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กรมธรรม์ประกนัภยัสขุภาพเฉพาะโรค แบบสว่นบุคคล 
 (สำหรบัการขายผา่นทางอเิลก็ทรอนกิส(์online)) 

 
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย และเ พ่ือเป็นการตอบแทนเบี้ยปร ะกันภัยที่ผู้เอา

ประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับ เ งื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อย กเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธร รม์ประกันภัย บริษัทให้
สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 
 
  ห มวดท ี ่1 คำจำกดัความ  - 

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในสว่นใดกต็ามของกรมธรรม์ประกันภัย จะถือเป็นความหมายเดียวกันทัง้ห มดไม่ว่าจะ
ปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย 

 
1. กร มธรรมป์ระกนัภยั   หมายถึง ตารางกร มธร ร ม์ปร ะกันภัย เงื่อนไขทั่วไปแล ะข้อกำหนด ข้อตกล งคุ้มครอง ข้อย กเว้น 

เอกสาร แนบท้าย  ใบคำขอเอาประ กันภัย ใบสลักห ลังกรมธรรม์ปร ะกันภัย  และเอกสารสรุป

เงื่อนไข ความคุ้มคร อง และ ข้อย กเว้นตามกรมธรร ม์ประกันภัยนี้  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง แห่ง
สัญญาประกันภัย 

2. บร ิษทั หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี้  

3.  ผู้เ อาประกนัภยั  หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

4.  ร ะ ย ะเวลาท ี่ไม่ค ุ้มครอ ง
(Waiting Period)  

หมายถึง ระยะเวลานับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะไมไ่ดร้บั
ความคุ้มครองสำหรบัแต่ละโรคที่ระบุตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้  

5. ส ภ าพท ี่เ ป็นมาก่อ นการ
เ อ าประ กันภัย  (Pr e-

e x ist ing Condit ion) 

หมายถึง โรคเรื้อรัง หรอืการเจ็บป่วย (รวมถงึภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภัยนี้ ที่เกดิข้ึนกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันทีก่รมธรรม์ปร ะกันภัยนี้ เ ริ่มมีผล

บังคับเป็นปีแรก และยังมิได้รักษาให้หายขาด หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึง
แสวงหาการวนิิจฉัย ดูแล หรือรกัษา หรอืที่ทำใหแ้พทยพึ์งใหก้ารวินิจฉัย ดูแล หรอืรักษา 

6. ก า ร ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่างกายอันเป็นผลจากโรค 

7. แ พ ทย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมตาม
กฎหมายในท้องถิ่นทีใ่ห้บริการ 

8. โร งพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์  โดยส ามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือ
บำบัดรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับใบอนุญาตหรือจด
ทะเบียนดำเนินการเป็น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในท้องถิ่นทีใ่ห้บรกิาร 

9. ส ถานพยาบาล 
 

หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในท้องถิ่นที่ให้บรกิาร 

10. คล ินกิ หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยไม่สามารถรบัผู้ป่วยไว้ค้างคืน  และได้รับ
อนุญาตหรือจดทะเบียนดำเนินการเป็น “คลินิก” ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ใหบ้ริการ 

11. การพกัรกัษาเปน็ผูป้ว่ยในคร ัง้
ใดคร ัง้หน ึง่  

(Per Confinement)     
 

หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล  แต่ละครั้ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยใน ห รือการ รักษาด้วย การผ่าตัดให ญ่ที่ ไม่ ต้อง เข้าพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยใน (Day 
Surgery) ในโรงพยาบาล ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน 
และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระย ะ เวลา 
90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล  ครั้งสุดท้าย  ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้ ง
เดียวกันด้วย 

12. ผู้ป ่วยใน หมายถึง  ผู้ป่วย ที่มี ความจำเป็นทางการแพทย์ต้อง เข้าพักรักษาตัว ในโร งพย าบาล  เ พ่ือการ
รักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 6 ชั่วโมง ซึ่ง ต้อง
ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน และให้รวมถงึกรณีรบัตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 
ชั่วโมง 
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13. ผู้ป ่วยนอก หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในแผนก
ผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วย
ใน 

14. มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตามหลกัวิชาการโดย
สอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถิ่นที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้  

(1) มาตรฐานวิชาชีพและข้อบังคับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

(2) มาตรฐานสถานพยาบาล  

(3) มาตรฐานด้านยา และเครื่องมือแพทย์  

(4) หลักการดูแลผู้ป่วยโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 

15. 
 
 

ความจำเปน็ทาง 
การ แพทย ์   

หมายถึง ความจำเป็นต้องใช้บริการ ทางการแพทย์ หรือบริการอ่ืนๆของสถานพยาบาล เพ่ือการตรวจ
วินิจฉัยและบำบัดรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ  
      หรือการป่วยของผู้เอาประกันภัย 
(2) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์  

(3) ต้องมิใช่เพ่ือความสะดวกของผู้เอาประกันภัยหรือครอบครัวของ 
      ผู้เอาประกันภัย หรือ ของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว   

16. การ แพทยท์างเลอืก หมายถึง การ รักษาการ บาดเจ็บ หรือการป่วย โดย ผู้ประกอบโร คศิลปะที่มี ใบอนุญาตในท้องถิ่นที่
ให้บริการ ในสาขาทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนจีน หรือไคโรแพรคติก หรือสาขา
อ่ืนที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน 

17. การ ผา่ตดัใหญ ่ หมายถึง การผ่าตัดที่ ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไป ( General 

Anaesthesia) หรือการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional Anaesthesia) 

18. การ ผ่าต ัดให ญ่ท ี่ไม ่ต ้อ งพัก
ร ักษาตวัเป ็นผู้ป ่วยใน (D ay  
Surgery) 

หมายถึง การผ่าตัดใหญ่หรือการ ทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการ ใช้เครื่องมือบำบัดรักษา
พิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในใน
โรงพยาบาล 

19. ป ีกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนบัแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์
ประกันภัยปีต่อๆ ไป 

 
 
  ห มวดท ี ่2 เง ือ่นไขท ัว่ไปและขอ้กำหนด  - 

1. ส ัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกันภัยนี้เกิดข้ึนจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เ อา

ประกันภัยได้ให้ไว้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ ในการขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกันภัยตามสัญญาประกนัภัย  บริษัท
จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให ้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความ
จริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่ งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประ กันภัยสูงข้ึนหรือบอกปัด ไม่ยอมทำ
สัญญาปร ะกันภัย สัญญาปร ะกันภัยนี้จะตกเป็น โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งแล ะพาณิชย์  บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยได้  

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภยัได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 

2.    การไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภยั  

   บริษัทจะไม่โต้แย้งห รือคัดค้านเรื่องความไม่ส มบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้  เมื่อกรมธร รม์ปร ะกันภัย  มีผลบังคับมาเป็นเวล า 2 ปี
กรมธรรม์ประกันภยัติดต่อกันข้ึนไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่การขาดชำระเบี้ยประกันภัย  

                 ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัย ได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาปร ะกันภัยภาย ในกำหนด 1 เดือนนับแต่
ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้ 
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3. ความสมบรูณ์แหง่สญัญาและการเปล ีย่นแปลงกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 กรมธรรม์ประกันภยันี้  รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเปน็สัญญาประกันภัย การเปลีย่นแปลงข้อความใดๆ ใน
กรมธรรม์ประกันภยั  จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรือในเอกสารแนบทา้ยแล้วจึงจะสมบูรณ์  
 

4. การเรยีกรอ้งคา่ทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ใหแ้ก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรอืคลินิก  
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบรษิัท 

2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครอง อาการสำคัญ และผลการวินิจฉัย  
3) ผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)   
4) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย  

การไม่ส่งหลักฐานภายในระย ะเวลาดังกล่าว  ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี เหตุอันสมควร ที่ไม่สามารถส่ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคา่ใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสรจ็ที่รบัรองยอดเงินที่จ่ายไป เพ่ือให้ผู้เอา

ประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอ่ืน แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด ห รือ
จากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยสง่สำเนาใบเสรจ็ที่มีการรบัรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้อง
ส่วนที่ขาดจากบริษัท 

 
5. การตรวจทางการแพทย ์

          บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสทิธิทำการ
ชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท         

          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บรษิัทตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทอาจปฏิเสธความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
 

6. การจา่ยคา่ทดแทน 
          บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรอืเสียหายที่ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว หรือในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายใหแ้ก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชือ่ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
        ในกรณีมีเห ตุอันควร สงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้ตามกรมธร รม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองใน
กรมธรรม์ประกันภยั ระยะเวลาที่กำหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
แล้ว  
        หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของ

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ 
 

7. การชำระเบ ีย้ประกนัภยัและการเร ิม่ความค ุม้ครอง 

              7.1 การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 
               การชำระเบี้ยประกนัภัยแบบรายปีจะถึงกำหนดชำระทนัที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริม่ต้น โดยผู้เอาประกันภยั และความคุ้มครองจะเริ่มมี
ผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

8. การตอ่อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั  
     กรมธรรม์ประกนัภัยนีอ้าจต่ออายุได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ดังนี้ 

     8.1 กรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรมป์ระกันภัย  บริษัทจะยังคงไว้ซึ่งสทิธิในการ 

                 8.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหเ้หมาะสมกบัระดับความเสีย่งภัยและอายุที่เพ่ิมข้ึนของผู้เอาประกันภัย และ 

                 8.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภยั เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความจำเป็น  โดย
บริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ 

          8.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรมป์ระกันภัยและผู้เอาประกนัภัยชำระเบีย้ประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริษทัจะไม่นำเงือ่นไขเรื่องการไม่
โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยั  เรือ่งระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period ) และเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการ เอาปร ะ กันภัย  

(Pre-existing Condition) มาเริ่มนับใหม่ หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกนัภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกร มธร ร ม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงต้ังแต่วันที่คร บกำหนดชำระเบี้ยปร ะกันภัยครั้งสุดท้าย กร ณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภาย ในระย ะเวล าผ่อนผันแล ะผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกนัภัยทีค่้างชำระออกจากค่าทดแทนที่บริษทัจะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

          8.3 บริษัทสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรลว่งหนา้อย่างน้อย 30 
วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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9. การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั 
       9.1 กรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 

            9.1.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรร ม์ปร ะกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งห นังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 30 วันโดย ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครัง้สุดท้ายทีแ่จ้งให้บรษิัททราบ 

                         ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกนัภัย โดยหกัเบี้ยประกันภยัสำหรบัระยะเวลาที่กรมธร ร ม์ปร ะกันภัยฉบับนี้ได้ ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
              9.1.2  ผู้เอาปร ะกันภัยจะบอกเลิกกรมธรร ม์ประกันภัยฉบบันี้ ได้  โดยแจ้ง ให้บ ริษัททราบเป็นหนังสอื และมีสิทธิได้รับเบี้ยปร ะกันภัยคืน  
หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใชบ้ังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตาร างที่ร ะ บุ ไว้
ดังต่อไปนี้ 

 

ตาร างอตัราเบ ีย้ประกนัภยัระยะส ัน้ 

ร ะ ยะเวลาประกนัภยั 
( ไมเ่กนิ / เดอืน) 

ร ้อ ยละของเบ ีย้ประกนัภยัเตม็ป ี

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 
6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 
12 100 

 

      การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้ งฉบับ

เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหนึง่ได้        

  10.  การส ิน้สดุของสญัญาประกนัภยัโดยอตัโนมตั ิ
       10.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบงัคับดังทีร่ะบใุนตารางกรมธรรม์ประกนัภัย (กรณีที่ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย) 
       10.2 ในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์  
       10.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 7  
       10.4 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รบัความคุ้มครอง 
       10.5 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน 

              สำหรับการสิ้นสุดความคุ้มครองตามข้อ 10.4 หรือ 10.5 บรษิัทจะคืนเบีย้ประกันภัยให้แกผู้่เอาประกนัภัยหรือผู้รบัประโยชน ์โดยหักเบีย้ประกันภัย    
                สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยฉบบันี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
       10.6 ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุ้มครองจะสิน้สุดเมื่อบริษัทได้จา่ยค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยสงูสุดที่  
                ระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัยของความคุ้มครองนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบรษิัทจะให้ความคุ้มครองต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลา 
                เอาประกันภัย เฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองอ่ืนที่เหลืออยู่เท่านั้น 
       10.7 กร มธรร ม์ประกันภัยนี้  และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จ ะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยใน 
                วันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 
 
11. การระงบัขอ้พพิาทโดยอนญุาโตตลุาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท  ข้อขัดแย้ง  หรือข้อเรียกร้องใดๆ  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี้ ระหวา่งผู้มีสิทธิเรยีกรอ้งตามกรมธรรม์ประกันภัยกับ 

บริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเหน็ควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหท้ำการวินิจฉยัชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
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12. เง ือ่นไขบงัคบักอ่น 
        บรษิัทจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกนัภัยนี ้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และ/หรอืตัวแทนของบุคคลดังกลา่วได้
ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภยัแล้ว 
 
13 สทิธกิารขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั (Free Look) 

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกันภัยแล ะ

ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภยัมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกนัภัยจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้
เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภัยใหแ้ก่บรษิัท ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี้ไมม่ี
ผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาร างกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความ
เสียหายใด ๆ  ที่เกิดข้ึนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภยัที่ได้รบัมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน  
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น 

 

  ห มวดท ี ่3  ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป  -  
        กรมธรรมป์ระกนัภยัน ีไ้มค่ ุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเน ือ่งจากสาเหตดุงัตอ่ไปน ี ้
        3.1 การปว่ยใดๆ ท ีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งระยะเวลาท ีไ่มค่ ุม้ครอง (Waiting Period)  
        3.2 สภาพท ีเ่ปน็มากอ่นการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
        3.3 การตรวจสขุภาพ การรอ้งขอเขา้อย ูร่กัษาตวัในโรงพยาบาล  
     หรอืรอ้งขอการผา่ตดั การพกัฟืน้ หรอื   การพกัเพือ่การฟืน้ฟหูรอืการรกัษาโดยวธิใีหพ้กัอย ูเ่ฉยๆ หรอืการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล  

              เพือ่ใหม้ผี ูช้ว่ยดแูลท ัว่ไป การตรวจหรอืการรกัษาท ีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัโรคท ีเ่ปน็สาเหตขุองการรบัตวัไวใ้นโรงพยาบาล การตรวจวนิจิฉยัการ 
      บาดเจบ็หรอืการปว่ย  การรกัษาหรอืตรวจวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหต ุ ซ ึง่ไมใ่ชค่วามจำเปน็ทางการแพทย ์หรอืไมเ่ปน็มาตรฐานทางการแพทย ์  
       3.4 การตรวจรกัษาท ีไ่มใ่ชแ่ผนปจัจบุนั รวมถงึการแพทยท์างเลอืก 
       3.5 คา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลท ีผ่ ูเ้อาประกนัภยั ซ ึง่เปน็แพทยส์ ัง่ใหแ้กต่วัเอง รวมท ัง้ 
             คา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลจากแพทย ์ผู้ซ ึง่เปน็ บดิา มารดา ค ูส่มรส  หรอืบตุรของผูเ้อาประกนัภยั 

       3.6 คา่จา้งพยาบาลพเิศษ 
       3.7 การรกัษาหรอืการตรวจวนิจิฉยัท ีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัคำวนิจิฉยั อาการ หรอืภาวะความผดิปกตทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัโรคท ีไ่ดร้บัความค ุม้ครอง  
       3.8   กายอปุกรณ ์อปุกรณเ์ทยีม เคร ือ่งมอืทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทนตา่งๆ   
 
 

 

  ห มวดท ี ่4 ขอ้ตกลงค ุม้ครอง  -  
ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย และเพ่ือเป็นการตอบแทน

เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองสำหรบัข้อตกลงคุ้มครองต่อไปนี้ 
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ข ้อตกลงคุม้ครองการปว่ยเฉพาะโรค 

 ระหว่างที่กรมธรรมป์ระกันภัยนี้มีผลบงัคับ และเมือ่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง (Waiting Period) ตามที่ระบุไว้สำหรับโรคแต่ละโรคตามที่
ระบุไว้ในตารางของข้อตกลงคุ้มครองนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์วา่มีการป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งทีร่ะบุไว้ในตารางด้านล่างนี้  

โร คท ีไ่ดร้บัความค ุม้ครอง ร ะ ยะเวลาท ีไ่มค่ ุม้ครอง (Waiting Period) 

         บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบไุว้ในตารางกรมธรรมป์ร ะกันภัย แล ะ
ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้จะสิ้นสุดลงทันที  

ตามที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย  30 วัน
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เอ กสารแนบ 
    “โรคและระยะเวลาท ีไ่มค่ ุม้ครอง” 

ส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพเฉพาะโรค แบบสว่นบคุคล (สำหรบัการขายผา่นทางอเิลก็ทรอนกิส ์(online)) 

ช ื่อ โรค ร ะ ยะเวลาท ีไ่มค่ ุม้ครอง 

1.โรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี่

30 วัน 
2.โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
3. โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น

4.. โรคไข้สมองอักเสบ  

5. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
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เอกสารสรปุเง ือ่นไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพเฉพาะโรค แบบสว่นบคุคล (สำหรบัการขายผา่นทางอเิลก็ทรอนกิส ์(online)) 

 
  1. คำจำกดัความท ีส่ำคญั  - 

1.1   กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตาร างกร มธรร ม์ประ กันภัย  เงื่อนไขทั่วไปแล ะข้อกำห นด ข้อตกล ง

คุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกส ารแนบท้าย ใบคำขอเอาประกันภัย ใบสลัก
หลังกรมธรรม์ประกันภยั และเอกสารสรปุเงื่อนไข ความคุ้มครอง แล ะ
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ปร ะกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนห นึ่งแห่งสัญญา
ประกันภัย 

1.2   บรษิทั หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกนัภัยนี ้

1.3   ผูเ้อาประกนัภยั 
 

หมายถึง บุคคลที่ระบชุื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็น
บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

1.4 ระยะเวลาท ีไ่มค่ ุม้ครอง    (Waiting Period) หมายถึง ระยะเวลานับจากวันที่กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเปน็ครั้ง แรก 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะไมไ่ด้รับความคุ้มครองสำหรบัแต่ละโรคที่ระบุตาม
กรมธรรม์ประกนัภัยนี้   

1.5  สภาพท ีเ่ปน็มากอ่นการเอาประกนัภยั 

(Pre-existing Condition) 

หมายถึง โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็น โร คที่

ได้รับความคุ้มครองตามกร มธร รม์ประกันภัยนี้   ที่เ กิดข้ึนกับ ผู้เอา
ประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรมป์ระกันภัยนี้เริม่มีผลบงัคับเปน็ปีแรก และ
ยังมิได้รักษาให้ห ายขาด หรือมีนัย สำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไป
พึงแสวงหาการ วินิจฉัย  ดูแล ห รือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึงให้การ
วินิจฉัย ดูแล หรือรักษา 

 
  2. เง ือ่นไขท ัว่ไปและขอ้กำหนดท ีส่ำคญั  - 
 
   2.1  การไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบรูณ์ของสญัญาประกนัภยั  

บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกนัภัยมผีลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรร ม์
ประกันภัยติดต่อกันข้ึนไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภยัมีผลบงัคับเปน็ครั้งแรก เว้นแต่การขาดชำระเบี้ยประกันภยั  

               ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภยัได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสญัญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่ทราบ
ข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้ 

 
  2.2 การเรยีกรอ้งคา่ทดแทน 

       ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แกบ่ริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือคลินิก โดย

ค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบรษิัท 
2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครอง อาการสำคัญ และผลการวินิจฉัย  
3) ผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)   
4) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย  

            การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรีย กร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่ง

หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 
       ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงินต้นฉบับ และบรษิัทจะคืนต้นฉบบัใบเสร็จทีร่ ับรองยอดเงินที่จ่าย ไป เ พ่ือให้     
ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องสว่นที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอ่ืน แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวัส ดิการ อ่ืน
ใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภยัสง่สำเนาใบเสร็จทีม่ีการรบัรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
เรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท 

          กรณีเบิกเงินชดเชยรายวันสามารถใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือสำเนา   ใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรบัเงินแทนได ้
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    2.3  การจา่ยคา่ทดแทน 

            บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว หรือใน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวติ บริษัทจะจา่ยให้แก่ผู้รับประโยชน์ทีร่ะบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
            ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองใน

กรมธรรม์ประกันภยั ระยะเวลาที่กำหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
แล้ว  
             หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของ
จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ    
 

   2.4   สทิธกิารขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั (Free Look) 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกันภัยและ    

      ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบรษิัทภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบรษิัท เว้นแต่บรษิัทได้ออกกรมธรรม์ประกนัภัย 
      ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภัยใหแ้ก่บริษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ 
      ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บงัคับนับต้ังแต่วนัเริม่ต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบไุว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อ   

      ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดข้ึนภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนี ้และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดใหก้ับผู้เอาประกนัภัย 
      ตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น 

   
  3. ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป  -  
           กรมธรรมป์ระกนัภยัน ีไ้มค่ ุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเน ือ่งจากสาเหตดุงัตอ่ไปน ี ้

          3.1 การปว่ยใดๆ ท ีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งระยะเวลาท ีไ่มค่ ุม้ครอง (Waiting Period)  
          3.2 สภาพท ีเ่ปน็มากอ่นการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
          3.3 การตรวจสขุภาพ การรอ้งขอเขา้อย ูร่กัษาตวัในโรงพยาบาล หรอืรอ้งขอการผา่ตดั การพกัฟืน้ หรอื การพกัเพือ่การฟืน้ฟหูรอืการรกัษา 
                 โดยวธิใีหพ้กัอย ูเ่ฉยๆ หรอืการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล  เพือ่ใหม้ผี ูช้ว่ยดแูลท ัว่ไป การตรวจหรอืการรกัษาท ีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัโรคท ีเ่ปน็ 
                 สาเหตขุองการรบัตวัไวใ้นโรงพยาบาล การตรวจวนิจิฉยัการบาดเจบ็หรอืการปว่ย  การรกัษาหรอืตรวจวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหต ุ ซ ึง่ไมใ่ช ่
                 ความจำเปน็ทางการแพทย ์หรอืไมเ่ปน็มาตรฐานทางการแพทย ์  

          3.4  การตรวจรกัษาท ีไ่มใ่ชแ่ผนปจัจบุนั รวมถงึการแพทยท์างเลอืก 
          3.5  คา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการตรวจรกัษาพยาบาลท ีผ่ ูเ้อาประกนัภยั ซ ึง่เปน็แพทยส์ ัง่ใหแ้กต่วัเอง รวมท ัง้คา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการตรวจ 
                  รกัษาพยาบาลจากแพทย ์ผูซ้ ึง่เปน็ บดิา มารดา ค ูส่มรส  หรอืบตุรของผูเ้อาประกนัภยั 
          3.6   คา่จา้งพยาบาลพเิศษ 

3.7   การรกัษาหรอืการตรวจวนิจิฉยัท ีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัคำวนิจิฉยั อาการ หรอืภาวะความผดิปกตทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัโรคท ีไ่ดร้บัความค ุม้ครอง  
3.8   กายอปุกรณ ์อปุกรณ์เทยีม เคร ือ่งมอืทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทนตา่งๆ   

 
  4. ความค ุม้ครอง  - 
    4.1 ข้อตกลงคุ้มครองการป่วยเฉพาะโรค 
 
 

* *ความค ุม้ครองและเง ือ่นไขอ ืน่ๆ ท ีล่ะเอยีดครบถว้น ใหเ้ปน็ไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัสขุภาพเฉพาะโรค แบบสว่นบคุคล 
(ส ำหรบัการขายผา่นทางอเิลก็ทรอนกิส ์(online)) ท ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)**  

 
ห มายเหต ุ 

1. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารสรปุเงือ่นไขทั่วไปและข้อกำหนด ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น  ดังนั้น  ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายล ะ เอีย ด
ของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถ้วน  

2. บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ายเพ่ือจัดทำแผนประกันภัยได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์
ประกันภัยของนายทะเบียน  

 
 

        



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



C
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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


	หมวดที่ 3  ข้อยกเว้นทั่วไป  -



