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กรมธรรมป์ระกนัภยัสุขภาพและอบุตัเิหตสุว่นบคุคล สมารท์แคร ์เอก็เซก็ควิทฟี 
(สำหรับโครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือการพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)) 

 
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภยัที่     

ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัท
ให้สัญญากับผู้ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 

 

  หมวดที ่1 คำจำกัดความ - 
ถ้อยคำและคำบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่

ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
1. บริษัท หมายถึง บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
2. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื ่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด 

ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกำหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง 
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองการประกันภัย และเอกสารสรุป
สาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี ้  ซึ ่งถือเป็นส่วนหนึ ่งแห่งสัญญา
ประกันภัย 

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที ่ได้ระบุชื ่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย 

4. ผู้อยู่ในอุปการะ       หมายถึง บุคคลที่อยู ่ในความอุปการะของผู ้เอาประกันภัย ซ่ึงไม่ใช่ลูกจ้างของผู ้เอา
ประกันภัย ได้แก่ 

  1. คู่สมรสตามกฎหมาย 
  2. บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสทีย่ังไม่ได้สมรสและยัง

ไม่ได้ทำงานมีอายุตั้งแต่ 15 วัน จนถึงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือหากกำลังศึกษา
อยู่ (ในภาคเรียนปกติ) ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์  

5. ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบุ
ช่ือไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

6. การบริการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็น
ต่อการรักษา 

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นต่อการวินิจฉัย หรือ การ
รักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้น รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ยังอยู่
ในขั้นทดลองหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ี
ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป รวมถึง การบริการทางการแพทย์ที่ผู้ได้รับความ
คุ้มครอง หรือผู้ใดที่ไม่ใช่แพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นผู้ร้องขอให้แพทย์กระทำหรือ
สั่งให้มีการบริการนั้นๆ 

7. บัตรประกันภัยสุขภาพ หมายถึง บัตรประจำตัวของผู้ได้รับความคุ้มครองซ่ึงออกให้โดยบริษัท โดยเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองในการนำส่งคืน
บริษัท ในกรณีขอสิ้นสุดความคุ้มครองก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผล
บังคับ ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถคืนบัตรแก่บริษัทได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย 

8. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่
ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้มีเจตนาและมุ่งหวัง 

9. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืนในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ 

10. การเจ็บป่วย                  หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการติดโรค ที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับความ
คุ้มครองในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ 

11. สภาพผิดปกติโดยกำเนิด หมายถึง สภาพที่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด รวมถึงความผิดปกติทางร่างกายที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากคลอด 
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12. แพทย์ หมายถึง ผู้ที ่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ ้นทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจากแพทยสภาและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ท้องถ่ินที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม 

13. แพทย์ (เจ้าของไข้) หมายถึง บุคคล (นอกเหนือจากผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือ สมาชิกในครอบครัวของผู้
ได้รับความคุ้มครอง) ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก
แพทยสภาหรือองค์กรวิชาชีพที ่เท่าเทียมกัน และให้การรักษาในขอบเขตที่
บุคคลนั้นได้รับอนุญาต 

14. ทันตแพทย์ หมายถึง ผู้ที ่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องจากทันตแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาทัน
ตกรรมในท้องถ่ินที่ให้บริการ 

15. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หมายถึง แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภา หรือสถาบันเทียบเท่าและ
ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซ่ึงเป็นแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา ดูแลหรือ รักษาร่วมกับแพทย์
เจ้าของไข้ 

16. ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ หรือ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

หมายถึง บุคคล (นอกเหนือจากผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือ สมาชิกในครอบครัวของผู้
ได้รับความคุ้มครอง) ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก
แพทยสภาหรือองค์กรวิชาชีพที ่เท่าเทียมกัน และให้การรักษาในขอบเขตที่
บุคคลนั้นได้รับอนุญาต และไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา 
ดูแล หรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ 

17. พยาบาล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
18. ค่าบริการพยาบาล หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมคิดเป็นประจำสำหรับการ

ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่ให้การบริการผู้ได้รับความคุ้มครอง  
19. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และ
ให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

20. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในห้อง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงไม่มี
ความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งช้ีที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้า
รักษาเป็นผู้ป่วยใน 

21. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นสถานพยาบาลที่
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ และให้บริการดูแลรักษาพยาบาลบุคคลเจ็บป่วย
และบาดเจ็บในฐานะคนไข้ในซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีเครื่องมือและเครื่องใช้ทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรคการรักษาและ
การผ่าตัด 
2. ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยมีพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่
ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างน้อย 1 คนตลอดเวลา 
3. คำว่าโรงพยาบาลในที่นี้ไม่รวมถึงคลินิก สถานพยาบาลสำหรับผู้ติดยาเสพ
ติดหรือผู้ติดสุรา บ้านพักหรือสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้เจ็บป่วย หรือสถานที่
พักฟ้ืนสำหรับผู้สูงอายุ สถานพยาบาลแบบเคลื่อนที่ หรือสถานที่ที่จัดต้ังข้ึนมา
คล้ายคลึงกัน 

22. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

23. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทย์
ทำการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได ้
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24. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นสากล และนำมาซ่ึงแผนการ
รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และสอดคล้องกับ
ข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร 
หรืออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

25. ความจำเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเง่ือนไขดังนี้  
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วยของผู้รับบริการ 
2. ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน 
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัวผู้รับบริการ 
หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม
ตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการนั้นๆ 

26. แพทย์ทางเลือก 
 
 

หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่
การแพทย์แผนปัจจุบัน ซ่ึงผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข 

27. การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง  หมายถึง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพ่ือการรักษาใน
ฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ สถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยท ี ่ระยะเวลาการอย ู ่ร ักษาต ัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน  
นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย และ
สำหรับการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกไม่เกินกว่า 30 วัน นับแต่การ
รักษาคร้ังสุดท้าย ด้วยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน ก็
ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันด้วย   

28. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งใด
ครั้งหนึ่ง 

หมายถึง การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกันรวมทั้งโรคแทรกซ้อนอันเป็นผล
สืบเนื่องจากการเจ็บป่วยครั้งนั้น หรือการเจ็บป่วยใดที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
จากสาเหตุอื่นๆ ในขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครั้งหนึ่ง เว้นแต่การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นได้เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับการรักษาพยาบาล
คร้ังสุดท้ายมาแล้วเกินกว่า 90 วันสำหรับกรณีผู้ป่วยใน  

29. เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส 
เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วย
ใดๆ ซึ ่งโดยผลการตรวจ เลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus) การติดเชื ้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่
จำกัดเฉพาะเชื ้อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis 
Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทำให้เกิดโรคลำไส้ อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism 
Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป 
(Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) 

  ให ้รวมถึงแต่ไม ่จำกัดเฉพาะเน ื ้องอก Kaposi’s Sarcoma เน ื ้องอกเซลล์
น ้ำ เหล ืองท ี ่ ระบบศ ูนย ์ประสาทส ่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการ
ของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึง
เป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื ้อไวรัส HIV (Human Immuno 
Deficiency Virus) โรคที่ทำให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และ
การระบาดของเช้ือไวรัส 
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30. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที ่ควรจะเป็นเมื ่อเทียบกับการ
ให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับ
ผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งผู้
ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษานั้น 

31. ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับภาระตามข้อตกลงของ
สัญญาประกันภัย 

32. ค่าใช้จ่ายร่วม หมายถึง ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที ่ต้องร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจำนวนเงิน
ผลประโยชน์ภายหลังหักจำนวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

33. การก่อการร้าย หมายถึง การกระทำซ่ึงใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล
และ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลัว 

34. สภาพที่เป็นมากอ่นการเอาประกันภัย
(Pre-existing Condition) 

หมายถึง โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้
รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 
1.  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความ
เสี่ยงภัยโดย ไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 
2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง 
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ 
ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ 
ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก 
 

  หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไปและขอ้กำหนด -   
1. สัญญาประกันภัย   

สัญญาประกันภัยนี้เกิดข้ึนจากการที่บริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้ได้รับความคุ้มครองในใบคำขอเอาประกันภัย และในใบแถลงสุขภาพและข้อแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความ
จริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำ
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยได้   

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนือจากที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง  
  

2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย   
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป นับแต่วันที่

กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชำระเบี้ยประกันภัย 
ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่ทราบ

ข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้  
 

3. การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย  
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึก

เปลี่ยนแปลง แก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรือออกเป็นเอกสารแนบท้ายหรือใบสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท  
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะกระทำได้  ณ วันที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น 

และข้ึนอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของบริษัทในขณะนั้น 
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4. การชำระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
           ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัท และระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
           การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 
                          4.1 เบี้ยประกันภัยในปีแรก จะถึงกำหนดชำระทันที   และความคุ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม ์

 ประกันภัย 
                          4.2  เบี้ยประกันภัยในปีถัดไป จะถึงกำหนดชำระในวันครบรอบปีของการชำระเบี้ยประกันภัยของปีก่อนหน้า โดยบริษัทจะทำ          
                                     การ หักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านทางบญัชีธนาคารหรือบัตรเครดิต ตามที่ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงกันไว้โดยอัตโนมัติ 

  4.2.1  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามวิธีที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท  บริษัทจะผ่อนผันให้ชำระเบี้ยประกันภัย
ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยของปีก่อนหน้า   โดยให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็น
ความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่นำข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 10 เรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing 
Condition) และข้อ 11 เร่ืองระยะเวลารอคอย (Waiting Period) มาเร่ิมนับใหม่ 
                                     4.2.2 หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงต้ังแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5.การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

5.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุต่อเนื่องได้จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 75 ปี โดยไม่ต้องแสดง
หลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยังคงไว้ซ่ึงสิทธิใน 

5.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพ่ิมข้ึนของผู้ได้รับความคุ้มครอง  และ  
5.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย  เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่อ
อายุได้ตามความจำเป็น 

5.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติ โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบตามใบคำขอเอาประกันภัย บริษัท 
ไม่มีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดความคุ้มครองตามเง่ือนไขทั่วไป ข้อ 6 และบริษัทยังคงไว้
ซ่ึงสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย และอายุที่เพ่ิมข้ึนของผู้เอาประกันภัย 

5.3   บริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือขยายความคุ้มครองใดๆ ของเงื่อนไขของความคุ้มครอง 
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรืออ่ืน ๆ ที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

5.4    หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริษัทจะไม่นำเง่ือนไข
เร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) และเร่ืองสภาพที่เป็น มาก่อนการเอาประกันภัย และเร่ืองการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกันภัยมาเร่ิมนับใหม่ หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดท้าย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้
ชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระออกจากค่าทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
  5.5    บริษัทอาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และต้องแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธการต่ออายุด้วย 

 
6. การสิน้สดุความคุม้ครอง  
                 6.1 ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึน
ก่อน 

6.1.1 ณ วันสิ้นสุดและเวลาสิ้นสุด (เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและไม่มี
การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับปีต่อไป 

6.1.2 วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ เนื่องจากบริษัทปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
6.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ย

ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
6.1.4 เมือ่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเง่ือนไขทั่วไปข้อ 4 
6.1.5 เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนครบจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ 

ประกันภัยแล้ว 
6.1.6 ณ วันสิ้นสุดตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ ผู้เอา               

ประกันภัยเร่ิมได้รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ สำหรับชาวต่างชาติ (Long 
Stay Visa) ของบริษัท ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปี   ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิในการต่ออายุต่อเนื่อง ถึงอายุ 99 ปี ภายใต้
เง่ือนไขการพิจารณาการรับประกันภัย และการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องทุกปี 
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6.2 ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะแต่ละราย จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดข้ึนก่อน 

6.2.1    ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้อยู่ในอุปการะสิ้นสภาพการเป็นบุคคลตาม คำจำกัดความที่กำหนดไว้ 
6.2.2    เมื่อผู้อยู่ในอุปการะเสียชีวิต ซ่ึงบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่ 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
6.2.3     เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเง่ือนไข ข้อ 6.1 

                 6.3 ความคุ้มครองในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้าย จะสิ้นสุดเมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนครบจำนวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้าย นั้นแล้ว 

 
7. สิทธิในการตรวจสอบ 

ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครองเท่าที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครอง
เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ 

 
8. การแจ้งเหตุและการเรียกร้องผลประโยชน์ 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่อาจเป็นเหตุแห่ง
การเรียกร้องจำนวนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบได้ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ได้แจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว 

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องนำส่งหลักฐาน ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 30 วันนับจาก
วันที่ออกจากโรงพยาบาลโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง   

8.1  แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิการรักษาพยาบาล หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่กำหนดโดยบริษัท  
8.2  ใบรับรองแพทย์ หรือรายงานแพทย์ต้นฉบับที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา  
8.3  ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย  
8.4  เอกสารอ่ืนๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ในกรณีที่มีข้อสงสัยและต้องการเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเพื่อขอรับต้นฉบับใบเสร็จรับเงินคืนใน

การเรียกร้องผลประโยชน์อ่ืนใดอันพึงมีต่อไป 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้รับประโยชน์ ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องการจ่ายผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครอง ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกแต่ไม่เกิน 
90 วันหากบริษัทไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใน 90 วัน บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย นับจากวันที่ครบ
กำหนดชำระ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองทำการเรียกร้องค่าผลประโยชน์ในทางที่ไม่สุจริต บริษัทสามารถเรียกผลประโยชน์ที่จ่ายไปแล้วนั้นคืนจากผู้
ได้รับความคุ้มครองหรือผู้รับประโยชน์นั้น ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่บริษัทจะค้นพบความไม่สุจริต บริษัทสามารถ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยทันที หรือปฏิเสธที่จะต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

 
9. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการบริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยช้ี
ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
 
10. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  

 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้
รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

10.1 ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 
หรือ 

10.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) 
นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก  
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11. ระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง (Waiting Period) 
 1.บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก 
 2.บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากอาการ หรือโรคแทรก
ซ้อนของการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก 
  1. โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ  
  2. เนื้องอกทุกชนิด ต่ิงเนื้อ ถุงน้ำ ก้อนเนื้อ ซีสต์  
  3. ต่อมทอลซิลอักเสบที่ต้องได้รับการผ่าตัด 
  4. โรคไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร  
  5. โรคเบาหวาน  
  6. ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 
 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการเจ็บป่วยหรือภาวะความผิดปกติของก็
ต่อเมื่อ 
 1.การเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติดังกล่าว ไม่ใช่สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 
 2.ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาจนหายขาดจากการเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติดังกล่าว 
 ทั้งนี้ เง่ือนไขนี้จะไม่นำมาบังคับใช้กับกรณีของการบาดเจ็บ 
 
12. การแถลงอายหุรอืเพศคลาดเคลือ่น 
 หากมีการแถลงอายุของผู ้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื ่อนจนเป็นเหตุให้เบี้ยประกันภัยที่ชำระต่ำกว่าความเป็นจริงบริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์ตามอัตราส่วนของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระต่อจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ถูกต้องตามอายุที่แท้จริงของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

ในกรณีที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยสูงกว่าความเป็นจริง อันเนื่องมาจากการแถลงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อน บริษัทจะทำ
การคืนเบี้ยประกันภัยส่วนเกินให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองโดยไม่รวมดอกเบี้ย 

หากมีการแจ้งอายุที่แท้จริงแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่มีสิทธิเอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ และ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็นโมฆะ 
 
13. การเรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธ ิ
 บริษัทมีสิทธิที่จะเก็บเรียกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองหรือเกินกว่าผลประโยชน์ที่ระบุไว้คืนจากผู้ได้รับความคุ้มครอง
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเองหรือตัวแทนนายหน้าของบริษัท หรือตัวแทนภายนอกที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการแทน 
 
14. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  
สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 
                    14.1 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน 
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออก ตามอัตราเบี้ยประกันภัย
ระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 

                          ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

ระยะเวลาประกันภัย  (ไมเ่กิน / เดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มป ี

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 
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14.2 บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย   หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่า  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้กระทำการโดยทุจริตเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์จากการประกันภัยนี้ในกรณีนี ้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยันี้
ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความ
คุ้มครองเพียงข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งได้ 
 
15. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและจะถูกตีความหมายตามกฎหมายไทย ผู้ได้รับความคุ้มครองยินยอมว่ากฎหมายไทยจะเป็น
กฎหมายเดียวที่ใช้ในการยุติข้อโต้แย้งที่อาจเกิดข้ึน หรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

 
16. การตรวจทางการแพทย์ 

ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครองเท่าที่จำเป็น
กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครอง
เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ 
 
17. สกุลเงินตรา 

เบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย ณ วันที่ทำการรักษาโดย
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทย       

      
18. อาณาเขตแหง่ความคุม้ครอง 
  บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย และยังขยายความคุ้มครองขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางอยู่นอกประเทศ
เพ่ือการธุรกิจหรือการท่องเที่ยว สูงสุดไม่เกินคร้ังละ 90 วัน (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพ่ือไปทำการรักษาพยาบาลในต่างประเทศโดยตรง) 
 
19. เงื่อนไขบังคับก่อน 

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ เว้นแต่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้รับประโยชน์หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
 
20. การรกัษานอกประเทศไทย  
 บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ระหว่างอยู่ในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงแต่ไม่เกิน
จำนวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ และความรับผิดสว่น
แรก (ถ้ามี) จะถูกคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  
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  หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป - 
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีเกิดจาก

การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมท้ังภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก 
1.โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ียังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่กำเนิด  
   (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม      
2.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค การรักษาด้วยเวชสำอาง ผมร่วงหรือ 
   การควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีได้รับความ   
   คุ้มครอง ทำให้เกิดการบกพร่องของการทำงานของอวัยวะ เพ่ือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเดิม 
3.การต้ังครรภ์ การคลอดบุตร การทำแท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้น จากอุบัติเหตุ) โรคแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมี 

บุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด การรักษาภาวะเป็นหมันหรือการรักษาเพ่ือให้มีบุตร  
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์) การทำหมันหรือการแก้หมัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษาโรคทางกรรมพันธ์ุ การรักษาพยาบาล 
เก่ียวกับเส้นเลือดโป่งในลูกอัณฑะ (Varicocele) โรคหย่อนสมรรถนะทางเพศ (Impotence) หรือผลต่อเน่ืองจากอาการดังกล่าว การ 
ผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศ (Circumcision)  เว้นแต่เป็นความจำเป็นทางการแพทย์ 

              4.โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5.การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือ 
   หมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศ 
6.การตรวจสุขภาพท่ัวไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน  

หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการ 
เข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัย  การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย การรักษาหรือ 
ตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

7.การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการมองเห็นหรือ การรักษาความ 
ผิดปกติของการมองเห็น  

              8.การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เก่ียวกับฟัน หรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน  
                  ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ (ท้ังน้ีไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและ 
                  การรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม) 

9.การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท การตรวจรักษาอาการ หรือโรคท่ี 
เก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน  ออธิสซึม 
เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล 

            10.การตรวจรักษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษา 
ความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

             11.ปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกัน 
                    บาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ) 
             12.การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
            13.ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ 
                  ตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
            14.การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำ 

โดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ท้ังน้ีรวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผู้ได้รับความ 
คุ้มครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าท่ีแพทย์ส่ัง 

            15.การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใด ดังต่อไปน้ี 
 1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
 2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ (หรือ ณ เวลาท่ีตรวจ)  
   เทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต้ังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
 3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์ได ้
            16. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

    17.การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
    18.การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ไดรับความคุ้มครองล่าสัตว์ในป่า เล่น หรือแข่งกีฬาอันตราย  
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     กีฬาอันตรายในท่ีน้ีให้รวมถึง การฝึกซ้อม  หรือเล่น หรือแข่ง รถทุกชนิด เรือทุกชนิด ม้า สกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยสเก็ต 
                   กีฬาการต่อสู้ทุกชนิด โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ือง 
                   ร่อนเล่นบันจี้จั้มพ์ ปีน หรือไต่เขาท่ีต้องใช้เคร่ืองมือช่วย การโรยตัวจากท่ีสูง เล่นล่องแก่ง ดำน้ำท่ีต้องใช้ถังอากาศหรือเคร่ืองช่วย 
                   หายใจใต้น้ำ เป็นต้น 

19.การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือ 
     บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
20.การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ 
21.การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ 

  ปราบปราม  
22.สงคราม การรุกราน การกระทำท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม 
      หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ                      
      การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก การก่อการ 
      ร้าย 
23.การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของ 

  เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
24.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ 
    นิวเคลียร์ได้ 
25.กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด เช่น ไม้เท้า แว่นตา เคร่ืองช่วยได้ยิน เคร่ืองช่วยการพูด เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ เคร่ืองมือทางการแพทย์ และ 

เวชภัณฑ์คงทน เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน
ต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม ยกเว้น ลิ้นหัวใจ กะโหลกศีรษะ ข้อสะโพก ข้อต่อหัวเข่า เลนส์
แก้วตาเทียมโมโนโฟคอลเลนส์ (สำหรับเลนส์แก้วตาเทียมโมโนโฟคอลเลนส์กำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 8,000 บาท ต่อ 1 ข้าง ) 

              26.ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายท่ีเกิดจาก การส่งเสริมสุขภาพ หรือการป้องกันโรค ท่ีมิใช่เพ่ือการรักษาการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย  
                    เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามินแร่ธาตุ, ผลิตภัณฑ์โปรไบโอทิคส์ หรือแบคทีเรียในลำไส้  
                    รวมถึงน้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น 
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  หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง - 
 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกำหนดของเง่ือนไขทั่วไปและข้อกำหนด ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้

ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัท
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง
การแพทย์ให้ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง  แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  สำหรับข้อตกลง
คุ้มครองดังต่อไปนี้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด 

 
 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อกำหนดของเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้ได้รับความคุ้มครอง
ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นและสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงหักด้วย
จำนวนความรับผิดส่วนแรกหรือส่วนร่วมจ่าย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ของแต่ละหมวด และจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพัก
รักษาตัวจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่งและจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับหมวดผลประโยชน์ดังต่อไปนี้   
 
  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

1. ห้องผู้ป่วยอาการหนัก  
(Intensive Care Unit) 

หมายถึง แผนกหนึ่งภายในโรงพยาบาลที่ได้ถูกออกแบบให้เป็นห้องผู้ป่วยอาการหนัก และ
เป็นที่ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นร้ายแรงและมีอุปกรณ์ที่
ให้บริการทางการพยาบาลและยาเป็นพิเศษ ซ่ึงไม่ได้มีจัดไว้ในแผนกอ่ืน ๆ ภายใน
โรงพยาบาล 

2. ศัลยกรรม   หมายถึง การผ่าตัดที ่เกิดขึ ้นระหว่างการรักษาที ่ไม่ได้ถูกยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี ้

3. การผ่าตัดเล็ก หมายถึง การที่ผู้ได้รับความคุ้มครองใช้สถานพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดเล็ก ตามที่ได้มี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงการอยู่แบบค้างคืนในโรงพยาบาลตามคำ
จำกัดความของผู้ป่วยในข้างต้น 
 

  ความคุ้มครอง -   
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ้นจำนวนระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองแล้ว หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

หรือการเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องพบแพทย์ และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ลงความเห็นให้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัท
ตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ตามจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า 
1.  ค่าห้องและค่าอาหารรายวัน สำหรับห้องผู้ป่วยธรรมดาและค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก  

ค่าห้องพักรวมทั้งค่าอาหารและการบริการพยาบาลทั่วไป ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่เข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยอาการหนกั
ของโรงพยาบาล 

2.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึง   
2.1  ค่ายาตามใบสั่งแพทย์  

 ค่าใช้จ่ายสำหรับยาตามที่แพทย์สั่ง ซ่ึงเป็นยาที่จำเป็นทางการแพทย์และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาพยาบาล โดยมีข้อแม้ว่า
ยาดังกล่าวจะต้องมีระบุอยู่ในทะเบียนยาขององค์การเภสัชกรรมในประเทศไทย แต่จะยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับยาที่แพทย์สั่งสำหรับใช้ในช่วงระยะเวลา
เกินกว่า 15 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ออกจากโรงพยาบาล 

2.2  การวินิจฉัยโรคและการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยใน 
 ค่าใช้จ่ายสำหรับการวินิจฉัยโรคหรือการทำกายภาพบำบัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาพยาบาลขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

แบบผู้ป่วยใน โดยมีข้อแม้ว่า การทำกายภาพบำบัดนั้นจะต้องเป็นคำสั่งที่ให้โดยแพทย์เพ่ือเหตุผลทางการแพทย์ 

2.3  ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศถึงและ/หรือจากโรงพยาบาล โดยมีข้อแม้ว่าผู้

ได้รับความคุ้มครองจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยใน 

2.4  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการอื่นๆ ที่จำเป็นในทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาพยาบาลที่ซึ ่งผู้ได้รับ

ความคุ้มครองได้รับในฐานะผู้ป่วยใน หรือเพ่ือการผ่าตัดเล็ก 
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2.5  ค่าธรรมเนียมห้องผ่าตัด  
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ห้องผ่าตัดที่จำเป็นต่อการรักษา  

2.6  ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์  
 ค่าธรรมเนียมสำหรับยาสลบ และการวางยาสลบเพ่ือการผ่าตัด   

2.7  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  
  ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษที่แนะนำโดยแพทย์เนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากสาเหตุเดียวกันที่เกิดข้ึน

ภายใน 30 วันก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน หรือการผ่าตัดเล็ก  

2.8  ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรคก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการวินิจฉัยโรคและการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแนะนำโดยแพทย์ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือการ

บาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนที่จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือการผ่าตัดเล็ก (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการ
รักษาที่คลินิก) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือได้รับการผ่าตัดหลังจากการการ
ทดสอบดังกล่าว 

2.9  การรักษาพยาบาลภายหลังออกจากโรงพยาบาล 
   ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการรักษาพยาบาลต่อเนื่องโดยแพทย์ที่ทำการรักษาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากได้ออกจาก

โรงพยาบาลไปแล้ว  
 กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการรักษาที่เกิดขึ้นเกินกว่า
ระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
 
3.  ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล 
 ค่าธรรมเนียมสำหรับแพทย์ที่ทำการเยี่ยมไข้ที่เตียงรายวันในระหว่างที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

4.  ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน (สำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น)  
 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการบาดเจ็บที่ทำการรักษาในโรงพยาบาล หรือคลินิกภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ผู้ได้รับความ
คุ้มครองได้รับอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผลการรักษา 30 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ  

 กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการรักษาที่เกิดข้ึนเกินกว่าระยะเวลา 30 
วัน ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

5.  ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์  
 ค่าธรรมเนียมการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ รวมถึงการเยี่ยมไข้ของศัลยแพทย์ และการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดของศัลยแพทย์สูงสุด 30 วันนับ
จากวันที่ได้มีการผ่าตัด (ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการ
บาดเจ็บ) 

6.  การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง เกิดการแท้งบุตรอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

 

  ข้อยกเว้นเฉพาะ -  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัดเท่านั้น) 
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 

1. การเจ็บป่วยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ียังไม่พ้นจากระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
2. การทำกายภาพบำบัด เว้นแต่ได้รับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเท่าน้ัน 
3. สถานพยาบาลท่ีไม่ใช่โรงพยาบาล ตามคำจำกัดความ “โรงพยาบาล”   
4. การปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงภาวะแทรกซ้อน และการรักษากรณีไตวายเร้ือรัง 
5. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
6. การบริการท่ีไม่เก่ียวกับการรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ค่าอาหารสำหรับแขกท่ีมาเย่ียมไข้ ค่า

เคร่ืองใชเ้บ็ดเตล็ดและรายการอื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  



 

14 
 

7. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการร้องขอการผ่าตัด การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
การเข้ารักษาในโรงพยาบาล การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตุซ่ึงไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ 

8. การตรวจการหักเหของแสง (Refraction) การตรวจการได้ยิน  
9. การผ่าตัดตกแต่งหรือศัลยกรรมพลาสติก หรือการรักษาพยาบาลใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันหรือจำเป็นต้องทำเนื่องมาจากการผ่าตัด

ตกแต่งที่ทำก่อนหน้านี้ ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงการผ่าตัดเสริมสร้าง (Reconstructive Surgery) ในกรณีเป็นการผ่าตัดให้อวัยวะ
กลับมาทำงานได้อย่างเดิม หรือให้มีรูปร่างหน้าตาดังเดิมหลังจากเกิดอุบัติเหตุ หรือภายหลังจากการผ่าตัดสำหรับสภาพทาง
การแพทย์ (โดยมีเง่ือนไขว่าอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้) และเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามขั้นตอนทางการแพทย์หลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัด และค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนท่ีจะมีการผ่าตัด 
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ข้อตกลงคุ้มครอง   
การล้างไตในกรณีไตวายเรือ้รัง และการรักษาโรคมะเรง็สำหรับผู้ป่วยนอก 

 
  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

1. โรคมะเร็ง หมายถึง 1.1 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer / Carcinoma in Situ) 
การเกิดขึ้นครั้งแรกของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิ
ว ิทยาว่าเป ็น มะเร ็ง และไม ่ล ุกลามเกินกว่าชั ้นรองรับเนื ้อเยื ่อชั ้นผิว 
(Basement Membrane) หรือไม่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยัง
อวัยวะอื ่น ๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือ เนื ้องอกดังต่อไปนี ้ (1) มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะ T1 N0 M0 
ต า ม  TNM Classification ( 2)  ม ะ เ ร ็ ง เ ม ็ ด เ ล ื อ ด ข า ว ช น ิ ด  Chronic 
Lymphocytic Leukemia น ้อยกว ่า RAI ระยะท ี ่  3 (Stage 3)  (3)  มะเ ร็ง
ผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดร้ายแรงที่จัดอยู่ใน ข้ัน
น้อยกว่าระยะที่ 2 (Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความรุนแรง
ของโรคมะเร็ง ผิวหนัง Melanoma ของ American Joint Committee on 
Cancer Classification (4) กลุ่มเนื้องอกชนิด borderline หรือกลุ่มเนื้องอก
ที่โอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low malignant potential) ทั้งนี้ไม่รวมถึง มะเร็ง
ผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanoma ข้างต้น) และ เนื้องอกที่มี
ผลพยาธิจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant lesion)  
1.2  โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) 
การเกิดข้ึนของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่า
เป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement 
Membrane) หรือ กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้
ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือด ขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งของไขกระดูก 
มะเร็งเนื้อรก ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid 
Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ 
T1N0M0 ตาม TNM Classification  
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า 
RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
 (3)  มะ เร ็ ง ในระยะ เร ิ ่ม แรกท ี ่ ย ั ง ไม ่ล ุกลาม (Non- invasive cancer, 
Carcinoma in Situ)  
(4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็ง ผิวหนังเมลาโน
มา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะ ที่ 2 (Stage II) ข้ึน
ไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของ โรคมะเร็งเมลาโนมา
ของ American Joint Committee on Cancer  
(5) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline หรือ กลุ่มเนื้องอกที่มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อย 
(Low Malignant Potential)  
(6) เนื้องอกที่ผลทางพยาธิวิทยาจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็น มะเร็ง (Pre-
Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III  
(7) มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวี  
(8) มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำหรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นคร้ัง
แรก ก่อนสัญญามีผลบังคับ หรือภายใน 90 วันหลังสัญญามีผลบังคับ 

2. การล ้างไตในกรณีไต
วายเรื้อรัง 

หมายถึง ภาวะไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งปรากฏอาการแห่งความล้มเหลวอย่างถาวร ใน
การทำงานของไตทั้งสองข้างที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อีก และต้อง
ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ การรักษานี้ต้องได้รับการ
แนะนำและการดูแลจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคไตที่มีใบอนุญาต 
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3. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในห้อง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงไม่
มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ใน
การเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 

 
  ความคุ้มครอง -   

 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ัง
แรกแล้ว หากผู้ได้รับความคุ้มครองมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการรักษาที่ต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการล้างไตในกรณีไตวาย
เรื้อรัง หรือ การรักษาโรคมะเร็ง โดยได้รับการรักษาที่ศูนย์ล้างไตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรือศูนย์รักษาโรคมะเร็งที่ได้รับการจดทะเบยีน
ถูกต้องตามกฎหมาย 

บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า โดยมีข้อแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

  เง่ือนไขบังคับเฉพาะ - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอกเท่านั้น) 
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้ได้รับความคุ้มครองป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคไตวายเร้ือรัง  ภายในระยะเวลา 
90 วันหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก 

 
 

  ข้อยกเว้นเฉพาะ - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอกเท่านั้น) 
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 
1. บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ท่ีบ่งชี้ว่า โรคมะเร็งและโรคไตวาย เป็นสภาพทางการแพทย์ท่ีเป็นอยู่ก่อนการทำประกันภัย 
2. การทำกายภาพบำบัด 
3. การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีไม่ใช่ศูนย์ล้างไต หรือศูนย์รักษาโรคมะเร็งท่ีได้รับการจดทะเบียนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
4. การให้บริการ หรือการรักษาใดๆ ตลอดจนการให้ยาท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเจ็บป่วยน้ันๆ 
5. การรักษาตัวแบบการพักผ่อน การพักฟ้ืน การรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือเพ่ืออนามัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก)  

 
 

  คำจำกดัความเพิม่เตมิ - 
1.  ผูป้ว่ยนอก หมายถึง ผู ้ที ่รับบริการอันเนื ่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู ้ป ่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซ่ึงไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งช้ีที่เป็น
มาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 

2. คลนิกิ หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทย์ทำการรักษาพยาบาล 
ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได ้

 
  ความคุ้มครอง -  
 ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ้นจำนวนวันที่ไม่คุ้มครองแล้ว  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
การเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ 
 บริษัทตกลงจ่ายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจากการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง 
หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อวัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า 
 

  ข้อยกเว้นเฉพาะ - (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น) 
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 
1. การเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ียังไม่พ้นจากจำนวนวันท่ียังไม่คุ้มครอง (Waiting Period)  
2. การทำกายภาพบำบัด 
3. สถานพยาบาลท่ีไม่ใช่โรงพยาบาล ตามคำจำกัดความ “โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก” 
4. การปลูกถ่ายอวัยวะ การล้างไตกรณีไตวายเร้ือรัง  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง 

หรือ ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) 
 
  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 

1. การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การ

สูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อ

บ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

2. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และ

อาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

4. ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที ่การงานใดๆในอาชีพประจำ

ตามปกติได้ตลอดไป แต่ทำงานอ่ืนเพ่ือสินจ้างได้ 

 
  ความคุ้มครอง -   

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุและ
ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ดังนี้  

1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต 
2. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้

เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้ได้รับความคุ้มครอง
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างต้ังแต่ข้อเท้า  หรือสายตาสองข้าง 
4. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้า 
5. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ และสายตาหน่ึงข้าง 
6. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้า และสายตาหน่ึงข้าง 
7. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ 
8. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้า 
9. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหน่ึงข้าง 
10. 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้าง หรือเป็นใบ้ 
11. 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหน่ึงข้าง 
12. 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวหัวแม่มือ (ท้ังสองข้อ) 
13. 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวหัวแม่มือ (หน่ึงข้อ) 
14. 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวชี้ (ท้ังสามข้อ) 
15. 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวชี้ (ท้ังสองข้อ) 
16. 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวชี้ (หน่ึงข้อ) 
17. 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวอื่น ๆ แต่ละน้ิว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่มือและน้ิวชี้  
18. 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวหัวแม่เท้า 
19. 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับน้ิวเท้าอื่นๆแต่ละน้ิว (ไม่น้อยกว่าหน่ึงข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่เท้า 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงตาม
รายการที่ 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่
แท้จริงในแต่ละรายการรวมกัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วน ซึ ่งไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดไว้ตามรายการที ่ 2 ถึง 19 ได้ และไม่ใช่การสูญเสีย
สมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกนัภัยที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามความคุ้มครองนี้รวมกันไม่เกินจำนวนเงินดังระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามความคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุด
ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น 
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  หมวดที ่5 เอกสารแนบทา้ย - 
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับภายใต้ข้อกำหนดของเง่ือนไขเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้ได้รับความคุ้มครอง

ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตาม
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับเอกสารแนบท้าย ดังต่อไปนี้ 
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

(สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ) 
(สำหรับโครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)) 

 

  คำจำกัดความเพิ่มเติม - 
1.ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
   งานศพ   

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ 
หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
กรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

  ความคุ้มครอง -   
 เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่
คุ้มครองแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้ขยายความคุ้มครองค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีผู้ได้รับความคุ้มครอง
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้ มีผลบังคับ บริษัทตกลงจะจ่ายค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นจำนวน.............บาท ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้โดยถือว่า
เป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามสมควรในการจัดการศพ ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 
  เง่ือนไขเฉพาะ - (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเท่าน้ัน) 
1. เอกสารแนบท้ายนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 180 วันนับจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้เร่ิมมีผลบังคับคร้ังแรก หากผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจาก

การเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 180 วันจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการ
จัดการงานศพตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของเอกสารแนบท้ายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ 

2. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุเอกสารแนบท้ายนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หากผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจะได้รับความ 
คุ้มครองการชดใช้ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุเอกสารแนบท้ายนี้หลังจาก 30 วัน 
นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง จะต้องเร่ิมนับระยะเวลารอคอยใหม่ สำหรับการขยายความคุ้มครองค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน
ศพ กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
  

  การเรียกร้องค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ - 
 ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

1. ใบมรณบัตร  
2. ใบรายงานแพทย์ (กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 
3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ)   
4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ) 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ 

 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

                  ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  และข้อยกเว้นอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
(สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ) 

 (สำหรับโครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)) 

 
  ความคุม้ครอง - 
 บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บโดยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว และมิได้ทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายตามจำนวนวันที่มีการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยจ่าย
เป็นจำนวนเงินผลประโยชน์ค่าห้องผู้ป่วยปกติตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่สูงสุดไม่เกิน......บาทต่อวัน และไม่เกิน.......วันต่อการ
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในในแต่ละคร้ัง 
 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตามเง่ือนไขข้างต้นให้ภายใต้ผลประโยชน์ของ
ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด  
 
     หากข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 
     ส่วนเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บังคับตามเดิม 
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เอกสารแนบท้ายการลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี สำหรับกรณีไม่มีการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 
(สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ) 

 (สำหรับโครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)) 

 
 เป็นที่ตกลงกันว่าในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเมื่อพ้น
ระยะเวลารอคอยแล้ว 
 ในการสรุปการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉนับนี้ (แบบครบระยะเวลาเต็ม  1 ปี หรือมากกว่านั้น) และหากบริษัท
ไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยพ้น................วันแล้ว บริษัทจะ
ลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลำดับข้ัน ดังต่อไปนี้ 
 ข้ันที่ 1 ..........% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ โดยไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ในการประกันภัยปีแรก   
 ข้ันที่ 2 ..........% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ โดยไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ในการประกันภัยปีที่สอง ( ปีที่ 2 ) ติดต่อกัน  
 ข้ันที่ 3 ..........% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ โดยไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ในการประกันภัยปีที่สาม ( ปีที่ 3 ) ติดต่อกันหรือกว่านั้น  
 
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น 
ถ้าข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม 
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                                                     เอกสารแนบท้ายความรับผิดส่วนแรก 
(สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ) 

 (สำหรับโครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)) 

 
  คำจำกัดความเพิ่มเติม – 
 

1.ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญา
ประกันภัย 

 
  ความคุ้มครอง -  
 

เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับ ดังระบุในเอกสารแนบท้ายนี้ ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ได้มีเง่ือนไข ความรับผิด
ส่วนแรกเพ่ิมเติม  โดยบริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามเง่ือนไข ความรับผิดส่วนแรก 

 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไข

สัญญา ประกันภัย และข้อยกเว้นอ่ืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม 
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   เอกสารสรุปสาระสำคัญ 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ 

(สำหรับโครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)) 

 
 
  หมวดที ่1 คำจำกัดความ - 

1.ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที ่ได้ระบุชื ่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย 

2.ผู้อยู่ในอุปการะ       หมายถึง บุคคลที่อยู ่ในความอุปการะของผู ้เอาประกันภัย ซึ ่งไม่ใช่ลูกจ้างของผู้เอา
ประกันภัย ได้แก ่

  1. คู่สมรสตามกฎหมาย 
  2. บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส   ที่ยังไม่ได้สมรสและ

ยังไม่ได้ทำงานมีอายุตั้งแต่ 15 วัน จนถึงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือหากกำลัง
ศึกษาอยู่ (ในภาคเรียนปกติ) ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์  

3.ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบุ
ช่ือไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

4.อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่
ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้มีเจตนาและมุ่งหวัง 

5.การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืนในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ 

6.การเจ็บป่วย                  หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการติดโรค ที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับความ
คุ้มครองในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ 

7.สภาพผิดปกติโดยกำเนิด หมายถึง สภาพที่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด รวมถึงความผิดปกติทางร่างกายที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากคลอด 

8.แพทย์ หมายถึง ผู้ที ่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ ้นทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจากแพทยสภาและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ท้องถ่ินที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม 

9.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หมายถึง แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภา หรือสถาบันเทียบเท่าและ
ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซ่ึงเป็นแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา ดูแลหรือ รักษาร่วมกับแพทย์
เจ้าของไข้ 

10.ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และ
ให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

11.มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นสากล และนำมาซ่ึงแผนการ
รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และสอดคล้องกับ
ข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร 
หรืออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

12.ความจำเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเง่ือนไขดังนี้  
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วยของผู้รับบริการ 
2. ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน 
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัวผู้รับบริการ 
หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม
ตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการนั้นๆ 
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13.การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง  หมายถึง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพ่ือการรักษาใน
ฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ สถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยท ี ่ระยะเวลาการอย ู ่ร ักษาต ัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน 
นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย และ
สำหรับการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกไม่เกินกว่า 30 วัน นับแต่การ
รักษาคร้ังสุดท้าย ด้วยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน ก็
ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียวกันด้วย   

14.การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้ง
ใดครั้งหนึ่ง 

หมายถึง การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกันรวมทั้งโรคแทรกซ้อนอันเป็นผล
สืบเนื่องจากการเจ็บป่วยครั้งนั้น หรือการเจ็บป่วยใดที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
จากสาเหตุอื่นๆ ในขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครั้งหนึ่ง เว้นแต่การ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นได้เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับการรักษาพยาบาล
คร้ังสุดท้ายมาแล้วเกินกว่า 90 วันสำหรับกรณีผู้ป่วยใน  

15.ค่าใช้จ่ายร่วม หมายถึง ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที ่ต้องร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจำนวนเงิน
ผลประโยชน์ภายหลังหักจำนวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

1 6 . ส ภ า พ ท ี ่ เ ป ็น ม าก ่อ นก า ร เ อา
ประกันภัย (Pre-existing Condition) 

หมายถึง โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้
รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 
1.  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความ
เสี่ยงภัยโดย ไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 
2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง 
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ 
ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ 
ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก” 
 

  หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไปและขอ้กำหนด -  

  
สญัญาประกนัภยั   

สัญญาประกันภัยนี้เกิดข้ึนจากการที่บริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้ได้รับความคุ้มครองในใบคำขอเอาประกันภัย และในใบแถลงสุขภาพและข้อ
แถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไว้ให้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิด
ข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่
ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยได้   

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนือจากที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง  
 

การไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภยั   
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป นับแต่

วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชำระเบี้ยประกันภัย 
ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่

ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้  
   

การชำระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
           ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัท และระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
            การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 
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                          1.1 เบี้ยประกันภัยในปีแรก จะถึงกำหนดชำระทันที   และความคุ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม ์
 ประกันภัย 

                          1.2 เบี้ยประกันภัยในปีถัดไป จะถึงกำหนดชำระในวันครบรอบปีของการชำระเบี้ยประกันภัยของปีก่อนหน้า โดยบริษัทจะทำ          
                                     การ หักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านทางบญัชีธนาคารหรือบัตรเครดิต ตามที่ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงกันไว้โดยอัตโนมัติ 

  1.2.1  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามวิธีที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท  บริษัทจะผ่อนผันให้ชำระเบี้ยประกันภัย
ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยของปีก่อนหน้า   โดยให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็น
ความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่นำข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 10 เรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing 
Condition) และข้อ 11 เร่ืองระยะเวลารอคอย (Waiting Period) มาเร่ิมนับใหม่ 
                                     1.2.2 หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงต้ังแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
การตอ่อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั 
 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุต่อเนื่องได้จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยมีอายุไมเ่กิน 75 ปี โดยไม่ต้อง
แสดงหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีบ่ริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยังคงไว้ซ่ึงสิทธิใน 
  1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพ่ิมข้ึนของ ผู้ได้รับความคุ้มครอง  และ  
  1.2 การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัย  เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้
ตามความจำเป็น 
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติ โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบตามใบคำขอเอาประกันภัย 
บริษัทไม่มีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดความคุ้มครองตามเง่ือนไขทั่วไป  และบริษัทยังคงไว้
ซ่ึงสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย และอายุที่เพ่ิมข้ึนของผู้เอาประกันภัย 
 3. บริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือขยายความคุ้มครองใดๆ ของเง่ือนไขของความคุ้มครอง 
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรืออ่ืน ๆ ที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 4. หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริษัทจะไม่นำเง่ือนไข
เร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) และเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และเร่ืองการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกันภัยมาเร่ิมนับใหม่ หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดท้าย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้
ชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระออกจากค่าทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 5. บริษัทอาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย   และต้องแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธการต่ออายุด้วย 
 
การสิน้สดุความคุม้ครอง  

1.ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดข้ึนก่อน 

1.1 ณ วันสิ้นสุดและเวลาสิ้นสุด (เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ตามที่ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ 
ประกันภัย   และไม่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับปีต่อไป 

1.2 วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ เนื่องจากบริษัทปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ 
ประกันภัย 

1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซ่ึง 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ด้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

1.4 เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเง่ือนไขทั่วไปข้อ 4 
1.5 เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนครบจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี  

ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว 
1.6 ณ วันสิ้นสุดตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์    

เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเริ่มได้รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ สำหรับ
ชาวต่างชาติ (Long Stay Visa) ของบริษัท ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปี  ในกรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิในการต่ออายุต่อเนื่อง ถึง
อายุ 99 ปี  ภายใต้เง่ือนไขการพิจารณาการรับประกันภัย และการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องทุกป ี

2.ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะแต่ละราย จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ แล้วแต่ 
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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2.1     ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้อยู่ในอุปการะสิ้นสภาพการเป็นบุคคลตาม คำจำกัดความที่กำหนดไว้ 
2.2 เมื่อผู้อยู่ในอุปการะเสียชีวิต ซ่ึงบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดย 

หักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
2.3    เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเง่ือนไข ข้อ 6.1 

3.ความคุ้มครองในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้าย จะสิ้นสุดเมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จนครบจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบท้าย นั้นแล้ว 

 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  

 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้
รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

1. ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 
หรือ 

2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) 
นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

     
ระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง (Waiting Period) 
 1.บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก 
 2.บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากอาการ หรือโรคแทรก
ซ้อนของการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก 
 1.1 โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ  
 1.2 เนื้องอกทุกชนิด ต่ิงเนื้อ ถุงน้ำ ก้อนเนื้อ ซีสต์  
 1.3 ต่อมทอลซิลอักเสบที่ต้องได้รับการผ่าตัด 
 1.4 โรคไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร  
 1.5 โรคเบาหวาน  
 1.6 ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 
 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการเจ็บป่วยหรือภาวะความผิดปกติของก็
ต่อเมื่อ 
 1.การเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติดังกล่าว ไม่ใช่สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 
 2.ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการรักษาจนหายขาดจากการเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติดังกล่าว 
 ทั้งนี้ เง่ือนไขนี้จะไม่นำมาบังคับใช้กับกรณีของการบาดเจ็บ 
 
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  
 สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 

1.1 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ถึงบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไดใ้ช้บังคับมาแล้ว
ออก ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

1.2 บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย   หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้ได้รับความคุ้มครองได้กระทำการโดยทุจริตเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความ
คุ้มครองเพียงข้อตกลงคุ้มครองใดข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งได้ 
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  หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป - 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีเกิดจาก
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมท้ังภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก 

1. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค การรักษาด้วยเวชสำอาง ผมร่วงหรือ
การควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครอง ทำให้เกิดการบกพร่องของการทำงานของอวัยวะ เพ่ือให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเดิม 

2. การต้ังครรภ์ การคลอดบุตร การทำแท้ง การแท้งบุตร (ยกเว้น จากอุบัติเหตุ) โรคแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด การรักษาภาวะเป็นหมันหรือการรักษาเพ่ือให้มีบุตร 
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์) การทำหมันหรือการแก้หมัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษาโรคทางกรรมพันธุ์ การรักษาพยาบาล
เก่ียวกับเส้นเลือดโป่งในลูกอัณฑะ (Varicocele) โรคหย่อนสมรรถนะทางเพศ (Impotence) หรือผลต่อเน่ืองจากอาการดังกล่าว การ
ผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศ (Circumcision)  เว้นแต่เป็นความจำเป็นทางการแพทย์  

3. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน 

หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
เข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัย  การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย การรักษาหรือ
ตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

5. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือ การรักษาความ
ผิดปกติของการมองเห็น  

6. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เก่ียวกับฟัน หรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน 
ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ (ท้ังน้ีไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและ
การรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม) 

7. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การตรวจรักษาอาการ หรือโรคท่ี
เก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจติใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม 
เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล 

8. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

9. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
โดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื ่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความ
คุ้มครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าท่ีแพทย์ส่ัง 

10. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใด ดังต่อไปน้ี 
1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ (หรือ ณ เวลาท่ีตรวจ)  
  เทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต้ังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที ่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที ่ไม่สามารถตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์ได ้
11. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
12. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ไดรับความคุ้มครองล่าสัตว์ในป่า เล่น หรือแข่งกีฬาอันตราย  

               กีฬาอันตรายในท่ีน้ีให้รวมถึง การฝึกซ้อม  หรือเล่น หรือแข่ง รถทุกชนิด เรือทุกชนิด ม้า สกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย สเก็ต 
กีฬาการต่อสู้ทุกชนิด โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่อง
ร่อนเล่นบันจี้จั้มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย การโรยตัวจากที่สูง เล่นล่องแก่ง ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศหรือ เคร่ืองช่วย
หายใจใต้น้ำ เป็นต้น 
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  หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง - 
1.ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด 
2.ข้อตกลงคุ้มครองการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก 
3.ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก) 
4.ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 
 
 
  หมวดที ่5 เอกสารแนบทา้ย - 
1.เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าปลงศพหรือคา่ใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการ 
   เจ็บป่วย 
2.เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3.เอกสารแนบท้ายการคืนเบ้ียประกันภัยพิเศษกรณีประวัติดี (No Claim Bonus) 
4.เอกสารแนบท้ายความรับผิดส่วนแรก 
 
หมายเหตุ  
 เอกสารนี้ เป็นเพียงเอกสารสรุปสาระสำคัญเท่านั้น   โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น ที่ละเอียด
ครบถ้วน   ให้เป็นไปตาม กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอบัุติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ(สำหรับโครงการการประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว (Long Stay Visa))ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ย 
เพ่ือจัดทำแผนประกันภัยได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

0-5598-6303

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

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

0-5622-3154

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

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

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

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

For more information, Please contact your agent, Broker or Customer Relationship
AXA Insurance PCL 0 2118 8000 
AXA Nationwide Network in Thailand Chiang Rai 0 5375 0176-8 / Chiang Mai 0 5326 2096-7 / Nakhon Sawan 0 5631 3151 / Ubon Ratchathani
0 4531 5871-3 / Khon Kaen 0 4336 5091-3 / Udon Thani 0 4234 1991-3 / Nakhon Ratchasima 0 4427 8661-3 / Phitsanulok 0 5598 6300-2 /
Nakhon Pathom 0 3430 5580-1 /Chonburi 0 3828 3244 / Pattaya 0 3848 8907-9 / Chanthaburi 0 3933 2103-5 / Rayong 0 3880 9223-5 / Hua Hin
0 3253 6557 / Surat Thani 0 7720 5300-2 / Hat Yai 0 7434 6670-2 / Phuket 0 7621 9251




