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   คำจำกัดความ   
   เง�่อนไขทั่วไป
   ข�อยกเว�นทั่วไป
   ข�อตกลงคุ�มครอง

ข�อตกลงคุ�มครอง การอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ�าตัด
   คำจำกัดความ
   ความคุ�มครอง
   ข�อยกเว�นเฉพาะเพ��มเติมเฉพาะหมวด   

ข�อตกลงคุ�มครอง การรักษาพยาบาลที่ไม�ได�อยู�ในโรงพยาบาล
(ค�ารักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอก) 
   คำจำกัดความ
   ความคุ�มครอง
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ข�อตกลงคุ�มครอง  สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย
(Pre-existing Conditions)
   ความคุ�มครอง

ข�อตกลงคุ�มครอง โรคเร�้อรังที่เกิดข�้นภายหลังจากการเอาประกันภัย 
(Maintenance of Non Pre-existing Chronic Conditions arising after enrolment)
   คำจำกัดความ
   ความคุ�มครอง

ข�อตกลงคุ�มครอง การศัลยกรรมช�องปาก กระดูกใบหน�าและขากรรไกร
(Oral and Maxillofacial Surgery)
   ความคุ�มครอง

ข�อตกลงคุ�มครอง การบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉิน
   คำจำกัดความ
   ข�อตกลงคุ�มครอง

   การร�องขอบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินในระหว�างท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองอยู�นอกประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก
   การร�องขอบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินในระหว�างท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองอยู�ภายในประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก
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ข�อตกลงคุ�มครอง  ค�าใช�จ�ายในการรับวัคซีนป�องกันโรค
   ความคุ�มครอง

ข�อตกลงคุ�มครอง  การรักษาแบบประคับประคอง 
(Hospice and Palliative Care) 
   ความคุ�มครอง

ข�อตกลงคุ�มครอง  การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
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   การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง 

เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครอง การคลอดบุตร 
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   เง�่อนไขและข�อกำหนด
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เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครอง การรักษาด�านสายตา 
   คำจำกัดความ
   การขยายความคุ�มครอง
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เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครอง ค�าใช�จ�ายร�วม  (Co Payment) 
   คำจำกัดความ
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ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

กรมธรรม�ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส�วนบุคคล อินเตอร�เนชั่นแนล เอ็กซ�คลูซีฟ

 โดยการเชื่อถือข�อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป�นส�วนหนึ่งของกรมธรรม�ประกันภัยนี้ และเพ�่อเป�นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู�เอาประกันภัยต�องชำระ ภายใต�ข�อบังคับ
เง�่อนไขทั่วไป ข�อตกลงคุ�มครอง ข�อยกเว�นและเอกสารแนบท�ายแห�งกรมธรรม�ประกันภัยนี้  บร�ษัทให�สัญญากับผู� ได�รับความคุ�มครองดังต�อไปนี้

  1. คำจำกัดความ       
 ถ�อยคำและคำบรรยาย ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได�ให�ไว�ในส�วนใดก็ตามของกรมธรรม�ประกันภัยน้ี ให�ถือว�ามีความหมายเดียวกันท้ังหมดไม�ว�าจะปรากฏในส�วนใดก็ตาม เว�นแต�จะได�กำหนด
เป�นอย�างอื่นในกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้
 บร�ษัท                หมายถึง    บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 กรมธรรม�ประกันภัย              หมายถึง    ตารางกรมธรรม�ประกันภัย ตารางผลประโยชน� เง�่อนไข ข�อยกเว�น  ข�อกำหนด เอกสารแนบท�าย ข�อระบุพ�เศษ ข�อรับรอง ตลอดจน
      ใบคำขอเอาประกันภัย
 ผู�เอาประกันภัย                  หมายถึง     บุคคลที่ระบุชื่อเป�นผู�เอาประกันภัยไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 ผู�อยู�ในอุปการะ                   หมายถึง     บุคคลดังต�อไปนี้� 
      1. คู�สมรสตามกฎหมายที่มีอายุไม�เกิน 80 ป�บร�บูรณ� 
      2. บุตรตามกฎหมายของผู�เอาประกันภัยหร�อของคู�สมรส ที่ยังไม�ได�สมรส และยังไม�ได�ทำงานที่มีอายุตั้งแต� 15 วัน จนถึงอายุ
          18 ป�บร�บูรณ� ถ�ากำลังศึกษาอยู� ต�องมีอายุไม�เกิน 23 ป�บร�บูรณ� 
 ผู�ได�รับความคุ�มครอง              หมายถึง     ผู�เอาประกันภัย และ/หร�อผู�อยู�ในอุปการะของผู�เอาประกันภัย เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 ตารางผลประโยชน�                หมายถึง ตารางที่ระบุจำนวนผลประโยชน�สูงสุดสำหรับผู�ได�รับความคุ�มครองแต�ละราย
 แผน                 หมายถึง     แผนความคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตส�วนบุคคลอินเตอร�เนชั่นแนล เอ็กซ�คลูซีฟ
 อาณาเขตท่ีคุ�มครอง                หมายถึง 1. เอเชีย หมายถึง ประเทศอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพ�ชา จ�น ฮ�องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ�น คาซัคสถาน  
           คีร�กีซสถาน ลาว มาเก�า มาเลเซีย มัลดีฟส� มองโกเลีย พม�า เนปาล เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ฟ�ลิปป�นส� สิงคโปร� เกาหลีใต� 
           ศร�ลังกา ไต�หวัน ทาจ�กิสถาน ไทย ติมอร�-เลสเต เติร�กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เว�ยดนาม
      2. ทั่วโลก ยกเว�นสหรัฐอเมร�กา หมายถึง ทุกประเทศทั่วโลกยกเว�นประเทศสหรัฐอเมร�กาและเกาะโดยรอบ
      3. ทั่วโลก หมายถึง ทุกประเทศทั่วโลก
 นอกอาณาเขตคุ�มครอง               หมายถึง     ความคุ�มครองเฉพาะการบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วยที่เกิดข�้นโดยเฉียบพลันซึ่งมิได�เป�นการเดินทางเพ�่อไปรับการรักษาพยาบาล
      โดยตรงหร�อมีการเตร�ยมการไว�ในขณะที่ผู�ได�รับความคุ�มครองเดินทางออกนอกอาณาเขตที่คุ�มครอง
 ประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก               หมายถึง     ประเทศท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองอาศัยอยู�มากกว�า 185 วันต�อป� ซ่ึงจะระบุเป�นท่ีอยู�ของผู�ได�รับความคุ�มครองในกรมธรรม�ประกันภัย
 อุบัติเหตุ                                หมายถึง     เหตุการณ�ที่เกิดข�้นอย�างฉับพลันจากป�จจัยภายนอกร�างกายและทำให�เกิดผลที่ผู� ได�รับความคุ�มครองมิได�มีเจตนาและมุ�งหวัง
 การบาดเจ็บ                 หมายถึง     การบาดเจ็บทางร�างกายอันเป�นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดข�้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากสาเหตุอื่นในระหว�างที่สัญญา
      ประกันภัยมีผลบังคับ
 การเจ็บป�วย                 หมายถึง     การป�วยไข�หร�อการติดโรคที่เกิดข�้นกับผู�ได�รับความคุ�มครอง ในระหว�างที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับ
 สภาพผิดปกติโดยกำเนิด              หมายถึง     สภาพท่ีผิดปกติมาต้ังแต�กำเนิด รวมถึงความผิดปกติทางร�างกายท่ีเกิดข�น้ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากคลอด โดยเป�นสภาพผิดปกติ
      ทุกชนิดที่ระบุโดยองค�กรอนามัยโลกภายใต�หัวข�อสภาพไม�สมประกอบแต�กำเนิด การผิดรูปร�าง หร�อความผิดปกติทางกรรมพันธุ�  
      รวมถึงโรคไส�เล่ือนทุกชนิดหร�อลมบ�าหมูยกเว�นลมบ�าหมูท่ีเกิดจากการบาดเจ็บภายหลังจากท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองได�ทำประกันภัยแล�ว
 เร�อ้รัง                    หมายถึง สภาพทางการแพทย�หร�อความเจ็บป�วยท่ีเกิดข�น้เป�นระยะนาน หร�อเกิดข�น้โดยไม�มีท่ีสิ�นสุดท่ีได�รับการว�นิจฉัยและลงความเห็นโดยแพทย�
 แพทย�                              หมายถึง     ผู�ท่ีสำเร็จการศึกษาได�รับปร�ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได�ข�น้ทะเบียนอย�างถูกต�องจากแพทยสภา และได�รับอนุญาตให�ประกอบว�ชาชีพ
      สาขาเวชกรรมในท�องถิ�นท่ีให�บร�การทางการแพทยหร�อทางด�านศัลยกรรม
 ทันตแพทย�                 หมายถึง    ผู�ที่สำเร็จการศึกษาได�รับปร�ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได�ข�้นทะเบียนอย�างถูกต�องจากทันตแพทยสภาและได�รับอนุญาตให�
      ประกอบว�ชาชีพสาขาทันตกรรมในท�องถิ�นท่ีให�บร�การ
 แพทย�จ�นแผนโบราณ                       หมายถึง     การตรวจว�นิจฉัย การรักษาพยาบาลหร�อการป�องกันโรคโดยว�ธีการแพทย�แผนจ�นในท�องถิ�นที่ให�บร�การ
 นักกายภาพบำบัด               หมายถึง     บุคคลซ่ึงมีความสามารถและได�รับใบอนุญาตในการปฏิบัติการกายภาพบำบัด
 พยาบาล                                 หมายถึง     บุคคลซึ่งได�รับอนุญาตประกอบว�ชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
 ค�าบร�การพยาบาล                              หมายถึง     ค�าใช�จ�ายที่โรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาลเวชกรรมคิดเป�นประจำสำหรับการให�บร�การโดยพยาบาลว�ชาชีพที่ให�การบร�การ
                    ผู� ได�รับความคุ�มครองขณะที่เป�นผู�ป�วยใน
 

1



บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

 มาตรฐานทางการแพทย�                หมายถึง หลักเกณฑ�หร�อแนวทางปฏิบัติทางการสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู�ป�วย ตามความจำเป�นทางการแพทย�
      และสอดคล�องกับข�อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสูตร หร�ออื่นๆ (ถ�ามี)
 ความจำเป�นทางการแพทย�            หมายถึง การบร�การทางการแพทย�ต�างๆ ที่มีเง�่อนไขดังนี้ 
      1. ต�องสอดคล�องกับการว�นิจฉัยโรค และการรักษา ตามภาวะการบาดเจ็บ การเจ็บป�วยของผู�รับบร�การ
      2. ต�องมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�อย�างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติป�จจ�บัน
      3. ต�องมิใช�เพ�่อความสะดวกของผู�รับบร�การหร�อของบุคคลในครอบครัว หร�อเพ�่อนของผู�รับบร�การ หร�อของผู�ให�บร�การรักษา
           พยาบาลเพ�ยงฝ�ายเดียวและ
      4. ต�องเป�นการบร�การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู�ป�วยที่เหมาะสมตามความจำเป�นของภาวะการบาดเจ็บหร�อ
           การเจ็บป�วยของผู�รับบร�การนั้นๆ
 ค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควร          หมายถึง ค�ารักษาพยาบาล และ/หร�อค�าใช�จ�ายใดๆ ที่ควรจะเป�น เมื่อเทียบกับการให�บร�การที่โรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาลเวชกรรม  
      หร�อคลินิก เร�ยกเก็บกับผู�ป�วยท่ัวไปของโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อคลินิกซ่ึงผู�ได�รับความคุ�มครองเข�ารับการรักษาน้ัน
 โรงพยาบาล                                   หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให�บร�การทางการแพทย�โดยสามารถรับผู�ป�วยไว�ค�างคืนและมีองค�ประกอบทางด�านสถานที่ที่มีจำนวน
      บุคลากรทางการแพทย�ที่เพ�ยงพอตลอดจนการจัดการให�บร�การที่ครบถ�วนโดยเฉพาะอย�างยิ�งมีห�องสำหรับการผ�าตัดใหญ�
      และได�รับอนุญาตให�จดทะเบียนดำเนินการเป�นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
 สภาพทางการแพทย�         หมายถึง โรค ความบาดเจ็บ การเจ็บป�วยใดๆ รวมทั้ง การเจ็บป�วยทางจ�ตที่ได�รับการว�นิจฉัยและลงความเห็นโดยแพทย�
 สภาพที่เป�นมาก�อนการ                 หมายถึง           โรคเร�้อรัง การบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ�อน) หร�อความผิดปกติที่เกิดข�้นกับผู�ได�รับความคุ�มครองก�อนวันที่
      ความคุ�มครอง  ตามกรมธรรม�ประกันภัยน้ีจะมีผลบังคับเป�นคร้ังแรกซ่ึงมีนัยสำคัญเพ�ยงพอทางการแพทย�ท่ีจะทำให�บุคคลท่ัวไปพ�งแสวงหา 
      การว�นิจฉัย การดูแลหร�อการรักษาพยาบาล หร�อที่ทำให�แพทย�พ�งให�การว�นิจฉัย ดูแลหร�อให�การรักษาพยาบาล
 การก�อการร�าย                        หมายถึง การกระทำซึ่งใช�กำลังหร�อความรุนแรง และ/หร�อมีการข�มข��โดยบุคคลหร�อกลุ�มบุคคลใดไม�ว�าจะเป�นการกระทำเพ�ยงลำพัง  
      การกระทำการแทน หร�อที่เกี่ยวเนื่องกับองค�กรใด หร�อรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพ�่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหร�อจ�ดประสงค�
      ที่คล�ายคลึงกัน รวมทั้งเพ�่อต�องการส�งผลให�รัฐบาลและ/หร�อสาธารณชน หร�อส�วนหนึ่งส�วนใดของสาธารณชนตกอยู�ในภาวะ
      ตื่นตระหนกหวาดกลัว
 ยาท่ีจ�ายโดยแพทย�          หมายถึง ยาหร�อผ�าป�ดแผลที่จ�ายโดยแพทย�สำหรับการรักษาสภาพทางการแพทย�ที่ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัย
 การผ�าตัด                        หมายถึง การผ�าตัดหร�อการสอดใส�ซึ่งเคร�่องมือใดๆ เข�าไปในร�างกาย 
 การรักษาพยาบาล                        หมายถึง การรักษาด�วยการผ�าตัดหร�อด�วยยารักษาโรคโดยแพทย� รวมถึง
      1. การตรวจว�เคราะห� – การให�คำปร�กษาและตรวจสอบเพ�่อที่จะทำการว�เคราะห�โรค
      2. การรักษาแบบผู�ป�วยใน – การรักษาพยาบาลโดยที่ผู�ได�รับความคุ�มครองต�องเข�าพักในโรงพยาบาลตั้งแต�หนึ่งคืนหร�อมากกว�า
      3. การผ�าตัดหร�อหัตถการแบบ (กรณี) ผู�ป�วยนอก – การผ�าตัดหร�อหัตถการที่สามารถทำได�โดยที่ผู�ได�รับความคุ�มครอง
          ไม�จำเป�นต�องเข�ารับการรักษาตัวในฐานะผู�ป�วยในโรงพยาบาล
      4. การรักษาแบบผู�ป�วยนอก – การรักษาพยาบาลในแผนกผู�ป�วยนอกหร�อ ในห�องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาล
          เวชกรรม หร�อคลินิกซึ่งไม�มีความจำเป�นตามข�อว�นิจฉัยและข�อบ�งชี้ซึ่งเป�นมาตรฐานทางการแพทย�ในการเข�ารักษาเป�นผู�ป�วยใน
 การบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย          หมายถึง การเจ็บป�วยใดๆ ท่ีเกิดจากสาเหตุเดียวกันรวมท้ังโรคแทรกซ�อนอันเป�นผลสืบเน่ืองจากการเจ็บป�วยคร้ังน้ัน หร�อการเจ็บป�วยใดท่ีเกิดข�น้
      ในเวลาเดียวกันจากสาเหตุอื่นๆ ในขณะที่พักรักษาตัวอยู�ในโรงพยาบาลครั้งหนึ่ง เว�นแต�การบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วยนั้นได�เกิดข�้น
      หลังจากวันที่ได�รับการรักษาพยาบาลครั้งสุดท�ายมาแล�วเกินกว�า 90 วันสำหรับกรณีผู�ป�วยในและเกินกว�า 14 วันสำหรับกรณี
      ผู�ป�วยนอก จ�งจะถือเป�นการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วยครั้งใหม�
 ตลอดชีพ                  หมายถึง ตลอดระยะเวลาที่ผู�ได�รับความคุ�มครองมีชีว�ตอยู�
 ป�                         หมายถึง ระยะเวลา 12 เดือนตามปฏิทินนับต้ังแต�กรมธรรม�ประกันภัยเร��มต�นมีผลบังคับหร�อได�ถูกต�ออายุ
 จำนวนสูงสุดต�อป�                        หมายถึง จำนวนผลประโยชน�ที่บร�ษัทจะจ�ายต�อป�สำหรับผู�ได�รับความคุ�มครองแต�ละราย
 ความรับผิดส�วนแรก                        หมายถึง ความเสียหายส�วนแรกท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองต�องรับภาระก�อนท่ีบร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยตามข�อตกลง
      ของสัญญาประกันภัย โดยที่จำนวนเง�นความเสียหายส�วนแรกจะเป�นจำนวนต�อผู�ได�รับความคุ�มครองต�อป�กรมธรรม�ประกันภัย

เอาประกันภัย

แต�ละครั้ง

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
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  เง�่อนไขทั่วไป
 1. สัญญาประกันภัย  
     สัญญาประกันภัยนี้เกิดข�้นจากการที่บร�ษัทเชื่อถือถ�อยแถลงของผู�เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และในใบแถลงสุขภาพและข�อแถลงเพ��มเติม (ถ�ามี) ที่ผู�ได�รับความคุ�มครอง
 ลงลายมือชื่อให�ไว�เป�นข�อมูลในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บร�ษัทจ�งได�ออกกรมธรรม�ประกันภัยนี้ไว�ให�
     บร�ษัทจะแจ�งให�ผู�ได�รับความคุ�มครองได�ทราบถึงวันที่กรมธรรม�ประกันภัยเร��มมีผลบังคับและเง�่อนไขพ�เศษใดๆ ที่มีผลภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ หร�อบร�ษัทอาจจะปฏิเสธ
 ที่จะไม�คุ�มครองผู�ขอเอาประกันภัยก็ได�
     ในกรณีที่ได�รับความคุ�มครองแล�ว แต�แถลงข�อความอันเป�นเท็จในข�อแถลงตามวรรคที่หนึ่ง หร�อรู�อยู�ก�อนแล�วในข�อความจร�งแต�ปกป�ดข�อความจร�งนั้นไว�โดยไม�แจ�งให�บร�ษัททราบ 
 ซึ่งถ�าบร�ษัททราบข�อความจร�งนั้นๆ อาจจะได�จ�งใจให�บร�ษัทเร�ยกเบี้ยประกันภัยสูงข�้นอีก หร�อบอกป�ดไม�ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป�นโมฆียะตามมาตรา 
 865 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  บร�ษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได�
 2. การละเมิดสัญญาประกันภัย  
     ในกรณีที่ผู� ได�รับความคุ�มครองละเมิดเง�่อนไขใดๆ ของกรมธรรม�ประกันภัย หร�อมีความพยายามหร�อกระทำการเบิกค�าสินไหมทดแทนโดยทุจร�ต บร�ษัทจะ 
     2.1 ปฏิเสธการจ�ายสินไหมทดแทน และ
     2.2 ปฏิเสธการต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย หร�อ
     2.3 กำหนดเง�่อนไขของกรมธรรม�ประกันภัยที่แตกต�างออกไปจากเดิม หร�อ
     2.4 ยกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยและความคุ�มครองทั้งหมดโดยทันที 
 3. การไม�โต�แย�งหร�อคัดค�านความไม�สมบูรณ�ของสัญญาประกันภัย  
      บร�ษัทจะไม�โต�แย�งหร�อคัดค�านความไม�สมบูรณ�ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับมาเป�นเวลา 2 ป�ข�้นไป นับแต�วันที่กรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับ
  เว�นแต�การขาดชำระเบ้ียประกันภัย
      ในกรณีที่บร�ษัทได�ทราบข�อมูลอันจะบอกล�างสัญญาประกันภัยได� แต�มิได�ใช�สิทธิบอกล�างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือนนับแต�ทราบข�อมูลนั้น บร�ษัทไม�อาจบอกล�าง
 ความสมบูรณ�ของสัญญาประกันภัยในกรณีน้ีได�
 4. กฎหมายบังคับใช�  
     กรมธรรม�ประกันภัยนี้อยู �ภายใต�กฎหมายไทยและจะถูกตีความหมายตามกฎหมายไทย ผู�เอาประกันภัย และ/หร�อผู� ได�รับความคุ�มครองยินยอมว�ากฎหมายไทยจะเป�น
 กฎหมายเดียวที่ใช�ในการยุติข�อโต�แย�งที่เกิดข�้น หร�อมีส�วนเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้
 5. การแก� ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม�ประกันภัย
      การเปล่ียนแปลงกรมธรรม�ประกันภัยน้ีจะมีผลสมบูรณ�ต�อเม่ือบร�ษัทตกลงรับการเปล่ียนแปลง และจะมีผลบังคับต�อเม่ือบร�ษัทได�บันทึกการเปล่ียนแปลงลงในกรมธรรม�ประกันภัยฉบับน้ี 
 หร�อออกเป�นเอกสารแนบท�ายให�แล�วโดยผู�มีอำนาจทำการแทนบร�ษัท
      การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข ความคุ�มครอง และข�อยกเว�นของกรมธรรม�ประกันภัยนั้นจะกระทำได� ณ วันท่ีมีการต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัยเท�าน้ัน และข�น้อยู�กับการพ�จารณาอนุมัติ
 ของบร�ษัทในขณะนั้น บร�ษัทจะได�แจ�งให�ผู�เอาประกันภัยทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรถึงการเปลี่ยนแปลง โดยจะส�งหนังสือแจ�งไปยังที่อยู�ที่ผู�เอาประกันภัยแจ�งไว�กับบร�ษัท
 ภายในระยะเวลา 15 วันก�อนวันท่ีกรมธรรม�ประกันภัยหมดอายุ
      ผู�เอาประกันภัยจะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอยู�ของผู�เอาประกันภัยหร�อผู�ได�รับความคุ�มครองทุกคร้ัง เพ�อ่ประโยชน�ในการรับแจ�งจากบร�ษัท
 6. การชำระเบี้ยประกันภัยและการเร��มความคุ�มครอง
     6.1. การชำระเบี้ยประกันภัยในป�แรกจะถึงกำหนดชำระทันที และความคุ�มครองจะเร��มในวันที่กรมธรรม�ประกันภัยเร��มต�นมีผลบังคับดังที่ระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย
            เมื่อบร�ษัทตกลงรับประกันภัย
     6.2. ในป�ต�ออายุ หากชำระเบี้ยประกันภัยก�อนกรมธรรม�ประกันภัยหมดอายุลง บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองต�อเนื่องจากกรมธรรม�ประกันภัยเดิม
     6.3. หากไม�มีการชำระเบี้ยประกันภัยป�ต�ออายุก�อนกรมธรรม�ประกันภัยหมดอายุลง ให�ถือว�าความคุ�มครองตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้สิ�นสุดลงตั้งแต�วันที่กรมธรรม�ประกันภัย
            สิ�นผลบังคับดังที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัยโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 
     6.4. ผู�ได�รับความคุ�มครองแต�ละรายจะต�องศึกษาและชำระเบี้ยประกันภัยตามอายุที่แท�จร�งของผู�ได�รับความคุ�มครองแต�ละรายที่กำหนดโดยบร�ษัท
 7. การแจ�งอายุ หร�อประเทศที่อยู�อาศัยหลักคลาดเคลื่อน
     ถ�ามีการแถลงอายุ หร�อประเทศที่อยู�อาศัยหลักของผู�ได�รับความคุ�มครองคลาดเคลื่อนจากความจร�งทำให�
     7.1 บร�ษัทได�รับเบ้ียประกันภัยน�อยกว�าท่ีกำหนด จำนวนเง�นผลประโยชน�ท่ีจะได�รับตามกรมธรรม�ประกันภัยน้ีจะเท�ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได�ชำระแล�วน้ัน อาจซ้ือความคุ�มครอง
           ตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้ได�ตามอายุและ/หร�อประเทศที่อยู�อาศัยหลักที่ถูกต�องแท�จร�ง หากอายุและ/หร�อประเทศที่อยู�อาศัยหลักของผู�ได�รับความคุ�มครองที่ถูกต�องแท�จร�งนั้น
           ไม�อาจได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้แล�ว บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ใดๆให� แต�จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม�ประกันภัยนี้ที่ได�ชำระแล�วทั้งหมดและใน  
           กรณีที่บร�ษัทพบว�าได�เคยมีประวัติการเร�ยกร�องค�าสินไหมในกรมธรรม�ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู�ในป�จจ�บันนี้แล�ว ให�ทำการคืนเบี้ยประกันภัยตามจำนวนระยะเวลา
           ที่เหลืออยู�นับจากวันที่บร�ษัทได�ทราบเหตุดังกล�าว
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     7.2 บร�ษัทได�ร ับเบี ้ยประกันภัยเกินกว�าอัตราประกันภัยที ่กำหนด บร�ษัทจะคืนเบี ้ยประกันภัยในส�วนที ่เกินให�แก�ผู � เอาประกันภัย และ/หร�อ ผู � ได�ร ับความคุ �มครอง
           อย�างไรก็ตาม บร�ษัทจะไม�นำเง�่อนไขนี้ไปบังคับใช�เพ�่อการปรับเบี้ยประกันภัยย�อนหลัง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในป�กรมธรรม�ประกันภัยที่ผ�านไปแล�ว
 8. การต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย
      กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีระยะเวลาหนึ่งป� บร�ษัทอาจปฏิเสธการต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัยโดยแจ�งล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรอย�างน�อย 30 วัน ก�อนวันที่กรมธรรม�ประกันภัย
 จะสิ�นผลบังคับและต�องแจ�งสาเหตุของการปฏิเสธการต�ออายุด�วย
      ในกรณีท่ีบร�ษัทจะทำการต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย บร�ษัทยังคงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะปรับอัตราเบ้ียประกันภัยใหม�ให�เหมาะสมกับระดับความเส่ียงภัยและอายุท่ีเพ��มข�น้ โดยท้ังน้ีข�น้อยู�กับว�า
 ผู�ได�รับความคุ�มครองมีคุณสมบัติเป�นไปตามหลักการพ�จารณาประกันภัยของบร�ษัทและอัตราเบี้ยประกันภัยที่มีผลบังคับใช�ในขณะนั้น
 9. การปรับเบี้ยประกันภัย
      บร�ษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบป�กรมธรรม�ประกันภัยตามช�วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู� ได�รับความคุ�มครอง และตามประวัติการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนในแต�ละราย  
 ทั้งนี้ยังอยู�ภายใต�อัตราเบี้ยประกันภัยที่บร�ษัทได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ�งให�ผู�ได�รับความคุ�มครองทราบล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษร
 10. การสิ�นสุดความคุ�มครอง
        10.1 กรมธรรม�ประกันภัยน้ีจะสิ�นสุดลงโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ�ดังกล�าวต�อไปน้ี
  10.1.1 ผู�เอาประกันภัยมิได�ชำระเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดในเง�่อนไขทั่วไปข�อ 6 เร�่องการชำระค�าเบี้ยประกันภัยและการเร��มความคุ�มครอง
  10.1.2 ณ วันที่สิ�นสุดความคุ�มครองตามที่ระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  10.1.3 ณ วันที่ฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งใช�สิทธิบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัย ตามเง�่อนไขทั่วไปข�อ 12 การบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัย
        10.2 ความคุ�มครองของผู�ได�รับความคุ�มครองในแต�ละรายจะสิ�นสุดลง โดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ�ดังกล�าวต�อไปนี้
  10.2.1 ผู�ได�รับความคุ�มครองเสียชีว�ต ซ่ึงบร�ษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให�แก�ผู�รับประโยชน�โดยหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม�ประกันภัยฉบับน้ีได�ใช�บังคับมาแล�ว
              ออกตามส�วน
  10.2.2 ณ วันท่ีสิ�นสุดความคุ�มครองตามท่ีระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซ่ึงบร�ษัทได�ปฏิเสธการต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย
               สำหรับผู� ได�รับความคุ�มครองในแต�ละราย โดยแจ�งล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรอย�างน�อย 30 วันก�อนวันที่กรมธรรม�ประกันภัยจะสิ�นผลบังคับตามที่อยู�
               คร้ังสุดท�าย
        ความคุ�มครองในแต�ละข�อตกลงคุ�มครองและ/หร�อเอกสารแนบท�ายจะสิ�นสุด เมื่อบร�ษัทได�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนจนครบจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่ระบุไว�ในแต�ละ
 ข�อตกลงคุ�มครองและ/หร�อเอกสารแนบท�าย น้ันแล�ว
 11. การเปลี่ยนแปลงประเทศที่อยู�อาศัย
        ผู�เอาประกันภัยจะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบในกรณีที่ผู� ได�รับความคุ�มครองรายหนึ่งรายใดเปลี่ยนแปลงประเทศที่อยู�อาศัยหลักซึ่งอาจมีผลกระทบต�อความมีสิทธิของผู�ได�รับ
 ความคุ�มครองตามผลประโยชน�ของกรมธรรม�ประกันภัย หากผู�เอาประกันภัยมิได�แจ�งให�บร�ษัททราบในการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว บร�ษัทจะดำเนินการตามที่ได�ระบุไว�ในเง�่อนไขทั่วไปข�อ 
 7 เร�่องการแจ�งอายุหร�อประเทศที่อยู�อาศัยหลักคลาดเคลื่อน
 12. การบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัย
        ผู�เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยน้ี โดยทำการแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรถึงบร�ษัท และมีสิทธิได�รับเบ้ียประกันภัยคืน สำหรับระยะเวลาประกันภัยท่ียังไม�หมดอายุ
 หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได�ใช�บังคับมาแล�วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ตามตารางที่ระบุไว�ดังต�อไปนี้ 
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         การบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยตามเง�อ่นไขในข�อน้ี ไม�ว�าจะกระทำโดยฝ�ายใดก็ตาม ต�องเป�นการบอกเลิกท้ังฉบับเท�าน้ัน ไม�สามารถบอกเลิกความคุ�มครองเพ�ยงส�วนหน่ึงส�วนใด
 ระหว�างป�ได� ทั้งนี้หากบร�ษัทได�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม�ประกันภัยระหว�างป�กรมธรรม�ประกันภัยแล�วจะไม�มีการคืนเบี้ยประกันภัย บร�ษัทจะไม�จ�ายค�าสินไหมทดแทนใดๆ
 หลังจากท่ีมีการบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยแล�ว
         บร�ษัทมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยฉบับน้ีได�  ด�วยการแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรล�วงหน�า 30 วันโดยส�งเป�นจดหมายลงทะเบียนไปยังท่ีอยู�ท่ีผู�เอาประกันภัยแจ�งไว�คร้ังสุดท�าย
 ในกรณีนี้บร�ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให�แก�ผู�เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม�ประกันภัยฉบับนี้ได�ใช�บังคับมาแล�วออกตามส�วนและบร�ษัทจะไม�จ�าย
 ค�าสินไหมทดแทนใดๆ หลังจากที่มีการบอกเลิกกรมธรรม�ประกันภัยแล�ว
 13. การระงับข�อพ�พาทโดยอนุญาโตตุลาการ
        ในกรณีท่ีมีข�อพ�พาท ข�อขัดแย�ง หร�อข�อเร�ยกร�องใด ๆ ภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยฉบับน้ี ระหว�างผู�มีสิทธิเร�ยกร�องตามกรมธรรม�ประกันภัยกับบร�ษัท และหากผู�มีสิทธิเร�ยกร�องประสงค�
 และเห็นควรยุติข�อพ�พาทน้ันโดยว�ธีการอนุญาโตตุลาการ บร�ษัทตกลงยินยอมและให�ทำการว�นิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�ม
 ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว�าด�วยอนุญาโตตุลาการ
 14. สิทธิในการตรวจสอบ 
        บร�ษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการว�นิจฉัยของผู�ได�รับความคุ�มครองเท�าท่ีเก่ียวข�องกับการประกันภัยน้ี และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจำเป�น
 และไม�เป�นการขัดต�อกฎหมายโดยค�าใช�จ�ายของผู�ได�รับความคุ�มครอง
        ในกรณีท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองไม�ยินยอมให�บร�ษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจว�นิจฉัยของผู�ได�รับความคุ�มครองเพ�อ่ประกอบการพ�จารณาจ�ายผลประโยชน�น้ัน  
 บร�ษัทสามารถปฏิเสธการให�ความคุ�มครองแก�ผู�ได�รับความคุ�มครองได�
 15. การแจ�งและการเร�ยกร�องผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัย
        15.1 ผู�เอาประกันภัย ผู�ได�รับความคุ�มครอง หร�อตัวแทนของบุคคลดังกล�าวแล�วแต�กรณี จะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วยท่ีอาจเป�นเหตุแห�งการเร�ยกร�อง
  ผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้โดยไม�ชักช�า ในกรณีที่มีการเสียชีว�ตต�องแจ�งให�บร�ษัททราบในทันที เว�นแต�จะพ�สูจน� ได�ว�ามีเหตุจำเป�นอันสมควรจ�งไม�อาจแจ�ง
  ให�บร�ษัททราบดังที่ได�กล�าวมาแล�วข�างต�นได� แต�ได�แจ�งโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะกระทำได�แล�ว
        15.2 ก�อนที่ผู� ได�รับความคุ�มครองจะได�รับการรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยในหร�อการผ�าตัดหร�อหัตถการที่มีการวางแผนเอาไว�ก�อนในโรงพยาบาล ผู� ได�รับความคุ�มครอง
  หร�อผู�เอาประกันภัย หร�อโรงพยาบาลจะต�องทำการขอตรวจสอบสิทธิในเร�่องความคุ�มครองตามเง�่อนไขของกรมธรรม�ประกันภัยจากบร�ษัท โดยบร�ษัทจะทำการ
  ออกเอกสารยืนยันถึงรายละเอียดดังนี้
  15.2.1 แผนการรักษานั้นมีความเหมาะสมภายใต�ความคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัย
  15.2.2 แผนการรักษานั้นมีความจำเป�นทางการแพทย�จร�ง
  15.2.3 แผนการรักษานั้นมีค�าใช�จ�ายภายใต�ความจำเป�นและสมควร
  15.2.4 ค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลนั้นไม�เกินวงเง�นผลประโยชน�ที่เหลืออยู�ของกรมธรรม�ประกันภัย
        ในกรณีที่มีส�วนต�างของวงเง�นค�ารักษาพยาบาลที่บร�ษัทรับรองกับค�าใช�จ�ายที่โรงพยาบาลเร�ยกเก็บเมื่อผู�ได�รับความคุ�มครองออกจากโรงพยาบาล ผู�ได�รับความคุ�มครอง
 จะต�องชำระส�วนต�างที่เกินจากที่บร�ษัทรับรองและค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่ไม�เกี่ยวข�องกับการรักษาพยาบาลนั้นๆ ให�แก�โรงพยาบาล 
        ในกรณีที่ผู�ได�รับความคุ�มครองมีความจำเป�นที่จะต�องรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนอกเคร�อข�ายของบร�ษัท ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องทำการขอตรวจสอบสิทธิ
 ในเร�่องความคุ�มครองตามเง�่อนไขของกรมธรรม�ประกันภัยจากบร�ษัทล�วงหน�าก�อนที่จะรับการรักษาพยาบาล และจะต�องได�รับการยืนยันจากบร�ษัทเป�นลายลักษณ�อักษรก�อนที่จะ
 เข�ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่ไม�ได�รับการยืนยันจากบร�ษัทผู�เอาประกันภัยหร�อผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องติดต�อบร�ษัททันที
        ในกรณีที่เป�นการรักษาพยาบาลฉุกเฉินซึ่งเป�นเหตุให�ผู�ได�รับความคุ�มครองไม�สามารถติดต�อขอรับการอนุมัติวงเง�นค�ารักษาพยาบาลจากบร�ษัท ในกรณีนี้ให�ผู�เอาประกันภัย
 หร�อผู� ได�รับความคุ�มครองหร�อตัวแทนของผู�เอาประกันภัยหร�อตัวแทนของผู� ได�รับความคุ�มครองหร�อบุคคลอื่นที่สามารถแจ�งการเร�ยกร�องได�ทำการติดต�อขออนุมัติวงเง�น
 ค�ารักษาพยาบาลจากบร�ษัทโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะกระทำได�เพ�่อให�โรงพยาบาลทำการติดต�อบร�ษัทได�อย�างทันท�วงที และผู�เอาประกันภัยหร�อผู� ได�รับความคุ�มครองจะต�องแสดง
 บัตรสมาชิกและ/หร�อบัตรประจำตัวประชาชนและ/หร�อหลักฐานแสดงตัวตนใดๆ ให�แก�โรงพยาบาลเมื่อเข�ารับการรักษาพยาบาล
 16. การส�งหลักฐานการเร�ยกร�องผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัย
        ในกรณีการเร�ยกร�องผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้  ผู� ได�รับความคุ�มครอง หร�อตัวแทนของผู� ได�รับความคุ�มครองแล�วแต�กรณี จะต�องนำส�งหลักฐานดังต�อไปนี้
 ให�แก�บร�ษัท โดยค�าใช�จ�ายของตนเอง
        1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องสิทธิการรักษาพยาบาล หร�อผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีกำหนดโดยบร�ษัท 
        2. ใบรับรองแพทย� หร�อรายงานแพทย�ต�นฉบับท่ีระบุอาการสำคัญ ผลการว�นิจฉัย และการรักษา 
        3. ต�นฉบับและสำเนาใบเสร็จรับเง�นท่ีแสดงรายการค�าใช�จ�าย 
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        โดยให�ส�งหลักฐานข�างต�นภายใน 30 วันนับจากวันท่ีออกจากโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อวันท่ีรับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเง�นต�องเป�นใบเสร็จรับเง�นต�นฉบับ
 และบร�ษัทจะคืนต�นฉบับใบเสร็จท่ีรับรองยอดเง�นท่ีจ�ายไป เพ�่อให�ผู�ได�รับความคุ�มครองไปเร�ยกร�องส�วนที่ขาดจากผู�รับประกันภัยรายอื่น แต�หากผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับการชดใช�
 จากสวัสดิการของรัฐหร�อสวัสดิการอ่ืนใดหร�อจากการประกันภัยอื่นมาแล�ว อนุโลมให�ผู� ได�รับความคุ�มครอง ส�งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเง�นที่จ�ายจากสวัสดิการของรัฐ
 หร�อหน�วยงานอ่ืน เพ�อ่เร�ยกร�องส�วนท่ีขาดจากบร�ษัทได�
        การไม�ส�งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล�าวไม�ทำให�สิทธิในการเร�ยกร�องเสียไป หากแสดงให�เห็นได�ว�ามีเหตุอันสมควรท่ีไม�สามารถส�งหลักฐานดังกล�าวได�ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
 แต�ได�ส�งโดยเร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะกระทำได�แล�ว
 17. การจ�ายผลประโยชน�
        บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน� ค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควรภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต�วันที่บร�ษัทได�รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ�วนและถูกต�องแล�วให�แก�
 ผู�ได�รับความคุ�มครอง หร�อในกรณีที่ผู�ได�รับความคุ�มครองเสียชีว�ต บร�ษัทจะจ�ายให�แก�ผู�รับประโยชน�
        ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการเร�ยกร�องเพ�อ่ให�บร�ษัทจ�ายผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยน้ีไม�เป�นไปตามข�อตกลงคุ�มครองในกรมธรรม�ประกันภัย  ระยะเวลาท่ีกำหนดไว�
 อาจขยายออกไปได�อีกตามความจำเป�น แต�ทั้งนี้จะไม�เกิน 90 วันนับจากวันที่บร�ษัทได�รับหลักฐานความเสียหายครบถ�วนแล�ว
        การจ�ายผลประโยชน�ภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้จะจ�ายเป�นเง�นบาทไทย ในกรณีที่ค�าสินไหมทดแทนที่เร�ยกร�องเป�นค�าเง�นสกุลอื่น บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�อ�างอิง
 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห�งประเทศไทยตามวันที่ที่ระบุบนใบเสร็จรับเง�น
        ทั้งนี้ หากบร�ษัทไม�อาจจ�ายผลประโยชน�ให�แล�วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข�างต�น บร�ษัทจะรับผิดชดใช�ดอกเบี้ยให�อีกในอัตราร�อยละ 15 ต�อป�ของจำนวนเง�นที่ต�องจ�าย 
 ทั้งนี้นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ
        ในกรณีที่ผู� ได�รับความคุ�มครองทำการเร�ยกร�องค�าผลประโยชน�ในทางที่ไม�สุจร�ต บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ใดๆ จากการเร�ยกร�อง และหากบร�ษัทได�จ�ายผลประโยชน� ไป
 เร�ยบร�อยแล�วก�อนที่บร�ษัทจะค�นพบความไม�สุจร�ต บร�ษัทสามารถเร�ยกผลประโยชน�ที่จ�ายไปแล�วนั้นคืนจากผู�ได�รับความคุ�มครองหร�อผู�รับประโยชน�  และบร�ษัทสามารถที่จะใช�สิทธิ
 ตามเง�่อนไข ข�อ 2. เร�่องการละเมิดสัญญาประกันภัยที่ได�ระบุไว�
 18. การจัดการเร�ยกร�องผลประโยชน�
        ผู�เอาประกันภัยจะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบถึงการเร�ยกร�องผลประโยชน�แต�ละคร้ังท่ีผู�เอาประกันภัยทราบว�าค�าสินไหมทดแทนสามารถเร�ยกร�องจากบุคคลหร�อบร�ษัทหร�อหน�วยงานใดๆ
 โดยที่
        18.1 หากสามารถเร�ยกร�องจากกรมธรรม�ประกันภัยอื่นใด บร�ษัทจะร�วมเฉลี่ยชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�ไม�เกินกว�าส�วนเฉลี่ยของความคุ�มครองตามกรมธรรม�ประกันภัย หร�อ
        18.2  หากเป�นการเร�ยกร�องค�าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�ตามที่ระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย (หร�อตามส�วนเฉลี่ย
    ความคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัยในกรณีท่ีสามารถเร�ยกร�องผลประโยชน�จากกรมธรรม�ประกันภัยอ่ืนใด) และบร�ษัทมีสิทธิเร�ยกร�องหร�อฟ�องบุคคลใดให�ใช�ความเสียหาย
    เพ�่อประโยชน�ของบร�ษัทในนามของผู�เอาประกันภัย ในการนี้ผู�เอาประกันภัยจะต�อง
                 18.2.1 แจ�งให�บร�ษัททราบถึงการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วยนั้นได�เกิดข�้นโดยสาเหตุจากบุคคลที่สามโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะกระทำได� บร�ษัทจะทำการส�งแบบฟอร�ม
               เพ�่อให�ผู�เอาประกันภัยหร�อผู�ได�รับความคุ�มครอง หร�อ
                 18.2.2 หากผู�ู�ได�รับความคุ�มครองมิได�ทำการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนจากบุคคลใด ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องให�ความร�วมมือแก�บร�ษัทในการดำเนินการเพ�อ่ให�บร�ษัท
                สามารถเร�ยกคืนค�าสินไหมทดแทนที่บร�ษัทได�ชำระไปก�อนตามผลประโยชน�ที่ระบุไว�ในกรมธรรม�ประกันภัย หร�อ
                 18.2.3 ในกรณีท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองมิได�ชำระค�ารักษาพยาบาลรวมถึงดอกเบ้ียปรับท่ีเร�ยกร�องจากบุคคลใดคืนให�แก�บร�ษัท บร�ษัทมีสิทธิท่ีจะเร�ยกเก็บค�ารักษาพยาบาล
                คืนจากผู�ู�ได�รับความคุ�มครองโดยเจ�าหน�าที่ของบร�ษัทเอง หร�อตัวแทนนายหน�าของบร�ษัท หร�อตัวแทนภายนอกที่บร�ษัทว�าจ�างให�ดำเนินการแทน
 19. เง�่อนไขบังคับก�อน
        บร�ษัทอาจปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยนี้  เว�นแต�ผู�เอาประกันภัย ผู�ได�รับความคุ�มครอง หร�อผู�รับประโยชน� หร�อตัวแทนของผู�เอาประกันภัย หร�อตัวแทนของผู�ได�
 รับความคุ�มครอง ได�ปฏิบัติถูกต�องครบถ�วนตามสัญญาประกันภัยและเง�่อนไขแห�งกรมธรรม�ประกันภัยนี้

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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 20. การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน�ความคุ�มครอง
        ผู�ได�รับความคุ�มครองสามารถเปล่ียนแปลงผลประโยชน�ความคุ�มครองให�สูงข�น้ได�ในป�ท่ีต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย โดยผู�เอาประกันภัยจะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบเป�นลายลักษณ�อักษร
 ในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน�ความคุ�มครอง และบร�ษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล�าว
        ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องแถลงสภาพทางการแพทย�ใดๆ ให�บร�ษัททราบเมื่อขอทำการเพ��มผลประโยชน� หากผู�ได�รับความคุ�มครองนั้นได�ทราบถึงหร�อได�รับการบาดเจ็บ
 หร�อการเจ็บป�วยก�อนเวลาที่ผลประโยชน�ความคุ�มครองได�ปรับเพ��ม จำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดที่จะได�รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วยซึ่งเกิดข�้น
 ก�อนการปรับเพ��มผลประโยชน�ความคุ�มครองจะไม�เกินกว�าจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดเดิมก�อนที่ผลประโยชน�ความคุ�มครองจะได�รับการปรับเพ��ม 
 21. การเพ��มหร�อลดจำนวนผู� ได�รับความคุ�มครอง
        ในกรณีที่ผู�เอาประกันภัยต�องการเพ��มหร�อลดจำนวนผู�ได�รับความคุ�มครอง ผู�เอาประกันภัยสามารถทำได�ทันทีโดยกรอกใบคำขอเอาประกันภัยที่บร�ษัทกำหนดและส�งให�แก�บร�ษัท 
        ในกรณีที่มารดาของทารกซึ่งเป�นผู� ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้แต�เพ�ยงผู�เดียวผู�เอาประกันภัยจะสามารถเพ��มทารกแรกเกิดเข�าเป�นผู�อยู�ในอุปการะ
 ได�ภายใน 30 วันนับจากวันที่คลอด โดยที่ผลประโยชน�คุ�มครองของมารดาซึ่งเป�นผู�ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้จะต�องมีผลคุ�มครองอยู�
        หากมารดาของทารกมิได�รับความคุ�มครองตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้ ทารกจะได�รับความคุ�มครองเมื่อออกจากแผนกบร�บาลทารกแรกเกิดแล�ว
        ในการเพ��มหร�อลดจำนวนผู�ได�รับความคุ�มครองจะมีผลเมื่อผู�เอาประกันภัยจะต�องแจ�งให�บร�ษัททราบเป�นลายลักษณ�อักษรในการเพ��มหร�อลดจำนวนผู�ได�รับความคุ�มครอง
 และบร�ษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล�าวในอัตราเบี้ยประกันภัยตามส�วน
 22. สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย  (Pre-Existing Conditions)
        บร�ษัทจะไม�จ�ายผลประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเร�้อรัง การบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) ที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันที่กรมธรรม�
 ประกันภัยนี้เร��มมีผลบังคับเป�นครั้งแรก เว�นแต�
        22.1 ผู�ได�รับความคุ�มครองได�แถลงให�บร�ษัททราบและบร�ษัทตกลงยอมรับสภาพเช�นนั้นตั้งแต�การยอมรับคำขอเอาประกันภัยโดยที่ไม�มีการยกเว�นความคุ�มครองดังกล�าว
        22.2 กรมธรรม�ประกันภัยน้ี มีผลบังคับต�อเน่ืองมาไม�น�อยกว�า 3 ป� โดยโรคเร�อ้รัง การบาดเจ็บหร�อ การเจ็บป�วย (รวมถึงภาวะแทรกซ�อน) น้ัน ไม�ปรากฏอาการ ไม�ได�รับการตรวจรักษา
  หร�อว�นิจฉัยโดยแพทย�หร�อไม�ได�พบหร�อปร�กษาแพทย�  ในระยะ 5 ป�ก�อนวันที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้ เร��มมีผลบังคับเป�นครั้งแรกซึ่งมีนัยสำคัญเพ�ยงพอที่จะทำให�บุคคลทั่วไป
  พ�งแสวงหา การว�นิจฉัย การดูแลหร�อ การรักษาพยาบาล หร�อที่ทำให�แพทย�พ�งให�การว�นิจฉัย ดูแลหร�อให�การรักษาพยาบาล
        

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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  ข�อยกเว�นทั่วไป
 การประกันภัยน้ี ไม�คุ�มครองค�าใช�จ�ายจากการรักษาพยาบาล หร�อความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหร�อ การเจ็บป�วย (รวมท้ังภาวะแทรกซ�อน) อาการ หร�อภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
 1. โรคเร�้อรัง การบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วยที่ยังมิได�รักษาให�หายก�อนวันทำสัญญาประกันภัย  การตรวจรักษาภาวะที่เป�นมาแต�กำเนิด (Congenital) ป�ญหาด�านพัฒนาการ  
     ทั้งพัฒนาการทางสร�ระว�ทยาและ/หร�อ พัฒนาการทางด�านการเร�ยนรู� หร�อโรคทางพันธุกรรม  รวมถึงการตรวจว�นิจฉัยทางพันธุกรรม (Genetic test) หร�อการให�
                  คำปร�กษาที่เกี่ยวข�อง   
 2. การตรวจรักษาหร�อการผ�าตัดเพ�่อเสร�มสวย หร�อการแก� ไขป�ญหาผิวพรรณ สิว ฝ�า กระ รังแค ผมร�วงหร�อการควบคุมน้ำหนักตัว หร�อการผ�า หร�อดูดไขมัน หร�อเนื้อเยื่อ  
     ส�วนเกินออกจากร�างกาย หร�อการผ�าตัดอันมีลักษณะเลือกได� เว�นแต�เป�นการตกแต�งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีได�รับความคุ�มครองและบร�ษัทได�ยินยอมเป�นลายลักษณ�อักษร
 3. การต้ังครรภ� การคลอดบุตร การทำแท�ง การแท�งบุตร (ยกเว�น จากอุบัติเหตุ) การคุมกำเนิด การรักษาภาวะเป�นหมันหร�อการรักษาเพ�อ่ให�มีบุตร (รวมถึงการสืบว�เคราะห�) การทำหมัน
     หร�อการแก�หมัน โรคติดต�อทางเพศสัมพันธ� การรักษาโรคทางกรรมพันธุ� การรักษาพยาบาลเกี่ยวกับเส�นเลือดโป�งในลูกอัณฑะ (Varicocele) โรคหย�อนสมรรถนะทางเพศ  
     (Impotence) หร�อผลต�อเนื่องจากอาการดังกล�าว การผ�าตัดแปลงเพศ รวมถึงการขลิบหนังหุ�มอวัยวะเพศ (Circumcision)  เว�นแต�เป�นความจำเป�นทางการแพทย�
 4. โรคเอดส� หร�อกามโรคหร�อโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�
 5. การตรวจรักษา หร�อการป�องกัน การใช�ยา หร�อสารต�างๆ เพ�่อชะลอการเสื่อมของวัย หร�อการให�ฮอร�โมนทดแทนในวัยใกล�หมดหร�อหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
     ในหญิง หร�อชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
 6. การตรวจสุขภาพท่ัวไป การร�องขอเข�าอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อร�องขอการผ�าตัด การพักฟ��น หร�อการพักเพ�อ่การฟ��นฟ� หร�อการรักษา
     โดยว�ธีให�พักอยู�เฉยๆ การตรวจว�เคราะห�เพ�่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม�เกี่ยวข�องโดยตรงกับการเข�ารักษาในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อคลินิก เว�นแต�จะระบุไว�
     เป�นอย�างอื่นในกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค�าใช�จ�ายสำหรับอุปกรณ�เพ�่อช�วยในการมองเห็นหร�อการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น เว�นแต�จะระบุไว�
      เป�นอย�างอื่นในกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 8. การตรวจรักษา หร�อผ�าตัด เก่ียวกับฟ�น หร�อเหง�อก การทำฟ�นปลอม การครอบฟ�น การรักษารากฟ�น อุดฟ�น  การจัดฟ�น ข�ดหินปูน ถอนฟ�น การใส�รากฟ�นเทียม ยกเว�นในกรณีจำเป�น
      อันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ ไม�รวมค�าฟ�นปลอม การครอบฟ�นและการรักษารากฟ�นหร�อใส�รากเทียม) เว�นแต�จะระบุไว�เป�นอย�างอื่นในกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 9. การรักษาหร�อการบำบัดการติดยาเสพติดให�โทษ บุหร� ่สุรา หร�อสารออกฤทธ์ิต�อ จ�ตประสาท การตรวจรักษาอาการ หร�อโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจ�ตใจ โรคทางจ�ตเวช หร�อ
      ทางพฤติกรรมหร�อความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เคร�ยด ความผิดปกติของ การกิน หร�อความว�ตกกังวล
 10. การตรวจรักษาท่ียังอยู�ในระหว�างทดลอง การตรวจหร�อการรักษาโรคหร�ออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหร�อการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 11. การปลูกฝ�หร�อการฉีดวัคซีนป�องกันโรค (ยกเว�นการฉีดวัคซีนป�องกันโรคพ�ษสุนัขบ�าภายหลังการถูกสัตว�ทำร�าย และวัคซีนป�องกันบาดทะยัก ภายหลังได�รับการบาดเจ็บ)  
       เว�นแต�จะระบุไว�เป�นอย�างอื่นในกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 12. การจ�ายยาที่ไม�ได�ตอบสนองหร�อรักษาการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วยในทันที การตรวจว�นิจฉัย การบาดเจ็บ หร�อ การเจ็บป�วย  การรักษาหร�อตรวจว�เคราะห�เพ�่อสาเหตุ  
        ซ่ึงไม�ใช�ความจำเป�นทางการแพทย� หร�อไม�เป�นมาตรฐานทางการแพทย� หร�อที่ไม�เกี่ยวข�องโดยตรงกับการเข�ารักษาในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม หร�อคลินิก
 13. การตรวจรักษาที่ไม�ใช�แผนป�จจ�บัน รวมถึงแพทย�ทางเลือก เว�นแต�จะระบุไว�เป�นอย�างอื่นในกรมธรรม�ประกันภัยนี้
 14. ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู� ได�รับความคุ�มครอง ซ่ึงเป�นแพทย�ส่ัง ให�แก�ตัวเอง รวมท้ังค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย� ผู�ซ่ึงเป�น บิดา  
        มารดา คู�สมรส หร�อบุตรของผู� ได�รับความคุ�มครอง
 15. การฆ�าตัวตาย  การพยายามฆ�าตัวตาย  การทำร�ายร�างกายตนเอง หร�อการพยายามทำร�ายร�างกายตนเองไม�ว�าจะเป�นการกระทำโดยตนเอง หร�อยินยอมให�ผู�อ่ืนกระทำไม�ว�า
        จะอยู�ในระหว�างว�กลจร�ตหร�อไม�ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู� ได�รับความคุ�มครอง กิน ดื่ม หร�อฉีดยาหร�อสารมีพ�ษเข�าร�างกาย การใช�ยาเกินกว�าที่แพทย�สั่ง
 16. การบาดเจ็บท่ีเกิดข�น้จากการกระทำของผู�ได�รับความคุ�มครองขณะอยู�ภายใต�ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หร�อยาเสพติดให�โทษจนไม�สามารถครองสติได� คำว�า “ขณะอยู�ภายใต�ฤทธ์ิสุรา” น้ัน
         ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให�ถือเกณฑ�มีระดับแอลกอฮอล�ในเลือดตั้งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ข�้นไป 
 17. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู� ได�รับความคุ�มครองเข�าร�วมทะเลาะว�วาทหร�อมีส�วนยั่วยุให�เกิดการทะเลาะว�วาท
 18. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู� ได�รับความคุ�มครองก�ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หร�อขณะถูกจับกุม หร�อหลบหนีการจับกุม
 19. การบาดเจ็บท่ีเกิดข�น้ขณะท่ีผู�ได�รับความคุ�มครอง แข�งรถหร�อแข�งเร�อทุกชนิด แข�งม�า แข�งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ�ตสกีด�วย แข�งสเก็ต ชกมวย โดดร�ม (เว�นแต�การโดดร�มเพ�อ่รักษาชีว�ต)
        กระโดดจากหน�าผา การเล�นศิลปะป�องกันตัว ป�นเขาโดยไม�ใช�เชือก ไต�เขา หร�อป�นเขาที่ระดับความสูงเกินกว�า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขณะกำลังข�้นหร�อกำลังลงหร�อ
        โดยสารอยู�ในบอลลูน หร�อเคร�่องร�อน เล�นบันจ�้จั๊มพ�  ดำน้ำที่ความลึกเกิน 10 เมตร หร�อต�องใช�ถังอากาศและเคร�่องช�วยหายใจใต�น้ำ
 20. การบาดเจ็บท่ีเกิดข�น้ขณะท่ีผู� ได�รับความคุ�มครองกำลังข�น้หร�อกำลังลง หร�อขณะโดยสาร อยู�ในอากาศยานท่ีมิได�จดทะเบียนเพ�อ่บรรทุกผู�โดยสาร และมิได�ประกอบการโดย
        สายการบินพาณิชย� 
 21. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะที่ผู� ได�รับความคุ�มครองขับข�่หร�อปฏิบัติหน�าที่เป�นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 22. การบาดเจ็บที่เกิดข�้นขณะผู� ได�รับความคุ�มครองปฏิบัติหน�าที่เป�นทหาร ตำรวจ หร�ออาสาสมัคร และเข�าปฏิบัติการในสงคราม หร�อปราบปราม  
 23. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ�งร�ายของศัตรูต�างชาติ หร�อการกระทำที่มุ�งร�ายคล�ายสงคราม ไม�ว�าจะได�มีการประกาศสงครามหร�อไม�ก็ตาม หร�อสงครามกลางเมือง  
        ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว�างชนท่ีอาศัยอยู�ในประเทศเดียวกันการแข็งข�อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก�อความวุ�นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎ
        อัยการศึก หร�อเหตุการณ�ใดๆ ซึ่งจะเป�นเหตุให�มีการประกาศหร�อคงไว�ซึ่งกฎอัยการศึก การก�อการร�าย 
 24. การแผ�รังสีหร�อการแพร�กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร� หร�อจากกากนิวเคลียร�ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม�ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร� และจากกรรมว�ธีใดๆ
       แห�งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร�ซึ ่งดำเนินติดต�อไปด�วยตัวเอง

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ

8



บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

 25. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หร�อส�วนประกอบของนิวเคลียร� หร�อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร� ได�
 26. กาย-อุปกรณ�เทียมทุกชนิด เช�น ไม�เท�า แว�นตา เลนส� เคร�อ่งช�วยได�ยิน เคร�อ่งช�วยการพ�ด เคร�อ่งกระตุ�นหัวใจ เคร�่องมือทางการแพทย� และเวชภัณฑ�คงทน เคร�อ่งช�วยหายใจ 
        อุปกรณ�ออกซิเจน เคร�อ่งวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร�อ่งช�วยค้ำยันต�างๆ รถเข็นผู�ป�วย อวัยวะเทียม ได�แก� แขนเทียม ขาเทียม  ตาเทียม ยกเว�น ลิ�นหัวใจ  
        กะโหลกศีรษะ ข�อสะโพก ข�อต�อหัวเข�า
 27. การรักษาในระยะเวลา 90 วันหลังจากคลอด สำหรับเด็กที่เกิดมาจากการตั้งครรภ�โดยว�ธีการที่ไม�เป�นไปตามธรรมชาติหร�อการตั้งครรภ�ด�วยการผสมเทียม
 28. ค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นในระหว�างที่กรมธรรม�ประกันภัยยังไม�ได�รับชำระเบี้ยประกันภัย
 29. การรักษาด�วยว�ธีธาราบำบัด, สปา, หร�อรักษาทางธรรมชาติ 
 30. การรักษาทางจ�ตเวชที่มีระยะเวลาในการรักษาพยาบาลรวมกันเกินกว�า 100 วันตลอดชีพของผู� ได�รับความคุ�มครอง
 31. การฟ��นฟ�แบบผู�ป�วยในที่มีระยะเวลาเกินกว�า 28 วัน
 32. ค�าใช�จ�ายในการจัดหาอวัยวะต�างๆ รวมทั้งค�าใช�จ�ายในการจัดเก็บอวัยวะ
 33. การรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตที่คุ�มครอง รวมไปถึงการเดินทางที่เป�นการขัดต�อคำแนะนำของแพทย�แม�ว�าจะเป�นการเดินทางภายในอาณาเขตที่คุ�มครอง
 34. การรักษาโดยการให�ฮอร�โมนทดแทน เว�นแต�เป�นข�อบ�งช้ีทางการแพทย� ท้ังน้ีไม�รวมถึงการบำบัดรักษาอาการทางกาย โดยบร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�สำหรับค�าใช�จ�ายของฮอร�โมน
        ชนิดในกล�ามเนื้อหร�อฮอร�โมนชนิดแผ�นป�ดผิวหนัง (ไม�รวมถึงฮอร�โมนชนิดเม็ด) สำหรับระยะเวลาการรักษาไม�เกิน 18 เดือนนับจากวันที่เร��มตรวจรักษาเป�นครั้งแรก
 35. การตรวจว�เคราะห�ยีน รวมไปถึงการให�คำปร�กษาที่เกี่ยวข�องกับการตรวจยีน

  ข�อตกลงคุ�มครอง
        ขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับภายใต�ข�อกำหนดของเง�อ่นไขข�อตกลงคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัยน้ี หากผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหร�อการ
เจ็บป�วยซึ่งการเจ็บป�วยนั้นเกิดข�้นเมื่อพ�นระยะเวลารอคอยจนเป�นเหตุให�ต�องได�รับการรักษาพยาบาล บร�ษัทจะจ�ายค�าสินไหมทดแทนสำหรับค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควร ซึ่งเกิดข�้นจากการ
รักษาพยาบาลตามความจำเป�นทางการแพทย�และมาตรฐานทางการแพทย�ให�ตามจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายจร�ง แต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่ระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�
ประกันภัยสำหรับข�อตกลงคุ�มครอง ดังต�อไปน้ี

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
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หมวด 1 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ�าตัด

  คำจำกัดความ   
 ผู�ป�วยใน          หมายถึง         ผู�ที่ได�รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและแพทย�ลงความเห็นให�อยู�รักษาในโรงพยาบาลเป�นเวลาติดต�อกันอย�างน�อย 6 ชั่วโมง
      หร�อมากกว�านั้น  ซึ่งต�องลงทะเบียนเป�นผู�ป�วยในของโรงพยาบาล
 ห�องผู�ป�วยอาการหนัก         หมายถึง         แผนกหนึ่งภายในโรงพยาบาลที่ได�ถูกออกแบบให�เป�นห�องผู�ป�วยอาการหนัก และเป�นที่ซึ่งให�บร�การ 24 ชั่วโมง เพ�่อรักษาผู�ป�วย
      ที่อยู�ในขั้นร�ายแรงและมีอุปกรณ�ที่ให�บร�การทางการพยาบาลและยาเป�นพ�เศษ ซึ่งไม�ได�มีจัดไว�ในแผนกอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
 ศัลยกรรม          หมายถึง          การผ�าตัดที่เกิดข�้นระหว�างการรักษาที่ไม�ได�ถูกยกเว�นไว�ภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้
 การผ�าตัดเล็ก            หมายถึง          การที่ผู�ได�รับความคุ�มครองใช�สถานพยาบาลเพ�่อทำการผ�าตัดเล็ก ตามที่ได�มีการวางแผนไว�ล�วงหน�า แต�ไม�รวมถึงการอยู�แบบ
      ค�างคืนในโรงพยาบาลตามคำจำกัดความของผู�ป�วยในข�างต�น
 การปลูกถ�ายอวัยวะ         หมายถึง          การปลูกถ�ายไขกระดูก หัวใจ ปอด ตับ ตับอ�อน หร�อไต

  ความคุ�มครอง
      ขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ หากผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหร�อการเจ็บป�วยจนเป�นเหตุให�ต�องพบแพทย� และได�รับการว�นิจฉัยจากแพทย�ลงความเห็น
ให�เข�ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู�ป�วยใน หร�อรับการผ�าตัดแบบผู�ป�วยนอกที่ไม�ต�องอยู�ค�างคืนในโรงพยาบาล บร�ษัทตกลงจะจ�ายผลประโยชน�ตามจำนวนเง�นค�าใช�จ�ายที่
เกิดข�้นจร�ง แต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัยแล�วแต�จำนวนใดจะน�อยกว�า  
      โดยท่ีการรักษาท่ีไม�ได�เป�นการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินผู�ได�รับความคุ�มครองควรขอตรวจสอบสิทธิในเร�อ่งความคุ�มครองตามเง�อ่นไขของกรมธรรม�ประกันภัยจากบร�ษัทก�อนการ
เข�ารับการรักษาแบบผู�ป�วยในหร�อก�อนรับการผ�าตัดแบบผู�ป�วยนอกที่ไม�ต�องอยู�ค�างคืนในโรงพยาบาล บร�ษัทจะทำการออกเอกสารยืนยันค�ารักษาพยาบาลตามความจำเป�นและสมควร
ให�แก�โรงพยาบาลซึ่งมีรายการดังต�อไปนี้
 1. ค�าห�องและค�าอาหารรายวัน สำหรับห�องผู�ป�วยธรรมดาและค�าห�องผู�ป�วยอาการหนัก 
     ค�าห�องพักผู�ป�วยในแบบห�องพักเด่ียวท่ีมีอัตราค�าห�องต่ำท่ีสุด รวมท้ังค�าอาหารและการบร�การพยาบาลท่ัวไปตลอดจนค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข�น้ระหว�างท่ีเข�ารับการรักษาตัวในห�องผู�ป�วย
     อาการหนักของโรงพยาบาล 
 2. ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ดในระหว�างรักษาตัวอยู�ในโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึง
     2.1    ค�ายาและสารอาหารทางเส�นเลือด
     2.2    ค�าบร�การโลหิต และส�วนประกอบของโลหิต
     2.3    ค�าบร�การรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 
     2.4    ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ และพยาธิว�ทยา ค�าตรวจว�นิจฉัยทางรังสีว�ทยา ค�าตรวจว�นิจฉัยโดยว�ธีพ�เศษอื่นๆ รวมค�าแพทย�อ�านผล
     2.5    อุปกรณ�ทางการแพทย�
                   ค�าอุปกรณ�ของใช�และเคร�่องมือทางการแพทย� นอกห�องผ�าตัด
                   ค�าเวชภัณฑ�สิ�นเปลือง (เวช.1)
                   ค�าวัสดุ หร�ออุปกรณ�ที่ใส�ติดตัวผู�ป�วย (เวช.3) ยกเว�น Defibrillator หร�อ Pacemaker
     2.6    ค�ากายภาพบำบัด/อาชีวบำบัด
               ค�ากายภาพบำบัด ค�าอาชีวบำบัดและค�าธรรมเนียมแพทย�เวชศาสตร�ฟ��นฟ�หร�อนักกายภาพบำบัด ค�าเคร�อ่งมือและอุปกรณ�ของใช�ตามความจำเป�นทางการแพทย�โดยการทำ
               กายภาพบำบัดดังกล�าวต�องเป�นผลต�อเน่ืองโดยตรงและสอดคล�องกับการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย
     2.7    ค�าห�องผ�าตัดและอุปกรณ�
               ค�าห�องผ�าตัด ค�าอุปกรณ�ห�องผ�าตัด ค�าอุปกรณ�การวางยาสลบ ค�าห�องพักฟ��นหลังผ�าตัด ค�าเจ�าหน�าที่ในห�องผ�าตัด
     2.8    ค�าแพทย�ว�สัญญี/พยาบาลว�สัญญี
               ค�าบร�การแพทย�และพยาบาลที่วางยาสลบหร�อยาชา
     2.9    ค�าแพทย�ที่ปร�กษาทางการผ�าตัด กรณีไม�มีการผ�าตัด
               ค�าปร�กษาแพทย�ทางการผ�าตัด ตามค�าธรรมเนียมการปร�กษาแพทย�ที่ต�องจ�ายจร�ง
     2.10  ค�ายากลับบ�าน
               ค�ายากลับบ�าน ตามความจำเป�นทางการแพทย�ตามจร�งหลังจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาลเวชกรรม 
     2.11  ค�ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
               ค�ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากการบาดเจ็บ ภายในเวลา 24 ช่ัวโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ หลังจากวันท่ีรับการรักษาคร้ังแรกสำหรับการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย
               แต�ละครั้งไม�เกินจำนวนที่ต�องจ�ายจร�ง

(Intensive Care Unit)
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 3. ค�าใช�จ�ายสำหรับการรักษาหร�อหัตถการดังต�อไปนี้ (ที่มิได�พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหร�อสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู�ป�วยใน)
      3.1    การสลายนิ�ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
      3.2    การตรวจเส�นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/ Cardiac Catheterization)
      3.3    การผ�าตัดต�อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens Implant)
      3.4    การผ�าตัดโดยการส�องกล�อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
      3.5    การตรวจโดยการส�องกล�อง (Endoscopic) ทุกชนิด
      3.6    การผ�าตัด หร�อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
      3.7    การรักษาร�ดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหร�อผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
      3.8    การตัดก�อนเนื้อที่เต�านม (Excision Breast Mass)
      3.9    การตัดชิ�นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
      3.10  การตัดชิ�นเนื้อเพ�่อการว�นิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)
      3.11  การตัด (Amputation) นิ�วมือหร�อนิ�วเท�า
      3.12  การจัดกระดูกให�เข�าที่ (Close Reduction of Fractures)
      3.13  การเจาะตับ (Liver Biopsy)
      3.14  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
      3.15  การเจาะช�องเยื่อหุ�มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
      3.16  การเจาะช�องเยื่อหุ�มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis)
      3.17  การเจาะช�องเยื่อบุช�องท�อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
      3.18  การข�ดมดลูก (Curettage, Dilation & Curettage, Fractional Curettage)
      3.19  การตัดชิ�นเนื้อจากปากมดลูก (Calposcopy, Loop diathermy)
      3.20  การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
      3.21  การรักษาโรคด�วยรังสีแกมม�า (Gamma knife)
 4. ค�าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข�ของแพทย�ในโรงพยาบาล
      ค�าธรรมเนียมสำหรับแพทย�ที่ทำการเยี่ยมไข�ที่เตียงรายวัน ในระหว�างที่ผู�ได�รับความคุ�มครองเข�ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู�ป�วยใน
 5. ค�าธรรมเนียมศัลยแพทย� 
     ค�าธรรมเนียมการผ�าตัดโดยศัลยแพทย� รวมถึงการเยี่ยมไข�ของศัลยแพทย� และการดูแลรักษาหลังการผ�าตัดของศัลยแพทย�
 6. ค�าอวัยวะเทียม
     ค�าอวัยวะเทียมที่ได�รับการผ�าตัดใส�เข�าไปในร�างกายของผู�ได�รับความคุ�มครอง
 7. ค�าปลูกถ�ายอวัยวะ
     ค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นจากการปลูกถ�ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ�ายหัวใจ, ไต, ตับ, หร�อปอด บร�ษัทจะให�ความคุ�มครองค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นจร�งไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุด
     ท่ีกำหนดไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัยแล�วแต�จำนวนใดจะน�อยกว�า โดยค�าใช�จ�ายในการจัดหาอวัยวะหร�อค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองจากผู�บร�จาคอวัยวะดังกล�าว จะไม�ได�รับการคุ�มครอง
 8. ค�าห�องสำหรับผู�ปกครอง (Parental Accommodation)
      ค�าห�องพักของผู�ปกครองระหว�างที่บุตรที่ได�รับความคุ�มครองที่มีอายุต่ำกว�า 18 ป�บร�บูรณ�เข�ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู�ในอาณาเขตคุ�มครอง โดยบร�ษัทจะจ�ายภายใต�
      ผลประโยชน�ความคุ�มครองของบุตร
 9. ค�าชดเชยรายวัน
     บร�ษัทจะจ�ายค�าชดเชยให�แก�ผู�ได�รับความคุ�มครองเป�นรายวันอันเน่ืองมาจากการเข�ารักษาตัวแบบผู�ป�วยในท่ีได�รับความคุ�มครอง ภายในอาณาเขตท่ีคุ�มครอง เม่ือผู�ได�รับความคุ�มครอง
     มิได�เร�ยกร�องค�าสินไหมอันเกิดจากการรักษาพยาบาลนั้นจากบร�ษัท

  ข�อยกเว�นเพ��มเติมเฉพาะหมวด      
 กรมธรรม�ประกันภัยนี้จะไม�จ�ายผลประโยชน�สำหรับการเร�ยกร�องใดๆ ที่เกิดข�้นโดยตรงหร�อโดยอ�อมจาก
 1. การดูแลโดยพยาบาลพ�เศษ เว�นแต�ได�รับความยินยอมจากบร�ษัทเป�นลายลักษณ�อักษรและสอดคล�องกับมาตรฐานเวชปฏิบัติ
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หมวด 2 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การรักษาพยาบาลที่ไม�ได�อยู�ในโรงพยาบาล (การรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอก)

  คำจำกัดความ      
 ผู�ป�วยนอก         หมายถึง          ผู �ที ่รับบร�การอันเนื ่องจากการรักษาพยาบาลใน แผนกผู�ป�วยนอก หร�อในห�องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หร�อสถาน
                   พยาบาลเวชกรรม หร�อคลินิก ซ่ึงไม�มีความจำเป�นตามข�อว�นิจฉัยและข�อบ�งช้ีท่ีเป�นมาตรฐานทางการแพทย�ในการเข�ารักษาเป�นผู�ป�วยใน
 คลินิก                 หมายถึง          สถานพยาบาลแผนป�จจ�บันที ่ ได�รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทย�ทำการรักษาพยาบาล ตรวจว�นิจฉัยโรค  
      และไม�สามารถรับผู �ป�วยไว�ค�างคืนได�

  ความคุ�มครอง
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหร�อการเจ็บป�วยจนเป�นเหตุให�ต�องได�รับการบำบัดรักษาโดยแพทย� บร�ษัทตกลงจ�าย
ผลประโยชน�ที่เกิดข�้นจร�งจากการรักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอกให�แก�ผู� ได�รับความคุ�มครองตามจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายจร�ง หร�อจำนวนเง�นจำกัดความรับผิดต�อวัน แต�ไม�เกินจำนวนเง�น
ผลประโยชน�สูงสุดตามสิทธิประโยชน�ที่ควรได�ที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัยแล�วแต�จำนวนใดจะน�อยกว�า ดังต�อไปนี้
 1. ค�าธรรมเนียมแพทย�
      1.1 บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�การรักษาพยาบาลผู�ป�วยนอกให�แก�ผู�ได�รับความคุ�มครองท่ีได�รับความคุ�มครองสำหรับการบำบัดรักษาโดยแพทย� ซ่ึงเป�นผลจากการบาดเจ็บหร�อการ
            เจ็บป�วยแต�ละครั้ง แต�ไม�เกินจำนวนที่ต�องจ�ายจร�ง หร�อจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย รวมทั้งการตรวจว�นิจฉัยโดยแพทย�เพ�่อเป�น
            คำว�นิจฉัยของแพทย�ลำดับท่ีสอง (Second Opinion) แต�หากเป�นการตรวจว�นิจฉัยเพ�อ่เป�นคำว�นิจฉัยของแพทย�ลำดับต�อๆ ไป ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องได�รับความยินยอม
            จากบร�ษัทก�อนทุกคร้ัง
      1.2 ค�าธรรมเนียมการตรวจว�เคราะห�อ่ืนๆ เช�น ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ (Lab Test) ค�าเอกซ�เรย� หร�อค�าอัลตร�าซาวนด� (Ultrasound) เป�นต�น
      1.3 ค�ายาผู�ป�วยนอก ยกเว�นค�ายาท่ีจ�ายให�เกินกว�าระยะเวลา 30 วันจะต�องได�รับความยินยอมจากบร�ษัทก�อน
 2. ค�าธรรมเนียมการตรวจว�เคราะห�ด�วยคอมพ�วเตอร� เช�น การตรวจด�วยเคร�่อง MRI, การตรวจด�วยเคร�่อง PET (Positron Emission Tomography), การตรวจการเดิน
      (Gait Scan) ท่ีได�รับแบบผู�ป�วยนอก 
 3. ค�ารังสีบำบัด หร�อ ค�าเคมีบำบัดท่ีได�รับแบบผู�ป�วยนอกภายใต�การดูแลโดยแพทย�
 4. การรักษาแบบการจัดกระดูก (Chiropractic) ฝ�งเข็ม (Acupuncture) การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Homeopathy) การรักษาโรคกระดูก (Osteopathy) และกายภาพบำบัด
          (Physical Therapy) 
      ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องตรวจสอบสิทธิประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยจากบร�ษัทก�อนเข�ารับการบำบัดหร�อรักษาและ การบำบัดหร�อรักษานั้นจะต�องกระทำโดยผู�ที่ได�รับ
      ใบอนุญาตให�ปฏิบัติตามสาขาท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองเข�ารับการรักษาหร�อบำบัดและอยู�ภายใต�การควบคุมโดยแพทย� ซ่ึงได�ทำการตรวจว�นิจฉัยและวางแผนการรักษาท่ีระบุระยะเวลา
      และผลการรักษาท่ีคาดหวังเอาไว�อย�างชัดเจน
 5. การรักษาด�วยยาจ�นแผนโบราณ
      บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�สำหรับการรักษาด�วยยาจ�นแผนโบราณซ่ึงกระทำโดยแพทย�จ�นแผนโบราณท่ีได�รับอนุญาตและเป�นท่ียอมรับจากบร�ษัทซ่ึงได�ทำการตรวจว�นิจฉัยและวางแผนการรักษา
      ท่ีระบุระยะเวลาและผลการรักษาท่ีคาดหวังเอาไว�อย�างชัดเจน เป�นจำนวนไม�เกิน 20 คร้ังต�อป�และไม�เกินผลประโยชน�ท่ีระบุไว�ในกรมธรรม�ประกันภัยสำหรับผู�ได�รับความคุ�มครองแต�ละราย
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หมวด 3 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การตรวจสุขภาพ

  ความคุ�มครอง     
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อผู�ได�รับความคุ�มครองได�เอาประกันภัย มาแล�วเป�นเวลาติดต�อกัน ไม�น�อยกว�า 12 เดือนและได�ทำการต�ออายุกรมธรรม�ประกันภัย
ภายใต�แผนเดิม บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�สำหรับการตรวจสุขภาพตามค�าใช�จ�ายที่ต�องจ�ายจร�ง แต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่กำหนดไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย 
และไม�เกินหนึ่งครั้งต�อป�
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หมวด 4 : ข�อตกลงคุ�มครอง  
สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)

  ความคุ�มครอง       
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ�นระยะเวลารอคอย 270 วันนับตั้งแต�วันที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้เร��มมีผลบังคับเป�นครั้งแรก บร�ษัทจะจ�ายค�ารักษาพยาบาล
ตามจำนวนที่ต�องจ�ายจร�งแต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย สำหรับการรักษาพยาบาลสภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัยรวมไปถึง
การรักษาพยาบาลในระยะเฉียบพลันของสภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัยไม�ว�าจะเป�นโรคเร� ้อรังหร�อไม�ก็ตามที่ผู �เอาประกันภัยหร�อผู� ได�รับความคุ�มครองได�แถลงในใบคำขอ
เอาประกันภัย และในใบแถลงสุขภาพและข�อแถลงเพ��มเติม (ถ�ามี) ให�บร�ษัททราบและบร�ษัทตกลงยอมรับสภาพเช�นนั้นตั้งแต�การยอมรับคำขอเอาประกันภัยโดยที่มีการระบุความคุ�มครอง
ดังกล�าวหร�อแสดงไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย 
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หมวด 5 : ข�อตกลงคุ�มครอง
โรคเร�้อรังที่เกิดข�้นภายหลังจากการเอาประกันภัย 

                (Maintenance of Non Pre-existing Chronic Conditions arising after enrolment)

  คำจำกัดความ
 โรคเร�้อรัง                   หมายถึง          สภาพทางการแพทย�หร�อความเจ็บป�วยท่ีเกิดข�น้เป�นระยะนานหร�อเกิดข�น้โดยไม�มีท่ีสิ�นสุดท่ีได�รับการว�นิจฉัยและลงความเห็นโดยแพทย�

  ความคุ�มครอง
 ขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ หากผู�ได�รับความคุ�มครองเจ็บป�วยจนเป�นโรคเร�อ้รังตามท่ีได�รับการว�นิจฉัยและลงความเห็นโดยแพทย� บร�ษัทจะจ�ายค�ารักษาพยาบาลสำหรับ
การรักษาโรคเร�้อรังตั้งแต�หนึ่งโรคข�้นไปตามจำนวนผลประโยชน�ต�อป�ที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย โดยค�าใช�จ�ายในการตรวจว�เคราะห�ในครั้งแรกและการยับยั้งโรคเร�้อรังที่เกิดข�้น
ภายหลังจากการเอาประกันภัยจะคุ�มครองภายใต�ข�อตกลงคุ�มครองการอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ�าตัด หร�อค�ารักษาพยาบาลแบบผู�ป�วยนอก แล�วแต�กรณี และรวมถึงค�าใช�จ�ายใน
การรักษาโรคมะเร็งในช�วงประคับประคอง เช�น การรับยายับย้ังการเจร�ญเติบโตและการแบ�งตัวของเซลล�มะเร็ง หร�อการล�างไต เป�นต�น
 ท้ังน้ีการรักษาพยาบาลจะต�องได�รับการรักษาโดยแพทย�ด�วยว�ธีการท่ีเป�นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ภายใต�ความจำเป�นและสมควรทางการแพทย�

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ

15



หมวด 6 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การศัลยกรรมช�องปาก กระดูกใบหน�าและขากรรไกร

(Oral and Maxillofacial Surgery)
 

  ความคุ�มครอง
 ขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ หากผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหร�อการเจ็บป�วยจนเป�นเหตุให�ต�องได�รับการศัลยกรรมโดยแพทย� บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�
สำหรับค�าใช�จ�ายในการศัลยกรรมช�องปาก กระดูกใบหน�าและขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery) ตามจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายจร�งแต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่ระบุไว�
ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย ท้ังน้ีจะไม�รวมถึงค�ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครองการรักษาด�านทันตกรรม

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th
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หมวด 7 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉิน

  คำจำกัดความ     
 แพทย�ผู�ได�รับมอบหมาย        หมายถึง           แพทย�ท่ีได�รับการมอบหมายจากบร�ษัทในการให�การปร�กษาเก่ียวกับสภาพทางการแพทย�ของผู�ได�รับความคุ�มครอง ความเหมาะสม  
      และความจำเป�นทางการแพทย�ที่เกี่ยวข�องกับการรักษาพยาบาลของผู�ได�รับความคุ�มครองในประเทศที่ผู� ได�รับความคุ�มครอง
      เข�ารับการรักษาพยาบาล
 ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน        หมายถึง          สำนักงานหร�อองค�กรที่บร�ษัทแต�งตั้งให�เป�นผู�แทนในการดำเนินการช�วยเหลือ ผู�ได�รับความคุ�มครองในกรณีเกิดการเจ็บป�วยหร�อ
      บาดเจ็บในขณะเดินทางอยู�นอกประเทศไทยตามท่ีบร�ษัทตกลงให�บร�การกับผู�ได�รับความคุ�มครองตามท่ีระบุไว�ในกรมธรรม�ประกันภัย
 การบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉิน    หมายถึง          การเคลื่อนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครองไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีอุปกรณ�ทางการแพทย� ทั้งในประเทศหร�อไปยังประเทศใกล�เคียง
      กับประเทศท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับการบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วย หร�อการนำตัวผู�ได�รับความคุ�มครองกลับประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก
 ประเทศบ�านเกิด         หมายถึง          ประเทศที่ผู� ได�รับความคุ�มครองได�แจ�งให�บร�ษัทได�ทราบว�าเป�นภูมิลำเนาบ�านเกิดเมืองนอนและเป�นประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
      ให�แก�ผู�ได�รับความคุ�มครอง

  ข�อตกลงคุ�มครอง
     ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับและผู�ได�รับความคุ�มครองเจ็บป�วยหร�อบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนเป�นเหตุให� ผู�ได�รับความคุ�มครองต�องเข�ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
แบบผู�ป�วยในโดยทันที บร�ษัทจะจ�ายค�าใช�จ�ายในการบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินระหว�างประเทศ ดังต�อไปนี้ 
 1. การบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินจะดำเนินการโดยศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินระหว�างประเทศที่ให�บร�การนี้ในนามของบร�ษัท
 2. การบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินจะสามารถให�บร�การได�ภายใต�สถานการณ�ดังต�อไปนี้
      2.1 ในกรณีท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองเข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู�ป�วยในระหว�างท่ีกำลังเดินทางภายนอกประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก และแพทย�ผู�ได�รับมอบหมายได�ลงความเห็นว�า
             ไม�มีการดูแลทางการแพทย�ที่เหมาะสมหร�อเพ�ยงพอต�อการรักษาพยาบาลผู�ได�รับความคุ�มครอง 
      2.2 ในกรณีที่ผู�ได�รับความคุ�มครองเข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู�ป�วยในในระหว�างที่กำลังอยู�ในประเทศที่อยู�อาศัยหลัก และแพทย�ผู�ได�รับมอบหมายได�ลงความเห็นว�า
             ไม�มีการดูแลทางการแพทย�ที่เหมาะสมหร�อเพ�ยงพอต�อการรักษาพยาบาล ผู�ได�รับความคุ�มครอง 
      2.3 ภายหลังจากการบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินตามข�อ 2.1 หร�อ 2.2 ข�างต�น จนผู�ได�รับความคุ�มครองสามารถออกจากโรงพยาบาลได�แล�ว บร�ษัทจะจ�ายค�าใช�จ�ายในการเดินทางกลับ
             สู�ประเทศที่อยู�อาศัยหลักของผู�ได�รับความคุ�มครองโดยสายการบินพาณิชย�ที่มีตารางการบินประจำหร�อการขนส�งประเภทอื่นๆ ตามที่บร�ษัทเห็นสมควร
      ท้ังน้ี บร�ษัทจะไม�ดำเนินการเคล่ือนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครองกลับประเทศบ�านเกิดหากผู�ได�รับความคุ�มครองเข�าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก บร�ษัทมีสิทธิ
      ในการตัดสินใจในว�ธีการขนส�งโดยสายการบินพาณิชย�ท่ีมีตารางการบินประจำหร�อการขนส�งประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีบร�ษัทเห็นสมควร รวมท้ังวันและเวลาในการเคล่ือนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครอง 
 3. ในกรณีที่แพทย�ผู�ได�รับมอบหมายลงความเห็นว�าผู�ได�รับความคุ�มครองที่มีอายุน�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ�จะต�องร�วมเดินทางกับผู�ร�วมเดินทางใดๆ ที่มีอายุไม�น�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ�
     เดินทางร�วมไปกับศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินนั้นๆ บร�ษัทจะเป�นผู�ออกค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควรสำหรับค�าเดินทางและค�าที่พักอาศัยของผู�ร�วมเดินทางในระหว�างการบร�การ
     การเคลื่อนย�ายฉุกเฉินของผู�ได�รับความคุ�มครองที่มีอายุน�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ� จนการบร�การเคลื่อนย�ายฉุกเฉินนั้นเสร็จสิ�น 
 4. ในกรณีที่แพทย�ผู�ได�รับมอบหมายลงความเห็นว�าผู�ได�รับความคุ�มครองใดๆ มีความจำเป�นทางการแพทย�ที่จะต�องมีผู�ร�วมเดินทางที่มีอายุไม�น�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ�เดินทางร�วม
      ไปกับศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน ภายหลังการเคลื่อนย�ายฉุกเฉินเสร็จสิ�นแล�ว บร�ษัทจะออกค�าใช�จ�ายสำหรับการเดินทางกลับโดยสายการบินพาณิชย�ที่มีตารางการบินประจำ
      ไปยังประเทศที่อยู�อาศัยหลักที่มิใช�ประเทศบ�านเกิดของผู�ร�วมเดินทางนั้น โดยที่ผู�ร�วมเดินทางไปนั้นจะต�องมีความเกี่ยวข�องกับผู� ได�รับความคุ�มครองโดยอาจจะเป�นสมาชิก
      ในครอบครัวที่เป�น ผู�ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยเดียวกัน คู�ครอง พ�่ น�อง ผู�ปกครอง ของผู�ได�รับความคุ�มครอง
 5. ในกรณีท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองเสียชีว�ตในขณะท่ีอยู�ในต�างประเทศ บร�ษัทจะออกค�าใช�จ�ายในการส�งศพกลับประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก หร�อประเทศบ�านเกิดของผู�ได�รับความคุ�มครอง
 6. บร�ษัทจะไม�รับผิดชอบต�อความล�าช�าหร�อการไม�สามารถให�บร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินใดๆ ทั้งนี้จะต�องไม�เกิดจากความเพ�กเฉยของบร�ษัท หร�อศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน
      หร�อตัวแทนของบร�ษัท
 7. บร�ษัทจะไม�รับผิดชอบต�อความล�าช�าหร�อการไม�สามารถให�บร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินใดๆ จากเหตุการณ�ใดๆ ดังต�อไปนี้
      7.1 หากการบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินนั้นถูกห�ามโดยกฎหมายของประเทศที่กำลังจะให�บร�การ หร�อ
      7.2 ความล�าช�าหร�อการไม�สามารถให�บร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินนั้นเกิดจากสาเหตุป�จจัยภายนอกที่เกินกว�าบร�ษัทจะควบคุมได� เช�น การจลาจล การขัดข�องของเคร�่องบิน
             การล�าช�าของเที่ยวบิน การถูกระงับว�ซ�า เป�นต�น
      7.3 บร�ษัทจะไม�รับผิดชอบต�อการเสียชีว�ตของผู�ได�รับความคุ�มครองในระหว�างการให�บร�การการเคลื่อนย�ายฉุกเฉิน เว�นแต�เกิดจากความเพ�กเฉยหร�อละเลยของบร�ษัทหร�อตัวแทน
             ท่ีกระทำการให�บร�การในนามของบร�ษัท หร�อได�มีการคุ�มครองภายใต�ข�อตกลงคุ�มครองการเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
 8. ผลประโยชน�ความคุ�มครองค�ารักษาพยาบาลของผู�ได�รับความคุ�มครองภายหลังจากการเคลื่อนย�ายฉุกเฉินจะเป�นไปตามข�อตกลงและเง�่อนไขของผู�ได�รับความคุ�มครองนั้น
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  การร�องขอบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินในระหว�างที่ผู� ได�รับความคุ�มครองอยู�นอกประเทศที่อยู�อาศัยหลัก
 1. ในกรณีท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองเกิดการเจ็บป�วยหร�อเกิดการบาดเจ็บในขณะท่ีอยู�นอกประเทศท่ีอยู�อาศัยหลักของตน ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องทำการติดต�อศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน
 2. ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินจะทำการประเมินสถานการณ�และให�คำแนะนำในกรณีท่ีมีความจำเป�นต�องเคล่ือนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครอง
 3. เม่ือมีความจำเป�นท่ีจะต�องทำการเคล่ือนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครอง ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินจะดำเนินการประสานงานในการเคล่ือนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครองไปยังสถานท่ีใกล�เคียง
      ท่ีเหมาะสมเพ�อ่ผู�ได�รับความคุ�มครองจะเข�ารับการรักษาพยาบาลภายใต�แผนการประกันภัยของผู�ได�รับความคุ�มครอง
 4. ในกรณีที่ผู�ได�รับความคุ�มครองมีอายุน�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ� หร�อในกรณีที่ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินได�พ�จารณาเห็นสมควร ผู�ได�รับความคุ�มครองก็สามารถมีผู�ร�วมเดินทาง
      ท่ีมีอายุไม�น�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ�เดินทางร�วมไปในการบร�การการเคล่ือนย�ายฉุกเฉินน้ันได�

  การร�องขอบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินในระหว�างที่ผู� ได�รับความคุ�มครองอยู�ภายในประเทศที่อยู�อาศัยหลัก
 1. ในกรณีท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองเกิดการเจ็บป�วยหร�อเกิดการบาดเจ็บในขณะท่ีอยู�ในประเทศท่ีอยู�อาศัยหลักของตน ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องทำการติดต�อศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน
 2. ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินจะทำการประเมินสถานการณ�และให�พ�จารณาถึงความจำเป�นต�องเคลื่อนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครองไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร�อมทางการแพทย�
 3. เม่ือมีความจำเป�นท่ีจะต�องทำการเคล่ือนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครอง ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินจะดำเนินการประสานงานในการเคล่ือนย�ายผู�ได�รับความคุ�มครองไปยังโรงพยาบาล
      หร�อประเทศท่ีใกล�เคียงท่ีมีความพร�อมทางการแพทย�
 4. เมื่อได�รับการเคลื่อนย�ายไปยังสถานที่ที่มีความพร�อมทางการแพทย�แล�ว ผู�ได�รับความคุ�มครองจะเข�ารับการรักษาพยาบาลภายใต�แผนการประกันภัยของผู�ได�รับความคุ�มครอง 
 5. ในกรณีที่ผู�ได�รับความคุ�มครองมีอายุน�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ� หร�อในกรณีที่ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินได�พ�จารณาเห็นสมควร ผู�ได�รับความคุ�มครองก็สามารถมีผู�ร�วมเดินทาง
      ท่ีมีอายุไม�น�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ�เดินทางร�วมไปในการบร�การการเคล่ือนย�ายฉุกเฉินน้ันได�

  ในกรณีที่ผู� ได�รับความคุ�มครองเสียชีว�ตในระหว�างที่ผู� ได�รับความคุ�มครองอยู�นอกประเทศที่อยู�อาศัยหลัก
 - ครอบครัวของผู�ได�รับความคุ�มครองท่ีเสียชีว�ตจะต�องทำการติดต�อศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน เพ�อ่ทำการเคล่ือนย�ายผู�เสียชีว�ตกลับสู�ประเทศท่ีอยู�อาศัยหลัก หร�อประเทศบ�านเกิด
 ศูนย�บร�การช�วยเหลือฉุกเฉินจะเป�นผู�ประเมินถึงความจำเป�นในการให�บร�การการช�วยเหลือฉุกเฉิน รวมท้ังเป�นผู�ดำเนินการจัดการเคล่ือนย�ายต�างๆ เพ�อ่ให�มีความเหมาะสมต�อการบร�การ 
    ท้ังน้ี การได�รับการบร�การการช�วยเหลือฉุกเฉินจะไม�คุ�มครองถึงสิทธิในการเข�ารับการรักษาพยาบาลของผู�ได�รับความคุ�มครอง โดยท่ีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลจะเป�นไปตาม
 ข�อตกลงและเง�อ่นไขภายใต�แผนประกันภัยของผู�ได�รับความคุ�มครอง
 ข�อยกเว�นท่ัวไปตามเง�อ่นไขกรมธรรม�ประกันภัยน้ีจะไม�มีผลบังคับใช�ในระหว�างการเคล่ือนย�ายฉุกเฉิน

  ข�อยกเว�นเพ��มเติมเฉพาะหมวด
 กรมธรรม�ประกันภัยนี้จะไม�จ�ายผลประโยชน�สำหรับการเร�ยกร�องใดๆ ที่เกิดข�้นโดยตรงหร�อโดยอ�อมจาก
 1. สภาพทางการแพทย�ใดๆ ท่ีไม�จำเป�นต�องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแบบผู�ป�วยในโดยทันที หร�อไม�เป�นการป�องกันผู�ได�รับความคุ�มครองจากการเดินทางหร�อการทำงานต�อ
 2. การที่ผู� ได�รับความคุ�มครองเข�าร�วมในการกระโดดจากหน�าผา ขับข�่ในอากาศยานที่มิได�จดทะเบียนเพ�่อบรรทุกผู�โดยสาร และมิได�ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย�
      หร�อเป�นการเร�ยนการขับข�อ่ากาศยานใดๆ การเล�นศิลปะป�องกันตัว ป�นเขาโดยไม�ใช�เชือก ไต�เขา ดำน้ำท่ีความลึกเกิน 10 เมตร ป�นเขาท่ีระดับความสูงเกินกว�า 2,500 เมตรจาก
      ระดับน้ำทะเล เล�นบันจ�้จั๊มพ�  โรยตัวจากหน�าผา ขับข�่เคร�่องร�อน ขับข�่ร�มร�อน ขับข�่เคร�่องบินขนาดเล็ก  กระโดดร�ม ไต�ถ้ำหร�ออุโมงค� เล�นสกีจากหน�าผาหร�อกีฬาฤดูหนาวใดๆ  
      ท่ีเกี่ยวข�องกับจากกระโดดจากหน�าผา
 3. การที่ผู� ได�รับความคุ�มครองต�องเคลื่อนย�ายจากเร�อ แท�นข�ดเจาะน้ำมัน หร�อสถานที่ที่อยู�นอกชายฝ��งใดๆ
 4. ค�าใช�จ�ายใดๆ ท่ีไม�ได�รับคำยินยอมจากบร�ษัท รวมไปถึง การท่ีผู�ได�รับความคุ�มครองเป�นฝ�ายจัดหาหร�อดำเนินการเคล่ือนย�ายฉุกเฉินด�วยตนเองโดยไม�ได�รับความยินยอมจากบร�ษัท
 5. การบร�การใดๆ ที่ผู� ได�รับความคุ�มครองไม�ได�แจ�งให�บร�ษัททราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วย
 6. ในขณะที่ผู� ได�รับความคุ�มครองเดินทางอยู�ในประเทศหร�อพ�้นที่ที่กระทรวงการต�างประเทศนั้นๆ มีรายชื่อเป�นพ�้นที่ต�องห�าม
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หมวด 8 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การรักษาโรคทางจ�ตเวช 

  ความคุ�มครอง       
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู�ได�รับความคุ�มครองเจ็บป�วยด�วยโรคทางจ�ตเวช บร�ษัทจะจ�ายค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควรตามความจำเป�นทางการแพทย�สำหรับ
การรักษาทางจ�ตเวช ตามจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายจร�งแต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่ระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย โดยผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องทำการตรวจสอบ
สิทธิประโยชน�ตามกรมธรรม�ประกันภัยจากบร�ษัทก�อนที่จะได�รับความคุ�มครองและระยะเวลาในการรักษาพยาบาลรวมกันจะไม�เกินกว�า 100 วันตลอดชีพของผู�ได�รับความคุ�มครอง
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หมวด 9 : ข�อตกลงคุ�มครอง
ค�าบร�การทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

  ความคุ�มครอง       
 ขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ หากผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนเป�นเหตุให�เกิดความเสียหายต�อเหง�อกและฟ�นของผู�ได�รับความคุ�มครอง บร�ษัทจะจ�าย
ค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควรตามความจำเป�นทางการแพทย�สำหรับค�าบร�การทางทันตกรรมที่เป�นผลมาจากอุบัติเหตุภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุให�กับผู�ได�รับความคุ�มครอง
ตามจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายจร�ง แต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย 

  ข�อยกเว�นเพ��มเติมเฉพาะหมวด
 กรมธรรม�ประกันภัยน้ีจะไม�จ�ายผลประโยชน�สำหรับค�าใช�จ�ายในการติดตามผลการรักษา หร�อการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารหร�อด่ืมเคร�อ่งด่ืมหร�อการรับ
สิ�งแปลกปลอมท่ีอยู�ในอาหารหร�อเคร�อ่งด่ืม
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หมวด 10 : ข�อตกลงคุ�มครอง
ภาวะแทรกซ�อนก�อนและหลังคลอดบุตร

  ความคุ�มครอง       
 ขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ และเม่ือพ�นระยะเวลารอคอย 12 เดือนนับแต�วันท่ีกรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับในป�แรกและผู�เอาประกันภัยได�ทำการชำระเบ้ียประกันภัยต�ออายุแล�ว 
บร�ษัทจะจ�ายค�าใช�จ�ายท่ีจำเป�นและสมควรตามความจำเป�นทางการแพทย�สำหรับการรักษาภาวะแทรกซ�อนท้ังก�อนและหลังการคลอดบุตรสำหรับผู�ได�รับความคุ�มครองและทารกในครรภ�จนกว�าจะ
คลอด โดยไม�รวมถึงค�าใช�จ�ายในการคลอดบุตร ตามจำนวนเง�นค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข�น้จร�งแต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามท่ีระบุไว�ในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย หลังจากน้ันบร�ษัทจะจ�าย
ผลประโยชน�สำหรับผู�ได�รับความคุ�มครองเท�านั้นโดยที่ผู�ได�รับความคุ�มครองสามารถเพ��มทารกแรกเกิดเป�นผู�อยู�ในอุปการะในกรมธรรม�ประกันภัยโดยจะต�องเสียเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ย
ประกันภัยท่ีบร�ษัทกำหนด 
 ในกรณีท่ีมารดาของทารกซ่ึงเป�นผู�ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยน้ีแต�เพ�ยงผู�เดียว ผู�เอาประกันภัยจะสามารถเพ��มทารกแรกเกิดเข�าเป�นผู�อยู�ในอุปการะได�ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่คลอด โดยที่ผลประโยชน�คุ�มครองของมารดาซึ่งเป�นผู�ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้จะต�องมีผลคุ�มครองอยู� หากมารดาของทารกมิได�รับความคุ�มครองตาม
กรมธรรม�ประกันภัยน้ี ทารกจะได�รับความคุ�มครองเม่ือออกจากแผนกบร�บาลทารกแรกเกิดแล�ว
 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแผนประกันภัยท่ีมีเบ้ียประกันภัยเพ��มข�น้จากแผนประกันภัยป�จจ�บัน ผลประโยชน�ความคุ�มครองจะไม�เปล่ียนแปลงจนกว�ากรมธรรม�ประกันภัยได�มีผลบังคับต�อเน่ืองไปอีก
ไม�น�อยกว�า 12 เดือนหลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
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บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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หมวด 11 : ข�อตกลงคุ�มครอง
ค�าห�องพักสำหรับทารกแรกเกิด

  ความคุ�มครอง       
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากมารดาของทารกที่มีอายุน�อยกว�า 16 สัปดาห�ซึ่งเป�น ผู�ได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้ต�องเข�ารับการรักษาพยาบาล
แบบผู�ป�วยในโรงพยาบาล บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�ค�าห�องพักสำหรับเด็กท่ีมีอายุน�อยกว�า 16 สัปดาห�ตามจำนวนเง�นค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข�น้จร�งแต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดท่ีระบุไว�ในตาราง
กรมธรรม�ประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
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หมวด 12 : ข�อตกลงคุ�มครอง
ค�าใช�จ�ายในการรับวัคซีนป�องกันโรค

  ความคุ�มครอง       
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ�นระยะเวลารอคอย 12 เดือนและผู�เอาประกันภัยได�ทำการชำระเบี้ยประกันภัยต�ออายุแล�ว บร�ษัทจะจ�ายค�าใช�จ�ายที่จำเป�น
และสมควรตามความจำเป�นทางการแพทย�ในการรับวัคซีนป�องกันโรคให�แก�ผู� ได�รับความคุ�มครองตามจำนวนเง�นค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นจร�ง แต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุด ที่ระบุไว�ใน
ตารางกรมธรรม�ประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
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หมวด 13 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การรักษาแบบประคับประคอง 

(Hospice and Palliative Care) 

  ความคุ�มครอง       
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพ�นระยะเวลารอคอย 12 เดือนและผู�เอาประกันภัยได�ทำการชำระเบี้ยประกันภัยต�ออายุแล�ว
 บร�ษัทจะจ�ายผลประโยชน�สำหรับการรักษาแบบประคับประคองในศูนย�หร�อสถานที่พักสำหรับการรักษาที่ ผู� ได�รับความคุ�มครองเข�ารับการรักษาโดยที่แพทย�ได�ลงความเห็นว�า
เป�นระยะสุดท�ายของความบาดเจ็บหร�อเจ็บป�วยที่ทำให�เสียชีว�ต และบร�ษัทได�ยอมรับเป�นลายลักษณ�อักษร โดยการจ�ายผลประโยชน�นี ้ผู � ได�รับความคุ�มครองจะต�องทำการต�ออายุ
กรมธรรม�ประกันภัยนี ้ต �อไปทุกป�ด�วยผลประโยชน� ไม�น�อยกว�าเดิม มิฉะนั ้นผลประโยชน�จะสิ �นสุดลงเมื ่อครบป�กรมธรรม�ประกันภัยสุดท�ายที ่ผ ู � ได�ร ับความคุ �มครองทำการ
ต�ออายุหร�อบร�ษัทได�จ�ายจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่กำหนดไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัยแล�ว
 กรณีที ่มีการเปลี่ยนแปลงแผนประกันภัยที ่มีเบี ้ยประกันภัยเพ��มข� ้นจากแผนประกันภัยป�จจ�บัน ผลประโยชน�ความคุ�มครองจะไม�เปลี ่ยนแปลงจนกว�ากรมธรรม�ประกันภัย
ได�มีผลบังคับต�อเนื่องไปอีกไม�น�อยกว�า 12 เดือนหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ
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หมวด 14 : ข�อตกลงคุ�มครอง
การเสียชีว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง

การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

  คำจำกัดความ 
 การสูญเสียอวัยวะ                        หมายถึง         การถูกตัดออกจากร�างกายตั้งแต�ข�อมือหร�อข�อเท�า  และให�หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช�งานของอวัยวะ
      ดังกล�าวโดยสิ�นเชิง และมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�ชัดเจนว�าไม�สามารถกลับมาใช�งานได�อีกตลอดไป
 การสูญเสียสายตา          หมายถึง          ตาบอดสนิท และไม�มีทางรักษาให�หายได�ตลอดไป
 ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง         หมายถึง          ทุพพลภาพถึงขนาดไม�สามารถประกอบหน�าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่น ๆ ได�โดยสิ�นเชิงตลอดไป
 ทุพพลภาพถาวรบางส�วน         หมายถึง          ทุพพลภาพถึงขนาดไม�สามารถประกอบหน�าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำตามปกติได�ตลอดไป แต�ทำงานอื่นเพ�่อสินจ�างได�

  ข�อตกลงคุ�มครอง
 ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู�ได�รับความคุ�มครองได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให� ผู� ได�รับความคุ�มครองต�องเสียชีว�ต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง 
การพ�ดออกเสียง หร�อทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง ภายใน 180 วันนับแต�วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หร�อความบาดเจ็บท่ีได�รับทำให�ผู�ได�รับความคุ�มครองต�องรักษาตัวติดต�อกันในฐานะผู�ป�วยในในโรงพยาบาล
และเสียชีว�ตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี  บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�ดังนี้

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  60%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  60%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  60%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  50%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  15%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  25%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  10%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

  10%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

    8%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

    4%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

    5%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

    5%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

    1%  ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

สำหรับการเสียชีว�ต

สำหรับการตกเป�นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงนั้นได�เป�นไป
ติดต�อกันไม�น�อยกว�า 12 เดือน นับแต�วันที่เกิดอุบัติเหตุ หร�อมีข�อบ�งชี้ทางการแพทย�ชัดเจนว�า
ผู�เอาประกันภัยตกเป�นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง

สำหรับมือสองข�างตั้งแต�ข�อมือ หร�อเท�าสองข�างตั้งแต�ข�อเท�า หร�อสายตาสองข�าง

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ และเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ และสายตาหนึ่งข�าง

สำหรับเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า และสายตาหนึ่งข�าง

สำหรับมือหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อมือ 

สำหรับเท�าหนึ่งข�างตั้งแต�ข�อเท�า

สำหรับสายตาหนึ่งข�าง

สำหรับหูหนวกสองข�างหร�อเป�นใบ�

สำหรับหูหนวกหนึ่งข�าง

สำหรับนิ�วหัวแม�มือ (ทั้งสองข�อ)

สำหรับนิ�วหัวแม�มือ (หนึ่งข�อ)

สำหรับนิ�วชี้ (ทั้งสามข�อ)

สำหรับนิ�วชี้ (ทั้งสองข�อ)

สำหรับนิ�วชี้ (หนึ่งข�อ)

สำหรับนิ�วอื่นๆ แต�ละนิ�ว (ไม�น�อยกว�าสองข�อ) นอกจากนิ�วหัวแม�มือและนิ�วชี้

สำหรับนิ�วหัวแม�เท�า

สำหรับนิ�วเท�าอื่นๆ แต�ละนิ�ว (ไม�น�อยกว�าหนึ่งข�อ) นอกจากนิ�วหัวแม�เท�า
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 บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนนี้เพ�ยงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท�านั้น เว�นแต�กรณีที่มีการสูญเสียนิ�วมือหร�อนิ�วเท�าโดยถาวรสิ�นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม�อาจเร�ยกร�อง
ค�าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได� บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนให�ตามความสูญเสียที่แท�จร�งในแต�ละรายการรวมกัน แต�ไม�เกินจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว�ใน
ตารางกรมธรรม�ประกันภัย  
 ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส�วน ซึ่งไม�สามารถเร�ยกร�องค�าทดแทนที่กำหนดไว�ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได� และไม�ใช�การสูญเสียสมรรถภาพในการลิ�มรส หร�อดมกลิ�น บร�ษัทจะจ�าย
ค�าทดแทนให�ตามความเห็นของแพทย�ของบร�ษัท แต�ไม�เกิน 50% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย
 ตลอดระยะเวลาประกันภัย บร�ษัทจะจ�ายค�าทดแทนสำหรับผลที่เกิดข�้นตามข�อตกลงคุ�มครองนี้รวมกันไม�เกินจำนวนเง�น ดังระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย หากบร�ษัทจ�าย
ค�าทดแทนตามข�อตกลงคุ�มครองนี้ยังไม�เต็มจำนวนเง�นเอาประกันภัย บร�ษัทจะยังคงให�ความคุ�มครองจนสิ�นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท�ากับจำนวนเง�นเอาประกันภัยที่เหลืออยู�เท�านั้น

  การเร�ยกร�องผลประโยชน�การเสียชีว�ต  
 ผู�รับประโยชน� จะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปนี้ให�แก�บร�ษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ตโดยค�าใช�จ�ายของผู�รับประโยชน� 
 1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
 2. ใบมรณบัตร
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร�อยเวรเจ�าของคดีหร�อหน�วยงานที่ออกรายงาน
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร�อยเวรเจ�าของคดี
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ�านประทับ “ตาย” ของผู�เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ�านของผู�รับประโยชน�  

  การเร�ยกร�องผลประโยชน�ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง 
 ผู�เอาประกันภัย จะต�องส�งหลักฐานดังต�อไปน้ีให�แก�บร�ษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีแพทย�ลงความเห็นว�าทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อสูญเสียอวัยวะโดยค�าใช�จ�ายของผู�เอาประกันภัย
 1. แบบฟอร�มการเร�ยกร�องค�าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบร�ษัท
 2. ใบรายงานแพทย�ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงหร�อสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�งเสียง การพ�ดออกเสียง
      การไม�ส�งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล�าว ไม�ทำให�สิทธิในการเร�ยกร�องเสียไป หากแสดงให�เห็นได�ว�ามีเหตุอันสมควรที่ไม�สามารถส�งหลักฐานดังกล�าวได�ภายในระยะเวลา
 ที่กำหนดแต�ได�ส�งโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะกระทำได�แล�ว

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครอง
การคลอดบุตร 

  การขยายความคุ�มครอง
 เป�นที่ตกลงกันว�าในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายนี้ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ เมื่อพ�นระยะเวลารอคอยแล�ว กรมธรรม�ประกันภัยดังกล�าวข�างต�น
ได�ขยายความคุ�มครองผลประโยชน�การคลอดบุตร โดยบร�ษัทตกลงจะจ�ายผลประโยชน�การคลอดบุตรสำหรับค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาลเวชกรรม และค�าแพทย�
เกี่ยวกับการตั้งครรภ�และการคลอดบุตรแต�ละครั้งตามจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายจร�ง แต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดต�อป�ตามที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย

  เง�่อนไขและข�อกำหนด
 1. เอกสารแนบท�ายน้ีมีระยะเวลารอคอย 280 วัน นับจากวันท่ีเอกสารแนบท�ายน้ีเร��มมีผลบังคับคร้ังแรก และมีผลบังคับเม่ือผู�เอาประกันภัยได�ทำการชำระเบ้ียประกันภัยในป�ต�ออายุแล�ว
 2. ผู�ได�รับความคุ�มครองจะต�องได�รับความคุ�มครองภายใต�กรมธรรม�ประกันภัยนี้มาแล�วเป�นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า 12 เดือน และเป�นเพศหญิงที่มีอายุไม�น�อยกว�า 18 ป�บร�บูรณ� 

  ข�อยกเว�น
 การประกันภัยเอกสารแนบท�ายนี้จะไม�จ�ายผลประโยชน�สำหรับการเร�ยกร�องใดๆ ที่เกิดข�้นโดยตรงหร�อโดยอ�อมจาก
 1. การรักษาพยาบาลที่เกิดข�้นอันเป�นผลจากการตั้งครรภ�ที่ ไม�ได�เกิดข�้นโดยธรรมชาติ หร�อ การตั้งครรภ�จากการผสมเทียม
 2. การรักษาพยาบาลที่เกิดข�้นนอกอาณาเขตคุ�มครองแม�ว�าจะเป�นการรักษาพยาบาลที่เกิดข�้นโดยฉุกเฉินก็ตาม

 ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้แทนส�วนเง�่อนไขสัญญาประกันภัย  และข�อยกเว�นอื่นๆในกรมธรรม�
ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครอง
การรักษาด�านทันตกรรม 

  คำจำกัดความ
  ทันตกรรม                        หมายถึง         การกระทำท่ีกระทำต�อมนุษย�เก่ียวกับการตรวจว�นิจฉัย การบำบัด หร�อการรักษาฟ�น อวัยวะท่ีเก่ียวกับฟ�น อวัยวะในช�องปาก
       ขากรรไกรและกระดูกในหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับขากรรไกร รวมท้ังการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใดๆ ในการบำบัด
       บูรณะและฟ��นฟ�สภาพของอวัยวะในช�องปาก ขากรรไกรและกระดูกในหน�าที่ที่เกี่ยวข�องกับขากรรไกรและการทำฟ�น
       ในช�องปาก

  การขยายความคุ�มครอง
 เป�นที่ตกลงกันว�าในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายนี้ขณะที่กรมธรรม�ประกันภัยนี้มีผลบังคับ กรมธรรม�ประกันภัยดังกล�าวข�างต�นได�ขยายความคุ�มครอง
ผลประโยชน�การรักษาด�านทันตกรรม
 บร�ษัทตกลงจะจ�ายผลประโยชน�การรักษาด�านทันตกรรมให�แก�ผู�ได�รับความคุ�มครอง สำหรับการบำบัดรักษาโรคโดย ทันตแพทย� ซึ่งเป�นผลจากการตรวจว�นิจฉัยโรคทางทันตกรรม 
ตามค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นจร�ง ตามความจำเป�นและสมควร แต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�สูงสุดตามที่กำหนดไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย ดังต�อไปนี้
 1. การขัดฟ�นและการข�ดหินปูน
 2. การอุดฟ�นและการบูรณะฟ�น
 3. การตรวจช�องปาก
 4. การตรวจว�เคราะห�ด�วยรังสีเอ�กซ�เรย�
 5. การถอนฟ�น
 6. การรักษารากฟ�น
 7. การทำสะพานฟ�นและครอบฟ�น
 8. การรักษาโรคเหง�อกอักเสบ

  ข�อยกเว�น
 การประกันภัยเอกสารแนบท�ายนี้จะไม�จ�ายผลประโยชน�สำหรับการเร�ยกร�องใดๆ ที่เกิดข�้นโดยตรงหร�อโดยอ�อมจาก
 1. ค�าใช�จ�ายสำหรับอุปกรณ�ฟ�นยาง สนับฟ�น หร�อเคร�่องใช�ทางทันตกรรมใดๆ
 2. การรักษาโดยการฝ�งอุปกรณ�เทียมใดๆ  รวมถึงการเตร�ยมช�องปากก�อนการฝ�งอุปกรณ�เทียมหร�อก�อนการครอบฟ�น 
 3. การฟอกสีฟ�น และทันตกรรมจัดฟ�น
 4. การร�องขอการรักษาหร�อการผ�าตัดทางทันตกรรมโดยมิได�มีการแนะนำโดยทันตแพทย� การให�บร�การทางการแพทย�ท่ีไม�มีความจำเป�นต�อการรักษา รวมท้ังการรักษาหร�อตกแต�งใดๆ
     เพ�ยงเพ�่อผลทางด�านความสวยงามที่มิใช�เพ�่อการให�อวัยวะกลับมาทำงานตามปกติหร�อมิใช�เพ�่อการรักษาสุขภาพของช�องปาก
 5. การรักษาโดยผู�เชี่ยวชาญพ�เศษเฉพาะทาง ซึ่งนอกเหนือจากการรักษาทางด�านทันตกรรมโดยทันตแพย�ทั่วไป
 6. การถอนฟ�นกรามชุดที่สาม นอกจากเป�นการถอนอันเนื่องมาจากการผ�าตัด
 7. การรักษาหร�อซ�อมแซมหร�อทันตกรรมบร�การใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับการประดับหร�อตกแต�งฟ�นด�วยอัญมณี (Tooth Jewellery)
 8. การรักษาด�านทันตกรรมอันเป�นผลมาจากความเสียหายหร�อการบาดเจ็บจากการละเล�น การฝ�กหร�อแข�งขันกีฬาที่มีการปะทะทางร�างกาย เช�น ชกมวย ศิลปะป�องกันตัว รักบี้  
     อเมร�กันฟ�ตบอล ฮอกกี้ ลาครอส เว�นแต�ได�มีการสวมใส�อุปกรณ�ป�องกันทางปากตามประเภทของกีฬาหร�อการละเล�นนั้นแล�ว
 9. ค�าใช�จ�ายของกาย-อุปกรณ�เทียมทุกชนิด รวมถึงการใส�ฟ�นปลอม หร�อทันตกรรมประดิษฐ�ใดๆ

 ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายน้ีขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสารแนบท�ายน้ีแทนส�วนเง�อ่นไขสัญญาประกันภัย  และข�อยกเว�นอ่ืนๆในกรมธรรม�
ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม
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เอกสารแนบท�ายขยายความคุ�มครอง
การรักษาด�านสายตา 

  คำจำกัดความ
 จักษุแพทย�                        หมายถึง         บุคคล (นอกเหนือจากผู�ได�รับความคุ�มครอง หร�อ สมาชิกในครอบครัวของ ผู�ได�รับความคุ�มครอง) ซึ่งได�ข�้นทะเบียนอย�างถูกต�อง
      จากแพทยสภาและได�รับอนุญาตให�ประกอบว�ชาชีพสาขาจักษุว�ทยาในท�องถิ�นที่ให�บร�การ

  การขยายความคุ�มครอง
 เป�นท่ีตกลงกันว�าในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายน้ีขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ กรมธรรม�ประกันภัยดังกล�าวข�างต�นได�ขยายความคุ�มครองผลประโยชน�
การรักษาด�านสายตา
 บร�ษัทตกลงจะจ�ายผลประโยชน�สำหรับค�าใช�จ�ายที่จำเป�นและสมควรที่ต�องจ�ายจร�งแต�ไม�เกินจำนวนเง�นผลประโยชน�ที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�ประกันภัย สำหรับการตรวจตา 
การตรวจวัดสายตา แว�นสายตา และเล็นส�แก�ไขสายตา ตามที่ได�รับการตรวจและสั่งจากจักษุแพทย�

  ข�อยกเว�น
 การประกันภัยเอกสารแนบท�ายนี้จะไม�จ�ายผลประโยชน�สำหรับการเร�ยกร�องใดๆ ที่เกิดข�้นโดยตรงหร�อโดยอ�อมจาก
 1. ค�าใช�จ�ายของเลนส�เคลือบสีต�างๆ  แว�นกันแดด เล็นส�สัมผัสที่มิได�แก� ไขป�ญหาทางด�านสายตา ไม�ว�าจะสั่งโดยจักษุแพทย�หร�อไม�ก็ตาม
 2. การผ�าตัดตาด�วยแสงเลเซอร� หร�อว�ธีการรักษาใดๆ ที่คล�ายคลึงกัน
 
 ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสารแนบท�ายน้ีแทนส�วนเง�อ่นไขสัญญาประกันภัย  และข�อยกเว�นอ่ืนๆในกรมธรรม�
ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited

1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1168/67 Lumpini Tower 23rd Fl., Rama 4 Rd., Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. +66 2118 8111  Fax: +66 2285 6383  Email: axathai@axa.co.th -  axa.co.th

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซคลูซีฟ

29



เอกสารแนบท�าย
ค�าใช�จ�ายร�วม  (Co Payment) 

(ใช�สำหรับเป�นเอกสารแนบท�ายกรมธรรม�ประกันภัยสุขภาพ
และอุบัติเหตุส�วนบุคคล  อินเตอร�เนชั่นแนล เอ็กซ�คลูซีฟ)

  คำจำกัดความ
 ค�าใช�จ�ายร�วม  (Co Payment)      หมายถึง         ความร�วมรับผิดชอบระหว�างบร�ษัทประกันภัยและผู�ได�รับความคุ�มครอง ที่ต�องร�วมรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาล
      อันจะพ�งจ�ายตาม จำนวนเง�นผลประโยชน�ภายหลังหักจำนวนความรับผิดส�วนแรก (ถ�ามี) ค�าใช�จ�ายร�วมของผู�ได�รับความคุ�มครอง
      จะถูกกำหนดเป�นจำนวนเง�นต�อครั้ง หร�อจำนวนเง�นต�อการเจ็บป�วยแต�ละครั้ง หร�อเป�นอัตราร�อยละของค�าใช�จ�ายในส�วนที่ได�รับ
      ความคุ�มครองตามที่จะระบุในหน�าตารางกรมธรรม�ประกันภัย 

  ความคุ�มครอง
 เป�นท่ีตกลงกันว�าในระยะเวลาซ่ึงมีผลบังคับดังระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายน้ี ขณะท่ีกรมธรรม�ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ เม่ือพ�นระยะเวลารอคอยกรมธรรม�ประกันภัยดังกล�าวข�างต�นได�มีเง�อ่นไข
ค�าใช�จ�ายร�วมเพ��มเติม โดยบร�ษัทตกลงจะจ�ายผลประโยชน�ให�แก�ผู�ได�รับความคุ�มครองตามเง�อ่นไขค�าใช�จ�ายร�วม

 ถ�าข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้ขัดหร�อแย�งกับข�อความในกรมธรรม�ประกันภัยให�ใช�ข�อความในเอกสารแนบท�ายนี้แทน ส�วนเง�่อนไขสัญญาประกันภัยและข�อยกเว�นอื่นๆ ในกรมธรรม�
ประกันภัยคงใช�บังคับตามเดิม

บร�ษัท แอกซ�าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited
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สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8111
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค�  0 5631 3151-3 / อุบลราชธานี 0 4531 5871 / ขอนแก�น 0 4336 5091-3 / ร�อยเอ็ด 
0 4351 3888-90 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 0 3430 5580-1 / ฉะเชิงเทรา 0 3808 6850-2 / ชลบุร� 0 3828 3244 
/ พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3931 3102-4 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี 0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 
0 7621 9251

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่


