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กรมธรรมป์ระกนัภยัโรคมะเรง็ 
(แบบระยะลกุลาม และ ระยะไมล่กุลาม) 

           (ขายผา่นทางอเิลก็ทรอนกิส์ (Online)) 
 
 

  โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย   ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้             
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือก รมธรรม์ประกันภัยหรือผู้ เอาประกันภัยต้องชำระ               
ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้  บริษัทให้สัญญากับผูไ้ด้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 

 

  หมวดที ่1 คำจำกดัความ -    
ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือ

ว่ามีความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม  เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

 
1. บริษัท หมายถึง บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
2. กรมธรรม์ประกันภัย 

 
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด 

ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัย ใบคำขอประกันภัย ใบรับรองการประกันภัยกรณี
ต่ออายุ ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุป
สาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งสัญญาประกันภัย 

3. ผู้เอาประกนัภัย   หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภั ย  ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ ได้ รับค วามคุ้ มค รองต าม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

4. ผู้อยู่ในอปุการะ       หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ 
4.1 คู่สมรส  หมายถึง  คู่สมรสตามกฎหมายของผู้ เอา
ประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (กรณีต่ออายุไม่เกิน 
65 ปีบริบูรณ์) 
4.2. บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส    
ที่ยังไม่ได้สมรสและยังไม่ได้ทำงานและมีอายุตั้งแต่ 15 วัน แต่
ไม่เกิน 18 ปบีริบูรณ์  หรืออายุไม่เกิน 22 ปี ยังมิได้สมรสและ
กำลังศึกษาอยู ่(ในภาคเรียนปกติ)  
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5. ผู้ไดร้บัความคุม้ครอง หมายถึง ผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย
เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

6. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่ที่มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

7. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 

8. คลนิกิ  หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ด ำเนิ น ก ารโด ย แพ ท ย์ ท ำก ารรัก ษ าพ ย าบ าล  ต รวจ
วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ 

9. แพทย ์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการ
แพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่ เป็น       
ผู้ได้รับความคุ้มครองเอง คู่สมรสตามกฎหมาย บุตรตาม
กฎหมายรวมทั้งบุคคลในครอบครัวของผู้ ได้รับความ
คุ้มครอง 

10. มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่
เป็นสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ตามความจำเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุป
จากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรือ
อื่นๆ (ถ้ามี) 

11. ค่าใช้จา่ยทีจ่ำเปน็และ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อ
เป รี ย บ เที ย บ กั บ ก าร ให้ บ ริ ก าร ที่ โร งพ ย าบ า ล  ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วย
ทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษานั้น 
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12. ความจำเปน็ทาง
การแพทย ์

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดงันี้ 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบัติปัจจุบัน 
(3) ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของ
ครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาล
เพยีงฝ่ายเดียว และ 
 (4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยที่ เหมาะสม ตามความจำเป็นของภาวะการ
บาดเจบ็ของผู้รับบริการนั้นๆ 

13. เอดส ์ หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY 
SYNDROME) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์  และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก
ร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM) หรือการติดโรค หรือ
การเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือด
บ ว ก ข อ ง ไว รั ส  HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUS)การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉ พ าะเชื้ อที่ ท ำให้ เกิด โรค ป อด บ วม หรือป อด อัก เส บ 
(PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA) เชื้ อ ที่ ท ำ ให้
เกิ ด โร ค ล ำ ไส้ อั ก เส บ ห รื อ เรื้ อ รั ง  (ORGANISM OR 
CHRONIC ENTERITIS) เชื้อไวรัส (VIRUS) และ/หรือเชื้อรา
ที่ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ทั่ ว ไป (DISSEMINATED FUNGI 
INFECTION) เ นื้ อ ง อ ก ร้ า ย แ ร ง ( MALIGNANT 
NEOPLASM) ให้ ร ว ม ถึ ง แต่ ไม่ จ ำ กั ด เฉ พ า ะเนื้ อ ง อ ก 
KAPOSI’S SARCOMA เนื้องอกเซลน้ำเหลืองที่ระบบศูนย์
ป ร ะส า ท ส่ ว น ก ล าง  (CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
LYMPHOMA) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆซึ่งเป็นที่รู้จักใน
ปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

    ( ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME) 
หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้
รวม ถึ งเชื้ อ ไวรัส  HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUS) โรคที่ทำให้เยื่อสมองเสื่อมENCEPHALOPATHY 
(DEMENTIA) และการระบาดของเช้ือไวรัส 
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14. โรคมะเรง็ผวิหนงั หมายถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็ง
ผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่
จัดอยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการ
แบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American 
Joint Committee on Cancer 

15. โรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม 
 (Non-invasive Cancer/ 
Carcinoma In Situ) 

หมายถึง การเกิดขึ้นครั้งแรกของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจ
ยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่ลุกลามเกินกว่าชั้น
รองรับ เนื้ อ เยื่อชั้นผิ ว (Basement Membrane) หรือ ไม่
กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่น ๆ และให้
รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอกดังต่อไปนี้  
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็ง ต่อม
ไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
(Urinary Bladder Cancer) ระย ะT1  N0  M0  ต าม  TNM 
Classification 
(2 ) ม ะ เร็ ง เม็ ด เลื อ ด ข า ว ช นิ ด  Chronic Lymphocytic 
Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
(3) มะเร็งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิด
ร้ายแรงที่จัดอยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะที่  2 (Stage 2) อ้างอิง
ตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนัง 
Melanoma ของ American Joint Committee on Cancer 
Classification 
(4) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเนื้องอกที่โอกาส
เป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant Potential) 
ทั้งนี้ไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง 
Melanoma ข้างต้น) และ เนื้องอกที่มีผลพยาธิจัดเป็นเนื้อ
งอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant Lesion) 
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16. โรคมะเรง็ระยะลกุลาม 
(Invasive Cancer) 

หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทาง 
ทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งและมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้น 
รองรับเนื้อเย่ือชั้นผิว(Basement Membrane) หรือกระจาย
ไปยังเนื้อเยื่อข้างเคยีง   หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ   ทั้งนี้ให้รวมถึง 
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งของไข
กระดูก มะเร็งเนื้อรก ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อม 
ไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 
(Urinary Bladder Cancer)ระยะ T1N0M0 ตาม TNM 
Classification 
2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic 
Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
(3) มะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ลุกลาม (Non-invasive 
cancer, Carcinoma in Situ) 

   4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็ง
ผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่
จัดอยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการ
แบ่ งร ะย ะค วาม รุน แรงขอ งโรค ม ะเร็ ง  เม ล าโน ม าขอ ง 
American Joint Committee on Cancer 
(5) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline หรือ กลุ่มเนื้องอกที่มี
โอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant Potential) 
(6) เนื้องอกที่ผลทางพยาธิวิทยาจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อน
เป็น มะเร็ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III 

    (7) มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี 
(8) มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้้า หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยที่
มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ 
หรือภายใน 90 วันหลังสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ 

17. ระยะเวลาทีไ่ม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองไม่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

18. สภาพทีเ่ปน็มากอ่นการ
เอาประกนัภยั (Pre-
existing Condition) 

หมายถึง  ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ 
2. อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุก
ชนิด ซึ่งเกิดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ 
ซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์
เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล หรือดำเนินการรักษา 
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19. ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
หรือนับแต่วันครบรอบปกีรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป 

 

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด -   
2.1 สญัญาประกนัภัย 

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้ได้รับความคุ้มครองในใบคำขอเอา
ประกันภัยและข้อแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ที่ผูไ้ด้รับความคุ้มครองได้ใหไ้ว้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอเอา
ประกันภัยซึ่งถือเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให ้

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุม้ครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือ รู้อยู่
แล้ว ในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งหากบริษัททราบข้อความจริง
นั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญา
ประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้าง
สัญญาประกันภัยได้ 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง 
2.2 ความสมบรูณแ์หง่สญัญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์ 
2.3 การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมี 
ผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็น
ครั้งแรก เว้นแต่การขาดชำระเบี้ยประกันภัย 

ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้  แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกันภัยในกรณีนี้ได้ 
2.4 การชำระเบี้ยประกันภัย 

การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 
การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีจะถึงกำหนดชำระทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้นโดย     

ผู้เอาประกันภัย และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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2.5  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
        กรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี  

2.5.1 บริษัทไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำการ
ฉอ้ฉลหรือทุจริตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

2.5.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ 
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแลว้ออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
     ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

ระยะเวลาประกันภัย 
ไม่เกิน/เดือน ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
           
        การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอก 
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งได ้ 
2.6  การสิน้สดุของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมตั ิ
        2.6.1 ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ้จะสิ้นสดุเมื่อมีเหตุการณ์ใด 
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
                     2.6.1.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณี 
             ที่ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย)  
                     2.6.1.2 ในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  
                     2.6.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 2.4 
                     2.6.1.4 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
                     2.6.1.5 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน 



8 
 

              สำหรับการสิ้นสุดความคุ้มครองตามข้อ 2.6.1.4 หรือ 2.6.1.5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
            2.6.2 ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะแต่ละรายตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 
                    2.6.2.1 วันครอบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้อยุ่ในอุปการะสิ้นสภาพการเป็นบุคคลผู้อยู่ 
ในอุปการะตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้ 
         2.6.2.2 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขข้อ 2.6.1 
                    2.6.2.3 เมื่อผู้อยู่ในอุปการะไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนดข้อ 2.4 
                    2.6.2.4 เมื่อผู้อยู่ในอุปการะเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
                    2.6.2.5 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน 
   สำหรับการสิ้นสุดความคุ้มครองตามข้อ 2.6.2.4 หรือ 2.6.2.5 บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
         2.6.3 การปรากฏ หรือทราบอาการของโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ เป็นครั้งแรก ภายในระยะ 
เวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรกโดย
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
         2.6.4 ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อบริษัทได้จ่ายค่า
ทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุ้มครองนั้นๆ 
ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจำนวนเงินเอา
ประกันภัยของความคุ้มครองอื่นที่เหลืออยู่เท่านั้น 

2.6.5 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุด ในเวลา 
24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 
2.7 การตอ่อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั 
        กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ับการพิจารณาของบริษัท ดังนี้   
  2.7.1 กรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการ 
   2.7.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เอาประกันภัย และ 
   2.7.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความจำเป็น โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 2.7.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา
ผ่อนผัน 30 วัน บริษัทจะไม่นำเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) และเรื่องสภาพที่เป็นมา
ก่อนการเอาประกันภัย และเรื่องการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่มนับ
ใหม่ หากผู้ เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดท้าย กรณีมีการเรียกร้อง
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ค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและผูเ้อาประกันภัยยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่
ค้างชำระออกจากค่าทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 2.7.3 บริษัทสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่
ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 2.8  การตรวจทางการแพทย์ 
          บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครองเท่าที่
จำเป็นกับการประกันภัยนี้  และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
          ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจ
วินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทอาจปฏิเสธความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แกผู่ไ้ดร้ับความคุ้มครองได้ 
2.9 การวนิจิฉยัโรค 
       โรคมะเร็งต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย ์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย โดยถือเอาการตรวจวินิจฉัยตาม
หลักการวินิจฉัยของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ระหว่างมีชีวิตเป็นสำคัญแพทย์ และ/หรือ พยาธิแพทย์ที่
วินิจฉัยจะต้องถือหลักการวินิจฉัยภายใต้คำจำกัดความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ภายหลังที่ได้ตรวจ
และศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์กับเนื้องอก เนื้อเย่ือ หรือตัวอย่างที่น่าสงสัย 
       ในกรณีที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถตรวจเนื้อเยื่อได้เพราะมีผลข้างเคียง ซึ่งอาจทำให้ผู้ได้รับความ
คุ้มครองเสียชีวิตจากการตรวจดังกล่าว หรือมีวิธีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า 
บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานทางพยาธิวิทยาโดยแพทย์ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นโดยค่าใช้จ่ายของ
บริษัทเอง 

2.10 การแถลงอายหุรอืเพศคลาดเคลือ่น 
         ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผูไ้ด้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให ้

2.10.1 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วนั้น สามารถซื้อความคุ้มครอง
ตามการประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่
ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆ
ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชำระมาแล้วแทน 

            2.10.2 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กำหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่นำเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังสำหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแลว้ 
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2.11 การจ่ายค่าทดแทน 
         บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่
ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
          ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้
ตามความจำเปน็ แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  
           หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ 

2.12 การเรียกรอ้งผลประโยชน ์
         ผู้ได้รับความคุ้มครอง  ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งบริษัทให้
ทราบถึงเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งส่งหลักฐาน
ดงัต่อไปนี้ ใหแ้กบ่ริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 60 วันนับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัท 
2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญและผลการตรวจวินิจฉัยโรค 
3) ผลตรวจเนื้อเยื่อหรือชิ้นเนื้อจากห้องปฏิบัติการ 
4) ใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ 
5) สำเนาแฟม้ประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล และผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัส HIV หรือ 
     โรคเอดส์ 
6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
7) ใบมรณบัตร (กรณีเสยีชีวิต) 
8) เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 

            การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่          
จะกระทำได้ 
2.13 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
         ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาท
นั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม
ระเบียบสำนักงานคณ ะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 
2.14 เงื่อนไขบังคับก่อน 
         บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี  ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย 
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2.15 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)  
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลง
ร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
  หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป -    

การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทน หากโรคมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุหรือปรากฏ
ขึ้นในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

3.1 โรคเอดส์ (AIDS) 
3.2 บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 

(Pre-existing Condition) 
3.3 การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภท

หรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองภายใต้
หมวดความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 

3.4 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ดำเนินติดตอ่ไปด้วยตัวเอง 

3.5 การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรือสว่นประกอบของนวิเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3.6 โรคมะเร็งผิวหนัง 
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  หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง -    
ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้
ความคุ้มครองสำหรับข้อตกลงคุ้มครองต่อไปนี้ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
การประกนัโรคมะเรง็ 

 
  คำจำกดัความเพิม่เตมิ -   
1. โรคมะเรง็  

 

หมายถึง โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และ/หรือโรคมะเร็งระยะลกุลาม  
 

2.  โรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม 
 (Non-invasive Cancer/ 
Carcinoma In Situ) 

 

หมายถึง การเกิดขึ้นครั้งแรกของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจ
ยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่ลกุลามเกินกว่า
ชั้นรองรับเนื้อเยื่อช้ันผิว (Basement Membrane) หรือไม่
กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่น ๆ และให้
รวมถงึมะเรง็หรอืเนือ้งอกดงัตอ่ไปนี้   

   (1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็ง ต่อม
ไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
(Urinary Bladder Cancer) ระยะT1 N0 M0 ตาม TNM 
Classification 

   (2) ม ะ เร็ ง เม็ ด เลื อ ด ข า ว ช นิ ด  Chronic Lymphocytic 
Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 

   (3) ม ะ เร็ ง ผิ ว ห นั ง  Melanoma (Malignant Melanoma) 
ชนิดร้ายแรงที่จัดอยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะที่ 2 (Stage 2) 
อ้างอิงตามระบบการแบ่งขั้น /ระยะความรุนแรงของ
โรค มะเร็ งผิ วหนั ง Melanoma ของ American Joint 
Committee on Cancer Classification 

   (4) กลุ่ม เนื้ องอกชนิด  Borderline หรือกลุ่ม เนื้ องอกที่
โอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant Potential) 

   ทั้งนี้ ไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง 
Melanoma ข้างต้น) และ เนื้องอกที่มีผลพยาธิจัดเป็นเนื้องอก
ระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant Lesion) 

3. โรคมะเรง็ระยะลกุลาม 
(Invasive Cancer) 

หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทาง
พยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งและมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้น
รองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจาย
ไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งของ ไข
กระดูก มะเรง็เนื้อรก ทั้งนี้ไม่รวมถึง 

   1 ) ม ะเร็ งต่ อ ม ลู ก ห ม าก  (Prostate Cancer) ม ะเร็ งต่ อ ม
ไทรอยด์  (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
(Urinary Bladder Cancer)ร ะ ย ะ  T1 N0 M0  ต า ม  TNM 
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Classification 
   (2 )  ม ะ เร็ ง เม็ ด เลื อ ด ข า ว ช นิ ด  Chronic Lymphocytic 

Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
   (3 ) ม ะเร็ งในระยะเริ่ ม แรกที่ ยั งไม่ ลุกลาม  (Non-invasive 

cancer, Carcinoma in Situ) 
   4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็ง

ผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัด
อยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่ง
ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็ง เมลาโนมาของ American 
Joint Committee on Cancer 

   (5) กลุ่มเนื้องอกชนิด  Borderline หรือ กลุ่มเนื้องอกที่มี
โอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant Potential) 

   (6) เนื้องอกที่ผลทางพยาธิวิทยาจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็น 
มะเร็ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III 

   (7) มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี 
   (8) มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้้า หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยที่มะเร็ง

นี้ เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนสัญญาประกันภัยมีผลบั งคับ หรือ
ภายใน 90 วันหลังสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ 

 

  ความคุม้ครอง -   
เป็นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างที่ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้ได้รับความ

คุ้มครองได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งตามคำจำกัดความเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ เมื่อพ้น
กำหนดระยะเวลาที่ ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัย
โรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอา
ประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองประกันภัยกรณีต่ออายุให้แก่ผู้ได้รับความ
คุม้ครอง 

ทั้งนี้ การวินิจฉัยโรคมะเร็งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อ 2.9 การวินิจฉัยโรค  
 
  การเรียกร้องผลประโยชน์โรคมะเร็ง -   

ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผล
การวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. ใบรายงานแพทยท์ี่ระบุอาการสำคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา 
4. ผลตรวจเนื้อเย่ือจากห้องปฏิบัติการ 
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5. เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น (ถ้ามี) 
 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำใหส้ิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า

มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทำได้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

  หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้าย -   
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้

ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน 
ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง 
โรคมะเรง็ผวิหนัง  

(สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (แบบระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม)) 
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))  

 
รหัสบริษัท 

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ชื่อผู้รับประโยชน์                                                  ความสัมพันธ์กับผูไ้ด้รับความคุ้มครอง 

ระยะเวลามีผลบังคับ:  เริ่มต้นวันที่        เวลา          น.     สิ้นสุดวันที่   เวลา  24.00  น. 

จำนวนเงินเอาประกันภัย :   …………………………………….. บาท 

เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ        บาท   อากรแสตมป์              บาท  ภาษ ี     บาท   เบี้ยประกนัภัยรวม                 บาท 
 
 

  การขยายความคุ้มครอง -   
 

เป็นที่ตกลงกันว่า การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงโรคมะเร็งผิวหนัง 
หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนังตามคำจำกัดความที่

กำหนดไว้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตาม
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ และ/
หรือเอกสารแนบท้ายนี้  ให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้  การวินิจฉัยโรคดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อกำหนดทั่วไป ข้อ 2.9 การวินิจฉัยโรค 

เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าทดแทนตามเอกสารแนบท้ายนี้แล้ว ให้ถือว่าการขยายความคุ้มครองนี้เป็นอันสิ้นสุด 
บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ และไม่ขยายความคุ้มครองนี้อีกในปีต่ออายุ
สำหรับเอกสารแนบท้ายนี้ 

 
  การเรียกร้องผลประโยชน์โรคมะเร็งผิวหนัง -   

ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการ
วินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จา่ยของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนของบริษัท 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา 
4. เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น (ถ้ามี) 
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ

อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 
 
ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความ

ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน 
ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยัโรคมะเรง็ (สำหรบัแผนครอบครวั) 

(สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (แบบระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม)) 
(ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))  

 
รหัสบริษัท 
เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่  วันทำเอกสาร 

ชื่อผู้เอาประกันภัย : 

ระยะเวลามีผลบังคับ:  เริ่มต้นวันที่  เวลา                น.  สิ้นสุดวันที่  เวลา  24.00 น. 

 เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ          บาท   อากรแสตมป์            บาท  ภาษ ี           บาท   เบี้ยประกันภัยรวม            บาท 
 

เป็นที่ตกลงกันว่าถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์            
ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม 

 
  คำจำกัดความเพิ่มเติม -   
คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (กรณีต่อ 
  อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์) 
บตุร หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส  ที่ยังไม่ได้สมรสและยัง

ไม่ได้ทำงานและมีอายุตั้งแต่ 15 วัน แต่ไม่เกิน 18ปีบริบูรณ ์ หรืออายุไม่เกิน 22 ปี 
ยังมิได้สมรส และกำลังศึกษาอยู ่(ในภาคเรียนปกติ) 

แผนครอบครัว   หมายถึง   แผนความคุ้มครองที่ให้ผลประโยชน์ทั้งผู้เอาประกันภัย  ผู้อยู่ในอุปการะ โดยมี
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื ่อนไขทั ่วไป เช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัย 
(ยกเว้นข้อ 2.6 การสิ้นสุดความคุ้มครองให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้
แทน) 

บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์แผนครอบครัวให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 

 ชื่อ-สกุล คู่สมรส/บุตร ผู้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ 

จำนวนเงินเอา
ประกันภัย 

เบี้ยประกันภัยรวม 

โรคมะเร็ง 
โรคมะเร็ง 
ผิวหนัง 

โรคมะเร็ง 
โรคมะเร็ง 
ผิวหนัง 
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  การสิ้นสุดความคุ้มครอง -     
ก. ความคุ้มครองแผนครอบครัวจะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรอง

ประกันภัยในปีเอาประกันภัย หากไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายใน 30 วัน นับจากวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับ 
2. ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรอง

ประกันภัยต่ออายุในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรสมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  
3. ณ วันเริ่มความคุ้มครองดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรส 

ปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ 
ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting period) 90 วันนับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมด 
4. เมื่อความคุม้ครองของผูเ้อาประกันภัยหรือคู่สมรสคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเนื่องจาก  

4.1 การเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง 
4.2 การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคมะเร็ง และบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงิน                   

เอาประกันภัยแล้ว   
 หากความคุ้มครองแผนครอบครัวสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขการสิ้นสุดความคุ้มครองตามข้อ 4 ของ

เอกสารแนบท้ายนี้ คู่สมรสสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ยัง
ไม่ได้คุ้มครอง ตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 2.5 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

 ในกรณีที่ไม่มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะให้ความคุ้มครองจนถึงวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย    
ข. การสิ้นสุดความคุ้มครองเฉพาะบุตรจะสิ้นสุดลง เมื่อบตุรคนใดก็ตามขาดคุณสมบัติตามคำจำกัด
ความของคำว่า “บุตร” ที่ได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 หากความคุ้มครองแผนครอบครัวสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขการสิ้นสุดความคุ้มครองในเอกสารแนบท้ายนี้    
คู่สมรส หรือบุตร สามารถขอเอาประกันภัยตามเงื่อนไขและความคุ้มครองเดิมได้โดยเปลี่ยนเป็นแผนการ
ประกันภัยรายบุคคล ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยจะปรับให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุของผู้เอาประกันภัย
รายนั้นๆ เป็นการเฉพาะ และบริษัทจะไม่นำข้อยกเว้นข้อ 3.3 เรื่องการปรากฏหรือทราบอาการหรือการได้รับ
การวินิจฉัยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอ
คอย (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรกมาเริ่มนับใหม่หาก
เลยระยะเวลาดงักล่าวแล้ว 
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เอกสารสรปุเงือ่นไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ กรมธรรมป์ระกนัภยัโรคมะเรง็ 
(แบบระยะลกุลาม และ ระยะไมล่กุลาม) 
(ขายผา่นทางอเิลก็ทรอนกิส ์(Online)) 

 
  1. คำจำกดัความ -    
1. ผูอ้ยูใ่นอปุการะ       หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุช่ือไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ 
4.1 คู่สมรส  หมายถึง  คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มี
อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ ์(กรณีต่ออายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์) 
4.2. บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส    
ที่ยังไม่ได้สมรสและยังไม่ได้ทำงานและมีอายุตั้งแต่ 15 วัน แต่ไม่เกิน 18
ปีบริบูรณ์  หรืออายุไม่เกิน 22 ปี ยังมิได้สมรส และกำลังศึกษาอยู่ (ใน
ภาคเรียนปกติ) 

2. ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง หมายถึง ผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัยเฉพาะ
บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

3. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจำนวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนดำเนนิการเป็นโรงพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

4. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้ รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

5. คลนิกิ  หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ดำเนินการ
โดยแพทย์ทำการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ 

6. แพทย ์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ ให้บริการทางการแพทย์หรือ
ทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง
เอง คู่สมรสตามกฎหมาย บุตรตามกฎหมายรวมทั้ งบุคคลใน
ครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

7. มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล 
และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจำเป็นทาง
การแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การ
ตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 
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8. คา่ใช้จา่ยทีจ่ำเปน็และสมควร หมายถึง ค่ารักษาพ ยาบ าล และ/หรือ  ค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่ ควรจะเป็น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับ
การรักษานั้น 
 

9. ความจำเปน็ทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บของผู้รับบริการ 
(2) ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ปัจจุบัน 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัว
ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
 (4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
นั้นๆ 

10. เอดส ์ หมายถึง ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง  (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY 
SYNDROME) ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ และให้หมายความ
รวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (MALIGNANT 
NEOPLASM) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการ
ต ร ว จ เลื อ ด แ ส ด ง เป็ น เลื อ ด บ ว ก ข อ ง ไว รั ส  HIV (HUMAN 
IMMUNODEFICIENCY VIRUS)การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเช้ือที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 
(PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA) เช้ือ ที่ ท ำให้ เกิด โรค
ลำไส้อักเสบหรือเร้ือรัง (ORGANISM OR CHRONIC ENTERITIS) 
เช้ือไวรัส (VIRUS) และ/หรือเช้ือราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป 
( DISSEMINATED FUNGI INFECTION) เ นื้ อ ง อ ก ร้ า ย แ ร ง
(MALIGNANT NEOPLASM) ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก 
KAPOSI’S SARCOMA เนื้องอกเซลน้ำเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาท
ส่วนกลาง (CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA) และ/
หรือโรคร้ายแรงอื่นๆซึ่งเป็นที่ รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของ
ภูมิคุม้กันบกพร่อง 

    (ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME) หรือซึ่งเป็น
สาเหตุที่ทำให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเจ็บป่วย หรือทุพพล
ภาพ  โรคภูมิ คุ้ม กัน บ กพ ร่อง (AIDS) ให้ รวม ถึ งเช้ือ ไว รัส  HIV 
(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) โรคที่ทำให้ เยื่อสมอง
เสื่อมENCEPHALOPATHY (DEMENTIA) และการระบาดของเช้ือ
ไวรสั 
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11. โรคมะเรง็ผวิหนงั หมายถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลา
โนมาชนิด ร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่ จัดอยู่ ในระยะที่  2 
(Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของ
โรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer 

12. โรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม 
 (Non-invasive Cancer/ 
Carcinoma In Situ) 

หมายถึง การเกดิขึ้นคร้ังแรกของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทาง
พยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่ลุกลามเกินกว่าช้ันรองรับเนื้อเยื่อช้ัน
ผิว (Basement Membrane) หรือไม่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง 
หรือไปยังอวัยวะอื่น ๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอกดังต่อไปนี้  
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็ง ต่อมไทรอยด์  
(Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder 
Cancer) ระยะT1 N0 M0 ตาม TNM Classification 
(2) มะเร็งเม็ด เลือดขาวชนิด  Chronic Lymphocytic Leukemia 
น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
(3) มะเร็งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดร้ายแรง
ที่จัดอยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะที่  2 (Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่ง
ขั้น /ระย ะความ รุน แรงขอ งโรค ม ะเร็งผิ ว หนั ง Melanoma ขอ ง 
American Joint Committee on Cancer Classification 

   (4) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเนื้องอกที่ โอกาสเป็น
มะเร็งน้อย (Low Malignant Potential) 
ทั้ งนี้ ไม่ รวม ถึ ง  ม ะเร็งผิ วหนั งทุ กชนิ ด  (ย ก เว้น ม ะเร็งผิ วห นั ง 
Melanoma ข้างต้น) และ เนื้องอกที่มีผลพยาธิจัดเป็นเนื้องอกระยะ
ก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant Lesion) 
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13. โรคมะเรง็ระยะลกุลาม 
(Invasive Cancer) 

หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิ
วิทยาว่าเป็นมะเร็งและมีการลุกลามลึกเกินกว่าช้ันรองรับเนื้อเยื่อช้ัน
ผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือ
ไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้ งนี้ ให้รวมถึงมะเร็งเม็ด เลือดขาว มะเร็งต่อม
น้ำเหลือง และมะเร็งของ ไขกระดูก มะเร็งเนื้อรก ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์  
(Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder 
Cancer)ระยะ T1N0M0 ตาม TNM Classification 
(2) มะเร็งเม็ด เลื อดขาวชนิด  Chronic Lymphocytic Leukemia 
น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
(3) มะเร็งในระยะเร่ิมแรกที่ยังไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, 
Carcinoma in Situ) 
4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเม
ลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะที่ 2 
(Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของ
โรคมะเร็ง เมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer 
(5) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline หรือ กลุ่มเนื้องอกที่มีโอกาสเป็น
มะเร็งน้อย (Low Malignant Potential) 
(6) เนื้องอกที่ผลทางพยาธิวิทยาจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็น มะเร็ง 
(Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III 

   (7) มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวี 
(8) มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้้า หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยที่มะเร็งนี้
เกิดขึ้นคร้ังแรกก่อนสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ หรือภายใน 90 วัน
หลังสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ 

14. ระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

15. สภาพทีเ่ปน็มากอ่นการเอา
ประกนัภยั (Pre-existing 
Condition) 

หมายถึง  ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ 
2. อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่ง
เกิดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ซึ่งมีนัยสำคัญ
เพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล 
หรือดำเนินการรักษา 

16. ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึง่ปีนับแตว่ันที่กรมธรรม์ประกันภัยมผีลบงัคับ หรือนับแต่
วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อๆ ไป 
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  เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด -   
การชำระเบี้ยประกันภัย 
การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 

การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีจะถึงกำหนดชำระทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้นโดยผู้เอาประกันภัย 
และความคุ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 1. กรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี  

           1.1 บริษัทไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำการฉ้อฉล
หรือทุจริตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

           1.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
        การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งได้  
การสิน้สดุของสญัญาประกนัภยัโดยอตัโนมตั ิ
            1. ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิน้สุดเมือ่มเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้
ดังต่อไปนี้ แล้วแตเ่หตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
                 1.1 ณ วนัที่กรมธรรมป์ระกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่ไม่มีการตอ่อายุ
กรมธรรม์ประกันภัย) 
                 1.2 ในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกนัภัยมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์ 
                 1.3 เมือ่ผู้เอาประกันภยัไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเงือ่นไขทั่วไปและข้อกำหนด 
                 1.4 เมือ่ผู้เอาประกันภยัเสยีชีวิต จากสาเหตทุี่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
                 1.5 เมือ่ผู้เอาประกันภยัถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน 
                          สำหรับการสิ้นสุดความคุ้มครองตามข้อ 1.4 หรือ 1.5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
            2. ความคุ้มครองของผู้อยู่ ในอุปการะแต่ละรายตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

                   2.1 วันครอบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูอ้ยุ่ในอปุการะสิ้นสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยู่ในอุปการะตามคำจำกัด
ความที่กำหนดไว ้

                   2.2  เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเงือ่นไข 
                    2.3  เมือ่ผู้อยู่ในอปุการะไม่ชำระเบีย้ประกันภัยตามเงือ่นไขทัว่ไป และขอ้กำหนด 
                    2.4  เมือ่ผู้อยู่ในอปุการะเสียชีวติ  จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
                    2.5  เมือ่ผู้เอาประกนัภัยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน 
  สำหรับการสิน้สดุความคุ้มครองตามขอ้ 2.4 หรือ 2.5 บริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกนัภยั โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

           3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งไม่วา่ประเภทหรือชนิดใดๆ เปน็คร้ังแรก ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 90 วัน นบัจากวันที่กรมธรรม์ประกันภยันี้เร่ิมมผีลบังคับคร้ังแรกโดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดเ้รียกเกบ็
มาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภยั 



26 
 

           4. ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แต่ละความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อบริษัทได้จ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงิน
เอาประกันภัยสูงสุด  ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุ้มครองนัน้ๆ  ครบถว้นแล้ว โดยบรษิัทจะให้ความคุ้มครอง
ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกนัภัยเฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ครองอื่นที่เหลืออยู่เท่านั้น 

 5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  จะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทยในวันที่สิน้สดุของกรมธรรม์ประกันภัย 

 การตอ่อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจตอ่อายุได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ดังนี ้
         1. กรณีที่บริษัทยนิยอมใหม้ีการตอ่อายุกรมธรรม์ประกันภยั บริษัทจะยังคงไว้ซึ่งสทิธิในการ 
             1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกบัระดับความเสีย่งภัยและอายุทีเ่พิม่ขึ้นของผูเ้อาประกันภยั และ 
             1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปทีี่ตอ่อายุไดต้าม
ความจำเป็น โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เปน็สาระสำคญัตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
         2. หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริษัทจะ
ไม่นำเงือ่นไขเร่ืองระยะเวลาที่ไมคุ้่มครอง (Waiting Period) และเร่ืองสภาพที่เป็น มาก่อนการเอาประกันภัย และเร่ืองการไม่โต้แย้ง
หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเร่ิมนับใหม่ หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา
ผ่อนผันให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยนีส้ิ้นสดุลงตั้งแตว่ันที่ครบกำหนดชำระเบีย้ประกันภัยคร้ังสุดท้าย กรณี
มีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผัน และผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่
ค้างชำระออกจากค่าทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
           3. บริษัทสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได ้ โดยการแจ้งตอ่ผู้เอาประกันภัยทราบเปน็ลายลักษณอ์ักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวนัที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยั 
การวนิจิฉยัโรค 
          โรคมะเร็งต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย โดยถือเอาการตรวจวินิจฉัยตามหลักการวินิจฉัยของเนื้อเยื่อ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ระหวา่งมีชีวิตเป็นสำคัญ แพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่วินิจฉัยจะต้องถือหลักการวินิจฉัยภายใต้คำจำกัด
ความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ภายหลังที่ได้ตรวจและศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์กับเนื้องอก เนื้อเยื่อ หรือ
ตัวอย่างที่น่าสงสัย 
           ในกรณีที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถตรวจเนื้อเยื่อได้เพราะมีผลข้างเคียง ซึ่งอาจทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง
เสียชีวิตจากการตรวจดังกล่าว หรือมีวิธีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำ
การตรวจสอบหลักฐานทางพยาธิวิทยาโดยแพทย์ที่บริษทัแต่งตั้งขึน้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง 

การแถลงอายหุรอืเพศคลาดเคลือ่น 
          ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผูไ้ด้รับความคุม้ครองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้ 

1. บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กำหนด จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วนั้น สามารถซื้อความคุ้มครองตามการประกันภัยนี้ได้ตามอายุและ
เพศที่ถูกต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชำระมาแล้ว
แทน 

          2. บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กำหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ ผู้เอาประกันภัย 
อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่นำเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปี
กรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว 
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การจ่ายค่าทดแทน 
          บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุช่ือไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย  
          ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 
วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  
          หากบรษิัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนีน้บัแต่วันที่ครบกำหนดชำระ 

การเรยีกรอ้งผลประโยชน ์
ผู้ได้รับความคุ้มครอง  ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งบริษัทให้ทราบถึงเหตุแห่งการ
เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของ
ตนเองภายใน 60 วันนับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัท 
2) ใบรายงานแพทยท์ี่ระบอุาการสำคัญและผลการตรวจวนิิจฉัยโรค 
3) ผลตรวจเนือ้เยือ่หรือช้ินเนือ้จากห้องปฏิบัติการ 
4)  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ 
5) สำเนาแฟ้มประวตัิการรักษาจากสถานพยาบาล และผลการตรวจเลือดเพือ่หาเช้ือไวรสั HIV หรือ  
      โรคเอดส ์
6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทีล่งลายมือช่ือรับรอง 
7)  ใบมรณบตัร (กรณีเสียชีวติ) 
8) เอกสารอืน่ๆ ที่บริษัทรอ้งขอตามความจำเป็น 
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่

ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ 
การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทั
ตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

2.15 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)  
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก

กรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจาก
บริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกนัภัยไม่ต้อง
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเร่ิมต้นของ
ระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด 
ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทัง้หมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้
ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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  หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป -    
การประกนัภยันีจ้ะไมคุ่ม้ครองและไม่จ่ายค่าทดแทน หากโรคมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุหรือปรากฏขึ้นในระยะเวลา

ดงัต่อไปนี้ 
3.1 โรคเอดส์ (AIDS) 
3.2 บริษทัพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing 

Condition) 
3.3 การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ 

ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองการ
ประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 

3.4 การแผร่งัสี หรอืการแพรก่มัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินวิเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.5 การระเบดิของกัมมันตภาพรังสี หรอืส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3.6 โรคมะเร็งผิวหนัง 
 
  4. ข้อตกลงคุ้มครอง -    

⚫  ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็ง 
 
  5.เอกสารแนบท้าย -   
 ⚫ เอกสารขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง 
 ⚫ เอกสารขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (แผนครอบครัว)  

 
**ความคุม้ครองและเงือ่นไขอืน่ๆ ที่ละเอยีดครบถว้นใหเ้ปน็ไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัโรคมะเรง็  (แบบระยะลกุลาม และ ระยะไม่
ลุกลาม) (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)** 

 
 
 
หมายเหตุ 
1.เอกสารนีเ้ปน็เพยีงเอกสารสรปุเงือ่นไขทัว่ไป และข้อกำหนด ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถ้วน 
2.บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ายเพื่อจัดทำแผนประกันภัยได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการให้ความ
เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยของนายทะเบียน 

 
 

 



อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

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

0-4234-1994
ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

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

0-4332-4505

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

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

0-4531 5874
นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

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

0-4427-8664

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

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

0-3828-3698 
พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

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

0-3848-8906

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

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

0-3880-9226
จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

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

0-3931-3100

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

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

0-3253-6101

0-5375-0179

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

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

เชียงราย

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

เชียงใหม�

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

0-5326-2098

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

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

0-5598-6303

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

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

0-5622-3154

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

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

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

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

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

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