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม 

33. สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 

สงครามกลางเมอืงซึง่หมายถงึสงครามโดยผู้คนทีอ่าศยัอยู่ในประเทศเดียวกนั การปฏวิตั ิการกบฏ การก่อการรา้ย จลาจล การจู่โจม 

การแบ่งแยกทางการเมอืง การปฏิวตั ิการรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศกึหรอืเหตกุารณใ์ด ๆ  ที่ส่งผลให้มกีารประกาศหรือการ

คงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึหรอืการกระทำทางอาญา การกระทำทีผ่ิดกฎหมาย กฎหมายการกอ่การรา้ย พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำ

ผิดกฎหมาย 

34. การแผ่รังสีหรอืการแพรก่มัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงินวิเคลยีร ์หรือจากกากนวิเคลยีรใ์ดๆ อันเนือ่งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลีย์ซึ่งดำเนินการติดต่อไปด้วยตัวเอง 

35. การระเบดิของสารกมัมนัตรงัสีหรือส่วนประกอบนิวเคลียร์หรือสารอันตรายใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์  

36. กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด เช่น ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยได้ยิน เครื่องช่วยการพูด เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องมือทางการแพทย์ และ

เวชภัณฑ์คงทน เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณอ์อกซเิจน เครื่องวดัสญัญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลอืด อุณหภูม ิ) เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ 

รถเขน็ผูป้ว่ย อวัยวะเทยีม ได้แก่ แขนเทยีม ขาเทยีม ตาเทียม ยกเวน้ ลิ้นหัวใจ กะโหลกศรีษะ ข้อสะโพก ข้อต่อหัวเขา่ เลนสแ์กว้ตาเทยีมโม

โนโฟคอลเลนส์ 

37. การตรวจรักษาที่เกิดขึ้นภายใน 90 หลังที่ให้กำเนิดทารกที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การผสมเทียม หรอืการ

ช่วยการตั้งครรภ์ เป็นต้น 

38. การตรวจรักษาที่เกี่ยวข้องกับการสวนล้าง ดีท็อก สปา ศูนย์ออกกำลังกาย คลินิกการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด หรอืสถานที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

39. การรักษาทางจิตเวชทั้งในฐานะผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

40. การรกัษาดว้ยเวชศาสตรฟ์ืน้ฟใูนฐานะผูป้ว่ยใน 

41. การเก็บรกัษาเซลลแ์ชแ่ขง็ ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตรยีม จัดหา เก็บรกัษาอวยัวะ หรือสเตม็เซลล ์เพื่อการปอ้งกนัการบาดเจบ็หรือ

โรคที่จะเกดิขึ้น รวมถงึการปลกูฝัง หรือการปลกูฝังใหม ่ของเซลลท์ีม่ชีวีติ หรือเนือ้เยือ่ทีม่ชีวีติ ไม่ว่าจะเปน็การนำเซลล์มาจากตัวผู้เอา

ประกนัภยัเอง หรือจากผู้บรจิาคอืน่ เว้นแตก่ารตรวจรกัษาดงักลา่วไดผ้่านการพจิารณาและอนมุตัจิากบรษิทัเปน็ลายลกัษณอ์กัษรแลว้

ก่อนการเริ่มการตรวจรักษา 

42. การเดินทางเพือ่ไปรกัษานอกอาณาเขตความคุม้ครอง แม้ว่าจะเปน็ไปตามคำแนะนำทางการแพทยท์ีใ่หไ้วใ้นขณะทีอ่ยูใ่นหรอืนอกอาณา

เขตความคุ้มครองก็ตาม 

43. ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม และเก็บรักษาอวัยวะของผู้บริจาคสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ หรอืค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าการ

ปลูกถ่ายอวัยวะจะได้รับความคุ้มครองในแผนประกันภัยสุขภาพนั้นๆก็ตาม 

44. ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง หรือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย รวมถึงแต ่ไม่จำกัดเพียง  แชมพู  สบู่  ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก 

โลชั่น ครีมบำรุงผิว น้ำยาทำความสะอาด เจลอาบน้ำ ไม่ว่าจะมีความจำเป็นทางการแพทย์ หรอืเป็นคำสั่งแพทย์ หรอืเพื่อผลทางการ

รักษาโรคหรือไม่ก็ตาม รวมถึง การคุมกำเนิด ผลิตภัณฑ์รักษาอาการปวดศีรษะ หรือ ไข้หวัด ที่ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์  น้ำตา

เทียม ทั้งแบบหยอดและเจล วิตามนิ หรือ เกลือแร ่ที่ซื้อได้โดยไมต่อ้งใชค้ำสัง่แพทย ์ผลิตภัณฑท์ีจ่ดัเปน็ผลติภณัฑอ์อรแ์กนคิ วิตามนิ และ 

เกลือแร ่(ยกเวน้ การรักษาภาวะขาดวติามนิ ในระหวา่งการตัง้ครรภ)์ การปรกึษาด้านอาหาร หรือ โภชนาการ และ อาหารเสรมิ รวมถงึ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ เป็นต้น  

45. การรกัษาดว้ยฮอรโ์มนทดแทน เว้นแตม่ขีอ้บง่ชีท้างการแพทยโ์ดยไมร่วมถงึการรกัษาอาการทางกายภาพ บริษทัจะจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ปลูกถ่ายฮอร์โมนหรือแผ่นแปะ (ไม่รวมยาเม็ดฮอร์โมน) สูงสุด 18 เดือนนับจากวันที่ทำการรักษาครั้งแรก  

46. การทดสอบทางจุลชวีวทิยา หรือ การทดสอบทางพันธกุรรม รวมถงึการให้คำปรกึษาทีจ่ำเปน็หลงัจากการทดสอบ แม้ว่าการทดสอบ

เหล่านัน้จะถกูดำเนนิการเพือ่หาขอ้ชีบ้ง่/บง่ชี ้ว่าผู้ไดร้บัความคุ้มครองนั้นอาจจะมีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะเป็นโรค(นั้นๆ) ในอน าคต 

47. เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง อยู่ภายใต้การทำงานของเครื่องประคับประคองชีวิต Artificial life maintenance (เช่น เครื่องช่วยหายใจ 

(mechanical ventilation) เมื่อผู้ได้รบัความคุม้ครองไมส่ามารถหายใจได้ด้วยตวัเอง) หรือเมือ่ผูไ้ดร้บัความคุ้มครอง อยู่ในสถานะหมด
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สติ หรือไมม่สีญัญาณการรบัรู ้ติดต่อกนัเกนิ 12 เดือน เว้นแต ่ผู้ได้รบัความคุม้ครองจะไดร้บัความคุม้ครอง ภายใต ้การดูแลรกัษาแบบ

ประคับประคองแก่ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตในแผนความคุ้มครองนั้นๆ   

48. การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เว้นแต่ได้รับการพิจารณา และอนุมัติเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

49. การรักษาอันเป็นผลมาจากความประมาท หรือเพิกเฉย หรือการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์  

50. การตรวจรกัษาทีเ่กี่ยวข้องกบัการอุม้บญุ ไม่ว่าผูไ้ดร้บัความคุม้ครองจะเปน็ผู้ตัง้ครรภแ์ทนเอง หรือเปน็ผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดาที่

ประสงค์จะมีบุตร) 

51. การรักษาตามความจำเปน็ใด ๆ ที่เป็นผลมาจากอบุตัิเหตหุรอืการบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวสามารถเบิก

ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัเงนิทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation) ได้หรือสามารถเบกิคา่สนิไหมทดแทน

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลในประเทศนั้นๆ  
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หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ภายใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้าย แห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเพ่ือเป็นการตอบแทนเบี้ย

ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองสำหรับข้อตกลงคุ้มครองต่อไปนี้ เฉพาะที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยร ะบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 
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หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

 

     คำจำกัดความเพิ่มเติม 

ภาวะครรภ์แฝด หมายถึง การต้ังครรภ์ที่เกิดทารกในครรภ์มากกว่า 1 คนข้ึนไป 

การป่วยเล็กน้อยทั่วไป (Simple 

diseases) 

หมายถึง การป่วยเล็กน้อยทั่วไป ใน 5 กลุ่มโรค ตามระบบ ICD-10 (1) โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบ 
(Upper Respiratory Tract Infection) (2) ไข ้หว ัดใหญ่ ( Influenza) (3) ท ้องเส ียเฉ ียบพลัน (Acute 

Diarrhea)  (4) โรคเวียนศีรษะ (Vertigo) และ (5) โรคอื่นๆ ที่บริษัทประกาศกำหนด โดยไม่ปรากฏโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อน หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงหรือป่วยด้วยโรคอื่นตามมา ทั้งนี้ การป่วย
เล็กน้อยทั่วไปใน ๕ กลุ่มโรค บริษัทจะประกาศไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่นายทะเบียนประกาศ
กำหนด โดยบริษัทจะแนบรายช่ือโรคเล็กน้อยทั่วไป (Simple diseases) ไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย
สุขภาพส่วนบุคคลให้แก่ผู้เอาประกันภัย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือโรค 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลเท่านั้น)  
 

การต่ออายุ กรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) 

           กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุ 
99 ปี โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัย ตามเง่ือนไขท่ัวไปและข้อกำหนด ข้อ 9. การปรับเบี้ยประกันภัย ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธ์ิไม่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

1) ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง ไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุ ใบแถลง
สุขภาพ และข้อแถลงเพ่ิมเติมอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการทำกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ  ซ่ึงเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่
รับทำสัญญาประกันภัย หรือรับประกันภัยแบบมีเง่ือนไข  

2)  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์จากการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์  
3)  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวใน   โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล รวมกันทุก

บริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง                            
  การไม่ต่ออายุสัญญาประกันภัย (Renewal) ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันภัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะส้ินผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หรือใบสลักหลัง (ถ้ามี)   

  ทั้งนี ้ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้อตกลงความคุ้มครอง โดยการเพ่ิมเง่ือนไขให้ผู้เอาประกัน 
ภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง และปรับลดเบี้ยประกันภัยไม่เกินร้อยละ 30 หรือ 

(2) ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง และปรับลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด กรณีมีอัตราการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยต้ังแต่ร้อยละ 400  

หากบริษัทเพ่ิมเง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) เนื่องจากมีกรณีตาม (1) หรือ (2) บริษัทจะกำหนดเง่ือนไขให้ผู้เอาประกันภัยมี
ค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง  และปรับลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุไม่เกินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยในปี
ต่ออายุ ในกรณีที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) แล้ว ต่อมาการเรียกร้องผลประโยชน์หรืออัตราการเรียกร้องคา่สินไหม
ทดแทนของผู้เอาประกันภัยปรับลดลงจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาปรับลดอัตราค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ให้กับผู้เอาประกันภัย   

ในกรณีบริษัทเพิ่มเติมเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) บริษัทจะออกเอกสารแนบท้ายหรือใบสลักหลังกำหนดอัตราและ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ที่เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่น้อยกว่า 15 
วัน 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การอยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาล และการผา่ตัด 

 

 กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลนี้ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะจ่ายให้  เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจ็บ หรือการปว่ย เมื่อพ้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยบริษัทจะ

จ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไป สำหรับ

รายการตามตารางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือ

เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

ตารางผลประโยชน ์

ผลประโยชน/์ Benefits 

ผลประโยชน ์

(บาท) 

จำนวนสงูสดุ 

(วนัหรอืครัง้) 

ผลประโยชนส์งูสดุ 

(บาท) 

1. ผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยใน 

หมวดที ่1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย  
          ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ( Intensive Care 

Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็น

จำนวนเงินที่จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

      

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

หมวดที ่2 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ

ส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล  ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และ

ค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัย 

หมวดย่อยที ่ 2.2  ค่าบริการทางการแพทย์เพื ่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ

ส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล 

หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์   

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน  

หมวดที ่3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที ่4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย 

หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ 

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัด

และหัตถการ   

หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์

ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)  

หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)  

หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) 

2. ผลประโยชนก์รณไีมต่อ้งเขา้พกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยใน  

หมวดที่ 6  ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้า

พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลัง

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงและเกิดข้ึน

ภายใน 90 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 

หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อคร้ัง 

สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 90 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น

ผู้ป่วยในคร้ังนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย) 
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ผลประโยชน/์ Benefits 

ผลประโยชน ์

(บาท) 

จำนวนสงูสดุ 

(วนัหรอืครัง้) 

ผลประโยชนส์งูสดุ 

(บาท) 

หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิด

อุบัติเหตุต่อคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่าน

ทางเส้นเลือด  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที ่10 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา 

รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที ่12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน   

หมวดที ่13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก  

การมสีว่นรว่มจา่ย   

ความรับผิดส่วนแรก  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายร่วม  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

1.ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเข้ารับการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าบริการทางการแพทย์  ดังนี้   

หมวดที ่1 คา่หอ้ง และคา่อาหาร รวมถงึคา่บรกิารในโรงพยาบาล (ผูป้ว่ยใน) ตอ่การเขา้พกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยใน 

-  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการผู้ป่วยใน   

-  กรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ( Intensive Care Inpatient Room) บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์

สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน ที่จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้า

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หมวดที ่2 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พือ่การตรวจวนิจิฉยัหรอืบำบดัรกัษา คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ คา่บรกิารทางการพยาบาล คา่ยา คา่

สารอาหารทางหลอดเลอืด และคา่เวชภณัฑ์ 

              บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริ การ

ทางการพยาบาล  ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ดังนี้ 

หมวดยอ่ยที ่2.1 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พือ่การตรวจวนิจิฉยั 

         บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับ ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉั ยทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพ

การแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพื่อการวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัย ค่าตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า ค่าแพทย์อ่ านผลตรวจวินิจฉัย

ดังกล่าว (ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อื่นเพ่ือการตรวจวินิจฉัย 

       หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล  

              บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือบำบัดรักษาในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาพยาบาลด้วยรังสีร่วมเพ่ือการ

รักษา รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการรักษา (รวมถึงการฝังแร่) ค่ากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ค่าบริการโลหิต ค่าบริการเครื่องมื อแพทย์ 

ค่าบริการกายอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาลบำบัดการรักษา และค่าบริการทาง การพยาบาล แต่ไม่รวมถึงค่าบริการ

ทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ  

       หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์  

              บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ แต่ไม่รวมถึงค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ดังนี้ 

(ก) เครื ่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เครื ่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) หรือเครื ่องกระตุ้น 

(Pacemaker) ที่อยู่ภายนอกร่างกาย  

(ข) อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม  

(ค) เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2) เช่น เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา คอนแทคเลนส์ เลนส์

แว่นตา เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย   

(ง) อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน เพ่ือใช้รักษาต่อเนื่องหลังออกจากการเข้าพักรักษาเป็น

ผู้ป่วยในคร้ังนั้น  
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หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) เพ่ือการตรวจรักษา ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการตรวจรักษาจาก

แพทย์ในขณะที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนี้ 

 

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจากการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และทำหัตถการ ในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเข้า 

พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

หมวดย่อยที่ 4.1  ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องทำหัตถการ และค่าบริการเคร่ืองมือทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดและห้องทำหัตถการ  

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ    

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่ใช้เพ่ือทำการผ่าตัด(ศัลยกรรม)  

หรือหัตถการ 

หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม  และหัตถการ(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่ าตัด)  

(Doctor fee)  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าธรรมเนียมในการศัลยกรรมและการทำหัตถการของแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (ถ้ามี) ตามที่แพทย์หรือ 

แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดเรียกเก็บจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดย่อยที่ 4.4  ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าผู้ประกอบวิชาชีพวิสัญญีแพทย์ สำหรับแพทย์วางยาสลบหรือระงับความเจ็บปวด ในการผ่าตัดและ 

การทำหัตถการของแพทย์ ตามที่กำหนดตามอัตราค่าบริการวิสัญญีแพทย์ที่มีผลใช้คุ้มครองขณะที่ทำการผ่าตัด (ศัลยกรรม) หรือหัตถการ 

หมวดย่อยที่ 4.5  ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุจากการที่อวัยวะนั้น

อยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยการใช้ Haematopoietic Stem Cells  ภายหลังการทำ Bone Marrow 

Ablation ตามจำนวนเงินที่จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  (Day Surgery) 

      กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองได้เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพัก

รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

 

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  

หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่

ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่า

รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงหลังการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ดังนี้ 

หมวดย่อยที่ 6.1  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 90 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยใน  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับ ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพ

การแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพ่ือการวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพ่ือการวินิจฉัยตรวจหัวใจด้วยคล่ืนไฟฟ้า ค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าว 

(ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อื่นเพ่ือการตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงและเกิดข้ึนภายใน 90 วัน ก่อนหรือหลังการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในคร้ังนั้น  

หมวดยอ่ยที ่6.2 คา่รกัษาพยาบาลผูป้ว่ยนอกหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยใน สำหรบัการรกัษาพยาบาล ตอ่เนือ่งภายใน 90 วนั หลงัจากออก

จากการเขา้พกัรกัษาเปน็ผูป้ว่ยในครัง้นัน้  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

ภายใน 90 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน  ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย คร้ังนั้น   

 

หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล การบาดเจ็บเนื ่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีที ่ผู ้ได้รับความคุ้มครองจำเป็นต้องได้รับการ

รักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สำหรับการบาดเจ็บซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากเวลาที่เกิด

อุบัติเหตุแต่ละคร้ัง  
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หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าบริการกายภาพบำบัด ค่าบริการกิจกรรมบำบัด ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์เวช

ศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัด ค่าเคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ สำหรับการรักษาต่อเนื่องในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หลังออกจาก

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน   

ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการทางการพยาบาลและจิตวิทยาคลินิก 

 

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด   

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์ เพ่ือการรักษาโรคไตวายเร้ือรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด  

 

หมวดที่ 10  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอก หรือมะเร็ง  โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา  เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา  

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง  โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เ วชศาสตร์

นิวเคลียร์รักษา (รวมถึงการฝังแร่รักษามะเร็ง) ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับรังสีแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาด้วย  

 

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด  

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธ์ิจำเพาะเจาะจง

ต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)  

  ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาด้วย   

 

หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครองไปหรือมาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องใช้รถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  รวมถึง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เกิดขึ้นในขณะอยู่ใน

รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยต้องเกี่ยวเนื่องโดยตรงและสอดคล้องกับการบาดเจ็บหรือการป่วยอันเป็นเหตุของการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

 

หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก  

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วย โดยการผ่าตัดเล็ก  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ความผดิปกตติั้งแตก่ำเนดิ 

 

ความคุม้ครอง 

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตามความจำเป็นทางการแพทย์สำหรับการรักษาสภาพ

ความผิดปกติแต่กำเนิดที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ ภายในระยะเวลา  60 วันนับจากวันที่คลอดสำหรับผู้ได้รับความคุ้มครองที่เป็นเด็ก ตามจำนวนเงิน

ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักจำนวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)  รวมถึงผลประโยชน์ความคุ้มครองหลังจากการเข้ารักษา

ตัวในฐานะผู้ป่วยใน และการติดตามผลภายใน 90 วัน หลังจากเด็กที่ได้รับความคุ้มครองได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังคลอด 

ข้อตกลงคุ้มครองความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด จะไม่ให้ความคุ้มครอง สภาพความผิดปกติแต่กำเนิดใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรืออนามัยของเด็กหรือผู้
ได้รับความคุ้มครอง ซ่ึงไม่ได้มีหลักฐานชัดเจน หรือไม่ได้รับการวินิจฉัยภายใน 60 วันหลังคลอด 

ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องแถลงความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ณ วันที่ยื่นขอเอาประกันภัยถึงสภาพที่เป็นมาแต่กำเนิด โดยบริษัทจะ

พิจารณาจากสาเหตุที่กำหนดไว้นี้ เพ่ือใช้สำหรับการรับประกันภัย   

1. ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง  ของเด็กแรกเกิดต้องเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

โดยจะต้องเอาประกันภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน และ 

2. ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง มีความประสงค์ให้เด็กแรกเกิดได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน โดยผู้ ได้รับ

ความคุ้มครองจะต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด และความคุ้มครองในส่วนของผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องมีผลบังคับอยู่ และ 

3. ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง และเด็กแรกเกิดจะต้องมีความคุ้มครองอย่า งต่อเนื่องภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ต้องมีผลบังคับขณะเข้ารับการรักษา 

4. ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องไม่มีการรักษาเก่ียวกับเร่ืองภาวะการมีบุตรยาก 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองความผดิปกตติัง้แตก่ำเนดิ) 

ขอ้ตกลงคุม้ครองนีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชน ์สำหรบัการเรียกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืโดยออ้มจาก 

1. เดก็แรกเกดิทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองนี ้จะตอ้งไมเ่ปน็ผลมาจากการตัง้ครรภ์ 

ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้โดยธรรมชาต ิรวมถงึการตัง้ครรภจ์ากการผสมเทยีม 

2. ไมคุ่ม้ครองภาวะครรภแ์ฝด รวมถงึไมคุ่ม้ครองการตัง้ครรภท์ีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้โดยธรรมชาต ิรวมถงึการตัง้ครรภจ์ากการผสมเทยีม 

3. ไมคุ่ม้ครองกรณทีีเ่ดก็เปน็บตุรบญุธรรม ของผูเ้อาประกนัภยั หรอื ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง และบตุรทีเ่กดิจากการอุม้บญุ  

กรณีที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองนี้ครบแล้ว บริษัทจะไม่คุ้มครองความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดภายใต้ความคุ้มครองอ่ืน 
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หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

คำจำกัดความเพิ่มเติม 

ความสูญเสียหรือความเสียหาย

ใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือได้รับบาดเจ็บ 

การสูญเสียอวัยวะ   หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า  และให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพใน

การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้

งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา   หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน 

ใดๆในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือไม่สามารถป ฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

ต้ังแต่ 3 ชนิดข้ึนไปได้ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 

6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้าย จากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้

ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย  

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน หรือเคลื่อนที่จากห้องหนึ่ง

ไปยังอีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย  

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือ ถอดเส้ือผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่

ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือ ใช้อุปกรณ์ช่วย 

(4) ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ำ รวมถึงการเข้าและ

ออกจากห้องอาบน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย  

(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย  

(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ำเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้า

และออกจากห้องน้ำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย 

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำตามปกติได้ตลอดไป แต่

ทำงานอื่นเพ่ือสินจ้างได้ 

เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะหมวดความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเท่านั้น)  

 

การแจง้อบุตัเิหต ุ 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่มีการ

เสียชีวิตจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุด

เท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว  
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

คา่ใช้จา่ยของบรกิารทนัตกรรมอนัเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ

 

ความคุม้ครอง 

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีผลบังคับ หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฟันธรรมชาติ

(natural teeth) ของผู้ได้รับความคุ้มครอง บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตามความจำเป็นทางการแพทย์สำหรับค่าบริการทางทันตกรรมที่เป็นผลมา

จากอุบัติเหตุภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ  ให้กับผู้ได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงิ นผลประโยชน์สูงสุดต่อปี

กรมธรรม์ประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะมีความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าบริ การทาง

การแพทย์ที่จำเป็นและสมควร 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองคา่ใชจ้า่ยของบรกิารทนัตกรรมอนัเนือ่งจากอบุตัเิหต)ุ 

ขอ้ตกลงคุม้ครองนีไ้มคุ่ม้ครองความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งมาจาก  

1.  การรบัประทานอาหาร หรอื ดืม่เครือ่งดืม่ หรอืการรบัสิง่แปลกปลอม ทีอ่ยูใ่นอาหาร หรอืเครือ่งดืม่ 

2.  การสกึกรอ่นตามปกตขิองฟนัและเหงอืก  

3.  การแปรงฟนัหรอืขัน้ตอนสขุอนามยัในชอ่งปากใด ๆ  

4.  การบาดเจบ็เกดิจากการชกมวยหรอืเลน่รกับี ้(ยกเวน้รกับีข้องโรงเรยีน) เวน้แตจ่ะสวมอปุกรณป์อ้งกนัอยา่งเหมาะสม 

5.  ความเสยีหายทีไ่มป่รากฏใหเ้หน็ภายในเจด็ (7) วนัหลงัจากไดร้บัผลกระทบจากการบาดเจบ็ 

6.  การบาดเจบ็จากสาเหตอุืน่ใดๆ จากปจัจยัทีอ่ยูภ่ายนอกชอ่งปาก 

7.  ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการครอบฟนั ฟนัปลอม สะพานฟนั หรอืฟนัปลอมทีม่อียูเ่ดมิ 

8.  การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้จากอบุตัเิหตหุรอืเหตกุารณท์ีไ่มคุ่ม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี ้

9.  คา่ใช้จา่ยสำหรบัการรกัษาทีย่งัไมเ่กิดขึน้ แมว้า่จะเปน็สว่นหนึง่ของการจดัแพค็เกจของการรกัษากต็าม 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา การรบัฟงัเสยีง การพดูออกเสยีง 

หรอืทพุพลภาพถาวรจากอบุตัเิหต ุ(อบ.2) 

ความคุม้ครอง  

 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิ ต สูญเสียอวัยวะ 

สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความ

คุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้ 

1 100% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับการเสียชีวิต 

2 100% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นได้

เป็นไปติดต่อกันไมน่้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอบุัติเหตุ หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์

ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเปน็บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับมือสองข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างต้ังแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 

4 100% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า 

5 100% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

6 100% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

7 60% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ 

8 60% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับเท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า 

9 60% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับสายตาข้างหนึ่ง 

10 50% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ 

11 15% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับหนูหนวกหนึ่งข้าง 

12 25% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ) 

13 10% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (หน่ึงข้อ) 

14 10% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วช้ี (ทั้งสามข้อ) 

15  8% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วช้ี (ทั้งสองข้อ) 

16  4% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วช้ี (หน่ึงข้อ) 

17  5% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วอืน่ๆ แต่ละนิ้ว (ไมน่้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแมม่ือและนิว้ช้ี 

18  5% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า 

19  1% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้ว 

หัวแม่เท้า 

   

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวรส้ินเชิงตามรายการที่ 12 

ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่ แท้จริงในแต่ละ

รายการรวมกัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

  ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส

หรือการดมกล่ิน ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดข้ึนตามความคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ดังระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามความคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจำนวนเงินผลประโยชน์ บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอ า

ประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่เท่านั้น  

 

การเรียร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

2. ใบมรณบัตร  

3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 

4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย 

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์   
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การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง  

ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 

2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนืยันการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง เสียงการพูดออกเสียง 

 

   การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐาน

ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

การรกัษาโรคเอดส/์เอชไอว ี(HIV) 

 

คำจำกดัความเพิม่เตมิ 

เอดส์ (AIDS) 

 

หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME) ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ 

และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM) หรือ

การติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV (HUMAN 

IMMUNODEFICIENCY VIRUS)การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเช้ือที่ทำให้เกิดโรค

ปอดบวมหรือปอดอักเสบ (PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA) เช้ือที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบหรือ

เร้ือรัง (ORGANISM OR CHRONIC ENTERITIS) เช้ือไวรัส (VIRUS) และ/หรือเช้ือราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป 

(DISSEMINATED FUNGI INFECTION) เนื ้องอกร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM) ให้รวมถึงแต ่ไม่

จำกัดเฉพาะเนื ้องอก KAPOSI’S SARCOMA เนื ้องอกเซลล์น้ำเหลืองที ่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง 

(CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็น

อาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่

ทำให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือ

ไวรัส HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) โรคที่ทำให้เยื่อสมองเสื่อม ENCEPHALOPATHY 

(DEMENTIA) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

 

ความคุม้ครอง 

 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และพ้นระยะเวลารอคอย 24 เดือน หลังจากวันเร่ิมความคุ้มครองและผู้ได้รับความคุ้มครองได้ชำระ

เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร สำหรับการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เพื่อทำ

การรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคเอดส์ /เอชไอวี (HIV) ที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือได้รับการถ่ายเลือด ตามมาตรฐานทางการแพทย์และความ

จำเป็นทางการแพทย์ บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่

กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  โดยจะมีความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) ซ่ึงผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าบริการทางการแพทย์ที่จำเป็น

และสมควร 

       

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัด หรือแย้ง  กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา

ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

การรกัษาโรคทางจติเวช ในฐานะผูป้ว่ยใน 

 

คำจำกดัความเพิม่เตมิ 

จิตแพทย์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ

อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาจิตเวชในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

 

ความคุม้ครอง 

 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย 10 เดือน นับจากวันเริ่มความคุ้มครอง หากผู้ได้รับความคุ้มครอง

เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตามความจำเป็นทางการแพทย์สำหรับการรักษาทางจิตเวช ตามจำนวนเงินที่ ต้องจ่ายจริง

แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ประกันภัย โดยจะมีความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้อง

รับผิดชอบสำหรับค่าบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและสมควร 

ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทก่อนที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ป่วยใน ซ่ึ ง

การรักษาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของจิตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาจิตเวช ในกรณีของนักจิตบำบัด นักบำบัดโรคจะต้องได้รับ

การยอมรับจากบริษัทและลงทะเบียนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรักษา 

 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา
ประกันภัย  และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

การตรวจสขุภาพ 

 

ความคุม้ครอง 

 เป็นที ่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเอกสารแนบท้ายนี ้ได้คุ ้มครอง การตรวจสุขภาพ โดยบริษัทตกลงจะจ่าย

ผลประโยชน์สำหรับการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ร ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย โดยจะมีความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) ซ่ึงผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและสมควร 

 ผลประโยชน์นี้ไม่รวมถึงการตรวจสุขภาพ สำหรับการทดสอบหรือการให้คำปรึกษาใด ๆ เพ่ือติดตามอาการ การวินิจฉัย หรือการวินิจฉัยเพ่ิมเติม 

  

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัด หรือแย้ง  กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา

ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย  คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

คา่ใช้จา่ยในการรบัวคัซนีปอ้งกนัโรค (Vaccinations) 
 

ความคุม้ครอง 

     เป็นที่ตกลงกันว่าในขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตามความจำเป็นทางการแพทย์ในการรับ

วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อเดินทางไปประเทศอ่ืนและการป้องกันโรคมาลาเรียให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

ตามจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะมีความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) ซ่ึงผู้ได้รับ

ความคุ้มครองจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและสมควร   

 

   ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัด หรือแย้ง  กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา

ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

การรกัษาดา้นสายตา 

 

คำจำกดัความเพิม่เตมิ 

จักษุแพทย์  

 

หมายถึง บุคคล (นอกเหนือจากผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือ สมาชิก ในครอบครัวของ   ผู้ได้รับความคุ้มครอง) 

ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง จากแพทยสภา และได้รับอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพ สาขาจักษุวิทยาใน

ท้องถ่ินที่ให้บริการ  

ผู้วัดสายตา /  

นักทัศนมาตร   

หมายถึง บุคคล (นอกเหนือจากผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือ สมาชิก ในครอบครัวของ   ผู้ได้รับความคุ้มครอง)  

ซึ่งได้ขึ ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สำหรับการตรวจวัดสายตา และทำเลนส์สายตา หรือแว่นสายตา ใน

ท้องถ่ินที่ให้บริการ  

 

ความคุม้ครอง 

     เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 

กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความคุ้มครองการรักษาด้านสายตา 

      บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับการตรวจตา การตรวจวัดสายตา  แว่นสายตา หรือ เลนส์แก้ไขสายตา (เช่น การพิมพ์และตัดเลนส์สายตา) เพื่อแก้ไขก ารมองเห็น 

ตามที่ได้รับการตรวจและส่ัง โดย นักทัศนมาตร หรือ จักษุแพทย์  

 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยั 

สขุภาพสว่นบคุคล การรกัษาดา้นสายตา) 

เอกสารแนบทา้ยนีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชน ์สำหรบัการเรียกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืโดยออ้มจาก 

1. คา่ใช้จา่ย สำหรบั เลนสย์อ้มส ี แวน่กนัแดด เลนสส์มัผสั  หรอืแวน่ตา ชนดิไมแ่กไ้ขปญัหาสายตา ทัง้นี ้ไมค่ำนำถงึวา่ เปน็การสัง่โดยนกัทศันมาตร หรอื 

จกัษุแพทย ์ 

2. การทำเลสกิ หรอื การรกัษา ในทำนองเดยีวกนั  

       ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัด หรือแย้ง  กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบทา้ยนี้แทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย 

และข้อยกเว้นอืน่ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

การตัง้ครรภ ์และการคลอด      

ความคุม้ครอง  

   เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลา ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย 10 เดือน กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ให้ความ

คุ้มครอง และจ่ายผลประโยชน์ สำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม  และค่าแพทย์ตรวจแล ะค่าคลอด 

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 

เงือ่นไข และขอ้กำหนดเฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล การตัง้ครรภ ์และการ

คลอด) 

1. ผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ที่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองการต้ังครรภ์ และการคลอดบุตรนี้ อย่างน้อย 10 เดือน และ

เป็นเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ข้ึนไป  

2. ทางบริษัท จะจ่ายผลประโยชน์ สำหรับการคลอดปกติ  หรือ การผ่าตัดคลอดที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ตามผลประโยชน์ ที่แสดงในตาราง

ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการคลอด หลังคลอด จะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้เงื ่อนไขของผลประโยชน์

ภาวะแทรกซ้อน ก่อน - หลังคลอดบุตร  

3. สำหรับการผ่าตัดคลอด ที่เลือกกำหนดวัน ทางบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ เท่ากับ ค่าใช้จ่ายในการคลอดแบบปกติ ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก

การคลอดนี้ จะถูกจ่ายอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ การต้ังครรภ์และการคลอดนี้เท่านั้น 

4. หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาถึงความจำเป็นในการผ่าตัดคลอดบุตร บริษัทจะพิจารณาว่าการผ่าตัดคลอดบุตรนั้นไม่มีความ

จำเป็นทางการแพทย์  

5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แผนความคุ้มครอง ที่มีเบี้ยประกันภัยเพ่ิมข้ึนจากแผนความคุ้มครองปัจจุบัน  ผลประโยชน์ความคุ้มครอง จะไม่เปล่ียนแปลง

จนกว่า กรมธรรม์ประกันภัย ได้มีผลบังคับต่อเนื่องไป อีกอย่างน้อย 10 เดือน หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยั 

สขุภาพสว่นบคุคล การตัง้ครรภ ์และการคลอด) 

เอกสารแนบทา้ยนีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชน ์สำหรบัการเรียกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืโดยออ้มจาก 

 1.     คา่ใช้จา่ยในการอบรมเลีย้งดหูรอืการอบรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้ครรภแ์ละการคลอดบตุร 

 2.     คา่ใช้จา่ยสำหรบัการรกัษาทีย่งัไมเ่กดิขึน้แมว้า่จะถกูจดัใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของแผนการรกัษากต็าม 

3.     การรกัษาพยาบาลสำหรบัการตัง้ครรภซ์ึง่เปน็ผลมาจากการชว่ยการตัง้ครรภ ์หรอืการตัง้ครรภโ์ดยการผสมเทยีม และ 

 4.     การรกัษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม้ครองแมว้า่จะเกดิเหตฉุกุเฉนิกต็าม 

 5.     การรกัษาพยาบาลและคา่ใชจ้่ายในการคลอดบตุร ณ เคหสถาน ค่าธรรมเนยีมแพทย/์ผูเ้ชีย่วชาญผดุงครรภ์ การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการคลอด      

                             ณ  เคหสถานยกเว้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

                  ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัด หรือแย้ง  กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อ ความในเอกสารแนบท้าย นี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา

ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

ภาวะแทรกซอ้นกอ่น และ หลงัคลอดบตุร 

 

ความคุม้ครอง  

 เป็นที่ตกลงกันว่าขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ  และเมื่อพ้นระยะเวลารอคอย 10 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ในปีแรก 

บริษัทจะให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ที่จำเป็นและสมควร สำหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังต้ังครรภ์  ตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ สำหรับผู้ได้รับ

ความคุ้มครอง และทารกในครรภ์ จนกว่าจะคลอดโดยไม่รวมถึง ค่าใช้จ่าย ในการคลอดบุตร ตามจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิ นจำนวนเงิน

ผลประโยชน์สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

เงื่อนไข และข้อกำหนดเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง หมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ภาวะแทรกซ้อนก่อน 

และ หลังคลอดบุตร) 

1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ สำหรับผู้ได้รับคุ้มครองเพศหญิง อายุมากกว่า 18 ปี ข้ึนไป และคุ้มครองสำหรับมารดาแต่เพียงผู้เดียว  

2. กรณีผลประโยชน์ความคุ้มครอง เรื่องภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดบุตร จะจ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน หลังคลอดบุตร 

เท่านั้น 

3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แผนความคุ้มครอง ที่มีเบี้ยประกันภัยเพ่ิมข้ึนจากแผนความคุ้มครองปัจจุบัน ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง จะไม่เปลี่ยนแปลง

จนกว่า กรมธรรม์ประกันภัย ได้มีผลบังคับต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 10 เดือน หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  

4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ จะให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา สภาวะทางการแพทย์ ซ่ึงเป็นผลมาจาก หรือเกิดข้ึนกับ ผู้ได้รับความคุ้มครองเพศ

หญิง ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ จนถึงการคลอด หรือหลังคลอด สำหรับ สภาวะทางการแพ ทย์ ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร ทั้งนี้ 

ได้แก่ 

4.1 กลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด 

4.2 ภาวะปากมดลูกหลวม หรือ ปิดไม่สนทิ  

4.3 การต้ังครรภ์นอกมดลูก  

4.4 ภาวะเบาหวาน ในระหว่างตั้งครรภ์ (ถ้าหาก ผู้ได้รับความคุ้มครอง มีข้อยกเว้นขอ งกรมธรรม์ประกันภัย ที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน ก็จะไม่

คุ้มครองโรคนี้ในระหว่างการต้ังครรภ์)  

4.5 การต้ังครรภ์ไข่ปลาอุก 

4.6 การแพ้ท้องรุนแรง  

4.7 ภาวะน้ำดีคั่งในตับ 

4.8 ภาวะครรภ์เป็นพิษ  

4.9 ภาวะเลือดแม่และลูกไม่เข้ากัน เนื่องจาก Rh factor  

4.10 การคลอดก่อนกำหนด ที่ต้องรับการผ่าตัดในทันที  

4.11 ภาวะตกเลือดหลังคลอด 

4.12 ภาวะรกค้าง 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะเอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยั 

สุขภาพส่วนบุคคล ภาวะแทรกซ้อนก่อน และ หลังคลอดบุตร) 

 เอกสารแนบท้ายนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 

1. ภาวะแทรกซ้อน ก่อน – หลังคลอดบุตร จากการตั้งครรภ์ที่เป็นผลมาจากการช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์แบบผิดธรรมชาติ หรอื การเลือกกำหนดการ

คลอดโดยการผ่าตัด ที่ไม่ได้เป็นความจำเป็นทางการแพทย์  

2.  ค่าใช้จ่ายของทารก ทั้งสำหรับการคลอดปกติ หรือ การผ่าตัดคลอด รวมถึงค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมด้วย  

 

     ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย 

และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับภายใต้ของเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้ได้รับความคุ้ม ครอง

ได้รับการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่า สินไหมทดแทนสำหรับ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้อง

จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การดแูลรกัษาแบบประคบัประคองในระยะสดุทา้ย 

 

คำจำกดัความเพิม่เตมิ 

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่า สภาพการป่วยไข้เป็นระยะลุกลาม เร้ือรัง หรือเข้าสู่ระยะท้ายๆของโรค ซ่ึงไม่

มีวันรักษาให้หายได้ โดยมากจะมีชีวิตอยู่น้อยกว่า 1 ปี 

การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลทางการแพทย์การพยาบาลทุกชนิดรวมถึงการดูแลทางด้านจิตใจ สังคม ตามความต้องการของ

ผู้ป่วยตลอดจนการดูแลครอบครัวผู้ป่วยจากความโศกเศร้าเนื่องจากต้องสูญเสียผู้ป่วยไป          

 

ความคุม้ครอง 

    ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ้นระยะเวลารอคอย 12 เดือน และผู้ได้รับความคุ้มครองได้ชำระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุแล้ว 

    บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการดูแลรักษาแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง สำหรับศูนย์หรือสถานที่พัก ที่ ผู้ได้รับความ

คุ้มครองเข้ารับการรักษาโดยที่แพทย์ได้ลงความเห็นว่าเป็นระยะสุดท้ายของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และบริษัทยินยอมการเข้ารับการรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องทำการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องในทุกปีด้วยผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม  

     บริษัทจะให้ความคุ้มครองการดูแลรักษาแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ดังต่อไปนี้  

1. โรงพยาบาล หรือสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

2. การดูแลด้านการพยาบาล  

3. ยาตามความจำเป็นตามใบส่ังยาจากแพทย์ 

4. การดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาวะทางสังคม 

 

   กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองที่มีเบี้ยประกันภัยเพ่ิมข้ึนจากความคุ้มครองเดิม ผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่ากรมธรรม์

ประกันภัยได้มีผลบังคับต่อเนื่องไม่น้อยกว่า12 เดือน หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การบรกิารชว่ยเหลอืฉกุเฉนิทางการแพทยร์ะหวา่งประเทศ 

 

คำจำกดัความเพิม่เตมิ 

แพทย์ผู้ได้รับมอบหมาย   หมายถึง แพทย์ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทในการให้การปรึกษาเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์ของผู้ได้รับ

ความคุ้มครอง ความเหมาะสมและความจำเป็นทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้

ได้รับความคุ้มครองใน ประเทศที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หมายถึง สำนักงานหรือองค์กรที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทให้เป็นผู้แทนในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับความ

คุ้มครองในกรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในขั้นสาหัสในขณะเดินทางอยู่นอกประเทศไทย ตามที่

บริษัทตกลงให้บริการกับผู้ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

 

หมายถึง การอพยพ หรือเคลื่อนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครองไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีอุปกรณ์การแพทย์ไม่ว่าใน

ประเทศ หรือในประเทศอื่นที่อยู่ใกล้กับประเทศที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้ หรือส่ง

ตัวผู้ได้รับความคุ้มครองไปยังประเทศที่พักอาศัยหลักของตน 

ประเทศบ้านเกิด 

 

หมายถึง 

 

ประเทศที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซ่ึงได้แถลงให้บริษัททราบว่าเป็นภูมิลำเนาของตนเป็นประเทศเดียวกันกับ

ที่ระบุในหนังสือเดินทาง 

ความคุม้ครอง 

  ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับและผู้ได้รับความคุ้มครองเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอบุัติเหตุจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง ต้องเข้ารับการ

รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในโดยทันที บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1. การบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินจะดำเนินการโดยศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศ ที่ให้บริการนี้ในนามของบริษัท 

2. การบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินจะสามารถให้บริการได้ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในระหว่างที่กำลังเดินทางภายนอกประเทศที่อยู่อาศัยหลัก และแพทย์ผู้ได้รับ

มอบหมายได้ลงความเห็นว่าไม่มีการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ได้รับความคุ้มครอง  

2.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในในระหว่างที่กำลังอยู่ 

ในประเทศที่อยู่อาศัยหลัก และแพทย์ผู้ได้รับมอบหมายได้ลงความเห็นว่าไม่มีการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้

ได้รับความคุ้มครอง 

2.3 ภายหลังจากการบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 ข้างต้น จนผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว บริษัทจะ

จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับสู่ประเทศที่อยู่อาศัยหลักของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยสายการบินพาณิชย์ที่มีตารางการบินประจำหรือการขนส่ง

ประเภทอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครองกลับประเทศบ้านเกิดหากผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใน

ประเทศที่อยู่อาศัยหลัก  

 บริษัทมีสิทธิในการตัดสินใจในวิธีการขนส่งโดยสายการบินพาณิชย์ที ่มีตารางการบินประจำหรือ การขนส่งประเภทอื่นๆ ตามที่บริษัท

เห็นสมควร รวมทั้งวันและเวลาในการเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครอง  

3. ในกรณีที่แพทย์ผู้ได้รับมอบหมายลงความเห็นว่าผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องร่วมเดินทางกับผู้ร่วมเดินทางใดๆ ที่มีอายุไม่

น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางร่วมไปกับศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นๆ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรสำหรับค่าเดินทางและค่าที่พัก

อาศัยของผู้ร่วมเดินทางในระหว่างการบริการการเคล่ือนย้ายฉุกเฉินของผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จนการบริ การเคลื่อนย้าย

ฉุกเฉินนั้นเสร็จส้ิน  

4. ในกรณีที่แพทย์ผู้ได้รับมอบหมายลงความเห็นว่าผู้ได้รับความคุ้มครองใดๆ มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะ ต้องมีผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี

บริบูรณ์เดินทางร่วมไปกับศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ภายหลังการเคลื่อนย้ายฉุกเ ฉินเสร็จสิ้นแล้ว  บริษัทจะออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับโดย

สายการบินพาณิชย์ที่มีตารางการบินประจำไปยังประเทศที่อยู่อาศัยหลักที่มิใช่ประเทศบ้านเกิดของผู้ร่วมเดินทางนั้น โดยที่ผู้ร่วมเดิน ทางไปนั้นจะต้องมี

ความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เป็น ผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเดียวกัน คู่สมรส พ่ี 

น้อง ผู้ปกครอง ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

5. ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศที่อยู่อาศัยหลัก หรื อประเทศบ้านเกิด

ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถให้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินใดๆ ทั้งนี้จะต้องไม่เกิดจากความเพิกเฉยของบริษัท หรือศูนย์บริการ

ช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือตัวแทนของบริษทั 

7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถให้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินใดๆ จากเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้ 

7.1 หากการบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินนัน้ถูกห้ามโดยกฎหมายของประเทศที่กำลังจะให้บริการ หรือ 

7.2 ความล่าช้าหรือการไม่สามารถให้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเกิดจากสาเหตุปัจจัยภายนอกที่เกินกว่าบริษัทจะควบคุมได้ เช่น การจลาจล การ

ขัดข้องของเคร่ืองบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกระงับวีซ่า เป็นต้น 
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7.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้ได้รับความคุ้มครองในระหว่างการให้บริการการ เคลื่อนย้ายฉุกเฉิน เว้นแต่เกิดจากความเพิกเฉยหรือ

ละเลยของบริษัทหรือตัวแทนที่กระทำการให้บริการในนามของบริษัท หรือได้มีการคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 

การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 

8. ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ได้รับความคุ้มครองภายหลังจากการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ได้รับ

ความคุ้มครองนั้น 

การร้องขอบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินในระหว่างที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่นอกประเทศที่อยู่อาศัยหลัก  

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดการบาดเจ็บในขณะที่อยู่นอกประเทศที่อยู่อาศัยหลักของตน ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องทำการ

ติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

2. ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะทำการประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3. เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครอง ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะดำเนินการประสานงานในการเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความ

คุ้มครองไปยังสถานที่ใกล้เคียงทีเ่หมาะสมเพ่ือผู้ได้รับความคุ้มครองจะเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใต้แผนการประกันภัยของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

4. ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือในกรณีที่ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้พิจารณาเห็นสมควร ผู้ได้ รับความคุ้มครองก็

สามารถมีผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางร่วมไปในการบริการการเคล่ือนย้ายฉุกเฉินนั้นได้ 

การร้องขอบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินในระหว่างที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายในประเทศที่อยู่อาศัยหลัก  

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดการบาดเจ็บในขณะที่อยู่ในประเทศที่อยู่อาศัยหลักของตน ผู้ ได้รับความคุ้มครองจะต้องทำการ

ติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

2. ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะทำการประเมินสถานการณ์และให้พิจารณาถึงความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครองไปยังโรงพยาบาลที่มี

ความพร้อมทางการแพทย์ 

3. เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความคุ้มครอง ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะดำเนินการประสานงานในการเคล่ือนย้ายผู้ได้รับความ

คุ้มครองไปยังโรงพยาบาลหรือประเทศที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อมทางการแพทย์ 

4. เมื่อได้รับการเคล่ือนย้ายไปยังสถานที่ที่มีความพร้อมทางการแพทย์แล้ว ผู้ได้รับความคุ้มครองจะเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใต้แผนการประกันภัยของ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง  

5. ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือในกรณีที่ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้พิจารณาเห็นสมควร ผู้ได้รับความคุ้มครองก็

สามารถมีผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางร่วมไปในการบริการการเคล่ือนย้ายฉุกเฉินนั้นได้ 

 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตในระหว่างที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่นอกประเทศที่อยู่อาศัยหลัก  

ครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครองที่เสียชีวิตจะต้องทำการติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อทำการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตกลับสู่ประเทศที่อยู่

อาศัยหลัก หรือประเทศบ้านเกิด 

        ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้ประเมินถึงความจำเป็นในการให้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดการเคล่ือนย้ายต่างๆ เพ่ือให้มี

ความเหมาะสมต่อการบริการ  

        ทั้งนี้ การได้รับการบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินจะไม่คุ้มครองถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ได้รับความคุ้มครอง โดยที่สิ ทธิในการรับการ

รักษาพยาบาลจะเป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขภายใต้แผนประกันภัยของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม หมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล  การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ) 

เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมินีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชนส์ำหรบัการเรยีกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืโดยออ้มจาก 

1. สภาพทางการแพทยใ์ดๆ ที่ไมจ่ำเปน็ตอ้งรบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลแบบผูป้ว่ยในโดยทนัท ีหรอืไมเ่ปน็การปอ้งกนัผูไ้ดร้บัความคุม้ครองจาก

การเดินทางหรือการทำงานต่อ 

2. ภาวะทางการแพทยน์ัน้เกดิจากการบาดเจบ็โดยเจตนาทำรา้ยตวัเอง ฆา่ตวัตายหรือความพยายามฆา่ตวัตายทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

3. ภาวะทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดหรือสารเสพติดในทางที่ผิด  

4. ภาวะทางการแพทย์เป็นผลมาจากการเข้าร่วมหรือการฝึกอบรมสำหรับกีฬาใด ๆ ที่คุณได้รับเงินเดือนหรือเงินชดเชยรวมถึงทุน หรือการสนับสนุน 

(เว้นแต่คุณจะได้รับค่าเดินทางเท่านั้น) 

5. การทีผู่้ได้รบัความคุม้ครองเขา้รว่มในการกระโดดจากหนา้ผา ขับขี่ในอากาศยานทีม่ไิด้จดทะเบยีนเพือ่บรรทกุผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสาย

การบนิพาณชิยห์รอืเปน็การเรยีนการขบัขีอ่ากาศยานใดๆ การเลน่ศลิปะปอ้งกันตัว ปีนเขาโดยไมใ่ชเ้ชอืก ไต่เขา ดำน้ำทีค่วามลกึเกนิ 10 เมตร ปีนเขา

ที่ระดับความสูงเกินกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เล่นบันจี้จั ๊มพ์  โรยตัวจากหน้าผา ขับขี่เครื่องร่อน ขับขี่ร่มร่อน ขับขี่เครื่องบินขนาดเล็ก  

กระโดดร่ม ไต่ถ้ำหรืออุโมงค์ เล่นสกีจากหน้าผาหรือกีฬาฤดูหนาวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับจากกระโดดจากหน้าผา  

6. การที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเคลื่อนย้ายจากเรือ แท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือสถานที่ที่อยู่นอกชายฝั่งใดๆ  

7. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่ได้รบัคำยนิยอมจากบรษิัท รวมไปถึง การที่ผูไ้ด้รบัความคุ้มครองเปน็ฝ่ายจดัหาหรอืดำเนนิการเคลือ่นยา้ยฉกุเฉนิด้วยตนเองโดย

ไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท 
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8. การบริการใดๆ ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  

9. ภาวะทางการแพทย์เปน็ผลมาจากนวิเคลียร ์การปนเปือ้นทางชวีภาพหรอืทางเคม ีสงคราม (ไม่วา่จะมกีารประกาศสงครามหรอืไมก่็ตาม) การกระทำ

ของศัตรตูา่งชาต ิการรุกราน สงครามกลางเมอืง การจลาจล การก่อกบฏ การกบฏ การปฏวิตัิ การโคน่ลม้รฐับาลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย การเกิด

ภาวะสงคราม อาวุธหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่คล้ายคลึงกับหนึ่งในรายการที่ได้ระบุไว้ และ 

10. ในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางอยู่ในประเทศหรือพื้นที่ที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นๆ มีรายชื่อเป็นพื้นที่ต้องห้าม  
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การรกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโรงพยาบาล (การรกัษาพยาบาลแบบผูป้ว่ยนอก) 

 

ความคุม้ครอง 

เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซ่ึงกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ  เอกสารแนบท้ายนี้ได้ขยายความคุ้มครองกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยแพทย์  บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจริงจากการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกให้แก่

ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อวัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามสิทธิประโยชน์ที่ควรได้ที่

ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมแพทย ์

1.1 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองสำหรับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจาก

การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินจำนวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ประกนัภัย 

รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เพ่ือเป็นคำวินิจฉัยของแพทย์ลำดับที่สอง (Second Opinion)  อย่างไรก็ตามหากเป็นการตรวจวินิจฉัยเพ่ือเป็นคำ

วินิจฉัยของแพทย์ลำดับต่อๆไป ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนทุกคร้ัง 

1.2 ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น การทดสอบในห้องปฏิบัติการ(laboratory test) การเอ็กซ์เรย์ (x-ray ) หรืออัลตร้าซาวด์ 

(ultrasound) 

1.3 การตรวจวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจด้วยเคร่ือง(MRI) การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และ/หรือการตรวจ

ด้วยเคร่ือง PET (Positron Emission Tomography) การดำเนินการนี้ต้องกระทำโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามสาขาที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

เข้ารับการรักษา หรือบำบัดและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์ ซึ่งได้ทำการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่ระบุระยะเวลาและผลการรักษาที่

คาดหวังเอาไว้อย่างชัดเจน 

1.4 ค่ายาผู้ป่วยนอก และค่ายาสำหรับการรักษาโรคที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์จ่ายให้สูงสุด 30 วัน ภายในระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง ส่วนค่ายาที่

จ่ายเกินกว่าระยะเวลา 30 วันจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน 

2. สำหรับการรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยการรักษาแบบจัดกระดูก(Chiropractic) ฝังเข็ม (Acupuncture)การรักษาแบบธรรมชาติ

บำบัด (Homeopathy) การรักษาโรคกระดูก(Osteopathy)  แพทย์แผนจีน แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคของเท้า, นักโภชนาการ, โภชนากร ผู้ได้รับความคุ้มครอง

จะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทก่อนเข้ารับการบำบัด หรือรักษาและการบำบัด หรือรักษานั้นจะต้องกระทำโดยผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามสาขาที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาหรือบำบัดและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์ ซึ่งได้ทำการตรวจวินิจฉัยแล ะวาง

แผนการรักษาที่ระบุระยะเวลาและผลการรักษาที่คาดหวังเอาไว้อย่างชัดเจน ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่ปฏิเสธการบำบัดรักษาการแพทย์ทางเลือก  ที่

อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 

3. กายภาพบำบัด 

การบำบัด หรือรักษานั้นจะต้องกระทำโดยนักกายภาพบำบัด ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามสาขาที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาหรอืบำบัด

และอยู่ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หมายความถึง การเข้ารับการบำบัด  

รักษาดังกล่าวจะต้องเป็นการตรวจวินิจฉัย วางแผน ซ่ึงมีคำสั่งโดยแพทย์ หรือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์เฉพาะทาง ที่ทำการวินิจฉัยโรคนั้น ทั้งนี้นัก

กายภาพบำบัดต้องมีแผนการรักษาที่แน่นอน โดยระบุวันส้ินสุด และผลที่คาดหวัง ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบส่งตัวเพ่ือทำการรักษาจะต้องนำไปอ้างอิงในการ

รักษา หลังจากการรักษาคร้ังที่ 5 หากผู้ได้รับความคุ้มครอง ยังคงต้องรับคำปรึกษา การรักษา การบำบัดทางกายภาพเพ่ิมเติม ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก บริษัท และ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารส่งตัวผู้ป่วย หรือเอกสารเพิ่มเติมใดๆ จากแพทย์ หรื อ แพทย์

ผู้เช่ียวชาญ หรือ แพทย์เฉพาะทาง เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณา 

 

ขอ้ยกเวน้เฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะเอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล การรกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น

โรงพยาบาล (การรกัษาพยาบาลแบบผูป้ว่ยนอก) 

เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมินีจ้ะไมจ่า่ยผลประโยชนส์ำหรบัการเรยีกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืโดยออ้มจาก 

1. ภาวะแทรกซอ้นใด ๆ จากการรกัษาจากการแพทยท์างเลอืก 

2. การบำบดัรกัษา มากกวา่หนึง่ (1) การปรกึษา หรอืครัง้ ตอ่วนั 

3. แพทยเ์ยีย่มไขท้ีบ่า้น 

 

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย และ

ข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 

 

 

 

 

 



 

  

38 

 

 

เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การรกัษาดา้นทนัตกรรม 

คำจำกดัความเพิม่เตมิ 

ทันตแพทย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรมตามกฎหมายในท้องถิ ่นที่

ให้บริการ 

ทันตกรรม  หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การบำบัด หรือการรักษาของ โรค ความผิดปกติ และ สภาวการณ์ของฟัน อวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน  อวัยวะใน

ช่องปาก  ขากรรไกร และ กระดูกใบหน้า รวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรม หรือการกระทำใดๆ ในการบำบัด บูรณะ และฟื้นฟู 

สภาพของอวัยวะในช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้า ที่เก่ียวข้องกับการทำฟันในช่องปาก   

ความคุ้มครอง 

  เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย 6 เดือน (สำหรับการรักษาด้านทันตกรรมเฉพาะทาง

เท่านั้น) บริษัทให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาด้านทันตกรรมภายใต้ความรับผิดส่วนแรก  และค่าใช้จ่ายร่วมตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

ประกันภัย 

บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาด้านทันตกรรมให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง สำหรับการบำบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามความจำเป็นและสมควร แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ดังต่อไปนี้ 

1. การขัดฟันและการกำจัดคราบหินปูน (สองคร้ังต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 

2. การอุดฟัน (อมัลกัมมาตรฐานหรือคอมโพสิต) 

3. การตรวจช่องปาก 

4. การเอ็กซ์เรย์ฟัน 

5. การถอนฟัน (ไม่รวมถึงการถอนฟันคุดหรือการผ่าฟันคุด) 

6. การถอนฟันที่ซับซ้อน (เช่น การถอนฟันคุดหรือการผ่าฟันคุด) 

7. การผ่าตัดปลายรากฟัน (ฟันกราม, ฟันกรามน้อย) 

8. การผ่าฟันคุด ฟันฝังหรือฟันที่ไม่ข้ึน 

9. การถอนรากฟัน 

10. การรักษารากฟัน 

11. งานยึดฟันปลอมและการครอบฟัน 

12. การบูรณะฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ และ 

13. การรักษาโรคเหงือก 

หมายเหตุ  

- ข้อ 1 - 5    หมายถงึ  การรักษาด้านทันตกรรมท่ัวไป 

- ข้อ 6 – 13  หมายถึง  การรักษาด้านทันตกรรมเฉพาะทาง 

  ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม หมวดความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล การรักษาด้านทันตกรรม) 

  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก  

1.    คา่ใช้จา่ยสำหรบันำ้ยาบว้นปาก ผลติภณัฑฟ์ลอูอไรด ์ยาสฟีนั 

2. คา่ใช้จา่ยสำหรบัฟนัยาง ปอ้งกนัเหงอืกหรอือปุกรณท์นัตกรรมใด ๆ 

3. การรกัษาโดยการฝงัอปุกรณเ์ทยีมใด ๆ (รวมถงึรากฟนัเทยีม) การเตรยีมชอ่งปากกอ่นทีจ่ะฝงัอปุกรณเ์ทยีมหรอืกอ่นการครอบฟนั 

4. การฟอกสฟีนั 

5. ทนัตกรรมจดัฟนั 

6. การร้องขอการรักษาหรือการผ่าตัดทางทันตกรรมที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์ บริการทางการแพทย์ใด ๆ ที่ไม่จำเป็นสำหรับการ

รักษารวมถงึการรกัษาหรอืทนัตกรรมเพือ่ความงามเทา่นัน้ และไมใ่ชเ่พือ่การฟืน้ฟกูารทำงานของอวยัวะปกติหรือเพื่อสุขอนามัยในช่องปาก  

7. ขั้นตอนการผ่าตัดในช่องปากหรือการรักษาใด ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  

8. การไดร้บัการรกัษาทางดา้นทนัตกรรมจากบคุคลที่ไมใ่ชท่นัตแพทย ์

9. การรกัษา การซอ่มแซมหรอืบรกิารทนัตกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งประดบัฟนั 

10. การรักษาทางทนัตกรรมอนัเนือ่งมาจากความเสยีหายหรอืการบาดเจ็บทีเ่กดิขึ้นจากการเลน่ การฝึกอบรมหรอืการแข่งขนัในการติดต่อและ

การปะทะกนัของกีฬา เช่น มวย ศิลปะการต่อสู ้รักบี้ อเมรกิันฟุตบอล ฮ็อกกี้หรือลาครอสเวน้แต่มสีวมฟันยางปอ้งกนัปากตามประเภทของ

ชนิดกีฬาหรือกิจกรรมกีฬา และ 

11. ค่าใช้จ่ายสำหรับฟันปลอม งานกายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทุกประเภทรวมถึงฟันปลอมหรือ ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

     ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา

ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุ้มครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การผา่ตัดทางการแพทยโ์ดยการฝงัอวยัวะเทยีมหรอืการใสอ่วยัวะเทยีม 

 

ความคุ้มครอง 

    เป็นที่ตกลงกันว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ  และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย (ไม่มี) บริษัทจะให้ความคุ้มครองการผ่าตัดทาง

การแพทย์โดยการฝังอวัยวะเทียมหรือการใส่อวัยวะเทียม ข้ึนอยู่กับการตรวจสอบว่าอุปกรณ์อวัยวะเทียมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา 

(FDA) เพ่ือใช้ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ต้องไม่ได้อยู่ในการทดลองทางคลินิก การประเมินหรือการวิจัย 

 

     ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา

ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

คา่ทีพ่กัสำหรบัผูป้กครอง 

 

ความคุ้มครอง 

   เป็นที่ตกลงกันว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย (ไม่มี) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริงตามความจำเป็นและสมควรสำหรับค่าที่พักของผู้ปกครองหน่ึงคน ที่จะเข้าพักในห้องเดียวกันกับผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ที่

เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอยู่ภายในอาณาเขตคุ้มครอง โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ตามตารางผลประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ไม่เกิน

จำนวนผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 

    ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย 

และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

41 

 

เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การพยาบาลพเิศษ หรอืการพกัฟืน้ทีบ่า้น 

 

ความคุ้มครอง  

เป็นที่ตกลงกันว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ  และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย (ไม่มี) 

บริษัทจะให้ความคุ้มครอง ค่าธรรมเนียม สำหรับการพยาบาลพิเศษที่บ้าน หรือสถานพักฟื้น ตามความจำเป็นและสมควรภายใต้เงื่อนไขการจำกัดความรับผิด 

โดยความคุ้มครองดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน  และเป็นไปตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

1.  กำหนดโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ หรือแพทย์เฉพาะทางที่ทำการรักษาผู้ได้รับความคุ้มครอง 

2. คุ้มครองทันทีหลังจากผู้ได้รับความคุ้มครองออกจากโรงพยาบาล 

3. การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพ 1 คนต่อวัน โดยที่พยาบาลจะเป็นผู้ดูแลทางการแพทย์ไม่ใช่การ 

ให้ความช่วยเหลือส่วนตัว 

 

   ข้อยกเวน้เฉพาะ (ใชบ้งัคบัเฉพาะเอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล การพยาบาลพเิศษ หรอืการพกัฟืน้

ที่บ้าน) 

            บริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณี พยาบาลพิเศษ ที่ดำเนินการโดยพยาบาลแบบอาศัยอยู่กับผู้ได้รับความคุ้มครองหรือเป็นสมาชิกของครอบครัวผู้

ได้รับความคุ้มครอง 

 

    ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย 

และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การตดิตั้งอปุกรณ ์แขน ขา เทยีม 

 

ความคุม้ครอง 

     เป็นที่ตกลงกันว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ  และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย(ไม่มี) บริษัทจะให้ความคุ้มครอง ตามจำนวน

ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการติดต้ังอุปกรณ์แขนขาเทียม รวมถึง ค่าอวัยวะแขนขาเทียม ค่าการบำรุงรักษา 

การปรึกษาแพทย์ หรือ การผ่าตัดเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความคุ้มครอง หลังจากการผ่าตัด หรื อ การรักษาจากอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจาก

ภาวะท่ีได้รับความคุ้มครอง  

 

         ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา

ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

เครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณท์างการแพทยแ์บบถาวร 

 

ความคุม้ครอง 

เป็นที่ตกลงกันว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ  และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย  (ไม่มี) บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงิน
ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือ เวชภัณฑ์คงทน ที่ได้รับตามค ำสั่งแพทย์จาก
การรักษาพยาบาล หรือ การผ่าตัดที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ การรักษาในห้องฉุกเฉิน สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น
ต่อสมรรถภาพ การทำงาน หรือความสามารถ ของผู้ได้รับความคุ้มครอง  ดังนี้   

1.   สายรัดพยุงหน้าท้อง 

2.   ชุดช้ันในสำหรับใช้หลังการผ่าตัด หรือผ่าตัดมะเร็ง 

3.   ถุงน่องรักษาเส้นเลือดขอด 

4.   เคร่ืองช่วยฟัง 

5.   อุปกรณ์ช่วยพูด (กล่องเสียงไฟฟ้า) 
6.   รถเข็น  
7.   ไม้ค้ำยัน 

8.   อุปกรณ์ดามกันนิ้วมืองอ 

9.   เฝือก 

     10.   เคร่ืองพยุงแขน 

11.   อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง 

 

          ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญา
ประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

การลดเบีย้ประกนัภยัประวตัดิ ีสำหรบักรณไีมม่กีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

 

ความคุม้ครอง 

      เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเมื่อพ้นระยะเวลารอคอย
แล้ว  ในการสรุปการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉนับนี้ (แบบครบระยะเวลาเต็ม 1 ปี หรือมากกว่านั้น) และหากบริษัทไม่มีการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีเ้มือ่ผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวน 
5 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ หากไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในการประกันภัยปีแรก หรือมากกว่านั้น 

  

              ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น 

 

              หากข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยและ
ข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

ความรบัผดิสว่นแรก แบบรายป ี

    

คำจำกดัความเพิม่เตมิ  

ความรับผิดส่วนแรก 

(Deductible)  

หมายถึง ความเสียหายสว่นแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย 

 

ความคุ้มครอง 

 เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับ ดังระบุในเอกสารแนบท้ายนี้ ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ได้มีเง่ือนไขความรับผิดส่วนแรกเพ่ิมเติม 

(Deductible)  โดยบริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้เง่ือนไขความรับผิดส่วนแรก 

 

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย และ

ข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม  
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เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

คา่ใช้จา่ยรว่ม (Co Payment) 

 

คำจำกดัความเพิม่เตมิ  

คา่ใช้จา่ยรว่ม 

(Co Payment) 

หมายถึง ความร่วมรับผิดชอบระหว่างบริษัทประกันภัยและผู ้ ได้ รับความคุ้มครอง  ที ่ ต้ อ ง ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ

ค่าใ ช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึง จ่ายตาม  จำนวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจำนวนความ

รับผิดส่วนแรก (ถ้ามี )  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ร่ ว ม ข อ ง ผู้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค รอ ง จ ะ ถู ก ก ำ ห น ดเ ป็ น จ ำ น ว นเงิ น ต่อ

ครั้ ง  หรือจำนวนเงินต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ ง  หรือ เป็นอัตราร้อยละ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ของค่าใช้จ่ายในส่วนที่ ได้รับความคุ้มครองตามที่จะระบุในหน้าตาราง กรมธรรม์ประกันภัย 

 

ความคุ้มครอง 

 เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เอกสารแนบท้ายนี้ได้กำหนด ค่าใช้จ่ายร่วม( Co Payment) โดยบริษัทตกลงจะจ่าย

ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไข ค่าใช้จ่ายร่วม โดยจ่ายตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย 

 

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน  ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และ

ข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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สรปุสาระสำคญั 

บรษิทั แอกซา่ประกนัภยั จำกดั (มหาชน) 

กรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล สวติซแ์คร์ 

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลนี้ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะจ่ายให้  เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการบาดเจ็บ หรือการป่วยเมื่อพ้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  (waiting period)  เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  โดยบริษัทจะ

จ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไป สำหรับ

รายการตามตารางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือ

เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางผลประโยชน ์

ผลประโยชน/์ Benefits 

ผลประโยชน ์

(บาท) 

จำนวนสงูสดุ 

(วนัหรอืครัง้) 

ผลประโยชนส์งูสดุ 

(บาท) 

1. ผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยใน 

หมวดที ่1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย  
          ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care 

Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็น

จำนวนเงินที่จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

      

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหรือ 

บำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  

ค่าบริการทางการพยาบาล  ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด  

และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัย 

หมวดย่อยที ่ 2.2  ค่าบริการทางการแพทย์เพื ่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ

ส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล 

หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์   

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน  

หมวดที ่3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที ่4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันภัย 

หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ 

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอปุกรณ์การผ่าตัด

และหัตถการ   

หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์

ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)  

หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)  

หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 

หมวดที ่5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  

(Day Surgery) 

2. ผลประโยชนก์รณไีมต่อ้งเขา้พกัรกัษาตวัเปน็ผูป้ว่ยใน  

หมวดที่ 6  ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้า

พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลัง

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยที่เก่ียวข้องโดยตรงและเกิดข้ึน

ภายใน 90 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
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ผลประโยชน/์ Benefits 

ผลประโยชน ์

(บาท) 

จำนวนสงูสดุ 

(วนัหรอืครัง้) 

ผลประโยชนส์งูสดุ 

(บาท) 

หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อคร้ัง 

สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 90 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น

ผู้ป่วยในคร้ังนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย) 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิด

อุบัติเหตุต่อคร้ัง 

หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่าน

ทางเส้นเลือด  ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที ่10 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา 

รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปี

กรมธรรม์ประกันภัย 

หมวดที ่12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน   

หมวดที ่13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก  

2. ข้อตกลงคุ้มครองความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด  

หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

1. ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายของบริการทันตกรรมอันเนือ่งจากอุบัติเหตุ 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 2. ข้อตกลงคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออก

เสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 

เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง หมวดความคุม้ครองการประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

1. การรักษาโรคเอดส์/เอชไอวี (HIV) 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

2. การรักษาโรคทางจิตเวช ในฐานะผู้ปว่ยใน 

3. การตรวจสุขภาพ 

4. ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค (Vaccinations) 

5. การรักษาด้านสายตา 

6. การต้ังครรภ์ และการคลอด 

7. ภาวะแทรกซ้อนก่อน และ หลังคลอดบุตร 

เอกสารแนบทา้ยเพิม่เตมิ หมวดความคุม้ครองสขุภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

1. การดูแลรักษาแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย 

ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

2. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างประเทศ 

3. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (การรักษาพยาบาลแบบผู้ปว่ยนอก) 

4. การรักษาด้านทันตกรรม 

5. การผ่าตัดทางการแพทย์โดยการฝังอวัยวะเทียมหรือการใส่อวัยวะเทียม 

6. ค่าที่พักสำหรับผู้ปกครอง 

7. การพยาบาลพิเศษ หรือการพักฟ้ืนที่บ้าน 

8. การติดต้ังอุปกรณ์ แขน ขา เทียม 

9. เคร่ืองมอืแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบถาวร 

10. การรักษาฉุกเฉินนอกอาณาเขตคุ้มครอง 

11. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี สำหรับกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

การมสีว่นรว่มจา่ย  

ความรับผิดส่วนแรก  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายร่วม  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

ผลประโยชนส์งูสดุตอ่ปกีรมธรรมป์ระกนัภยั  ตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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เงือ่นไขสาระทีส่ำคญัโดยสงัเขป  

1.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 

2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธิไม่ต่ออายุกรมธรรม์

ประกันภัย 

1) ในกรณีทีม่ีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุ (Reinstatement)  ใบแถลง

สุขภาพ และข้อแถลงเพ่ิมเติมอืน่ใดท่ีเก่ียวข้องกับการทำกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ซ่ึงเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทเรียกเบี้ย

ประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่รับทำสญัญาประกันภัย หรือรับประกันภัยแบบมีเง่ือนไข 

 2) ผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ 

3) ผู้ได้รับความคุ้มครองเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล รวมกันทุกบริษัท

เกินกว่ารายได้ที่แท้จริง                

3.  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยภายใน  31 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.  กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองเนื่องจาก  

 4.1 ผู้ได้รับความคุ้มครองฉ้อฉลประกันภัย 

4.2 การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา - วัน (ไม่มี)นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพ่ิมผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลัง หรือ   

          4.3 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เว้นแต่ 

     1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเส่ียงภัย โดยไม่มีเง่ือนไขข้อยกเวน้ความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

2)  โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือ 

ไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลคุ้มครองเป็นคร้ังแรก และ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่

วันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลคุ้มครองเป็นคร้ังแรก 

  4.4 ข้อยกเว้นทั่วไป ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เช่น ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ใน

ระหว่างทดลอง การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การพักฟ้ืนหรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้

พักอยู่เฉยๆ เป็นต้น 

 4.5 การยกเว้น หรือ การไม่คุ้มครองใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง 

  

 

 

 เอกสารนีเ้ปน็การสรปุสาระสำคญั เงือ่นไขความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ บางสว่นเทา่นัน้  

โปรดอา่นและทำความเขา้ใจรายละเอยีดทัง้หมดตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 



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




