เอกสารสรุปสาระสาคัญ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจโรคร้ าย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
 เงื่อนไขทั่วไปและข้ อกาหนดที่สาคัญ
การชาระเบีย้ ประกันภัย
1. เบี้ ยประกัน ภัย งวดแรกจะถึงก ำหนดชำระทัน ที และควำมคุ ้มครองจะเริ่ ม มีผลบังคับ ตำมวัน ที่ ที่ร ะบุ ในตำรำง
กรมธรรม์ประกันภัย
2. วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป
บริ ษ ัท จะเรี ย กเก็ บ เบี้ ยประกัน ภัย ตำมที่ ต กลงไว้ร ะหว่ำงบริ ษ ัท กับ ผูเ้ อำประกัน ภัย หรื อที่ ร ะบุ ในใบค ำขอ
เอำประกันภัย เมื่อถึงกำหนดชำระเป็ นรำยงวดตำมที่ได้กำหนดดังต่อไปนี้
2.1 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำยปี จะถึงกำหนดชำระในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละปี
2.2 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำยเดือนจะถึงกำหนดชำระในวันที่เดียวกันของวันครบรอบเดือนของแต่ละเดือน
2.3 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำย 3 เดือนจะถึงกำหนดชำระในวันที่เดียวกันของวันครบรอบของทุก 3 เดือน
2.4 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำย 6 เดือนจะถึงกำหนดชำระในวันที่เดียวกันของวันครบรอบของทุก 6 เดือน
3. ระยะเวลำผ่ อ น ผัน กำรช ำระเบี้ ยป ระกั น ภั ย บ ริ ษั ท จะผ่ อ น ผัน กำรช ำระเบี้ ยป ระกั น ภั ย ให้ ภำยใน
30 วัน นับตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดนั้นๆ
3.1 หำกมีกำรชำระเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลำผ่อนผันกำรชำระเบี้ยประกันภัย ควำมคุม้ ครองจะเป็ นไปอย่ำง
ต่อเนื่ อง และบริ ษทั จะไม่นำเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกำหนดเรื่ องกำรไม่โต้แย้งหรื อคัด ค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ข อง
สัญ ญำประกัน ภัย และข้อก ำหนดเรื่ อ งสภำพที่ เป็ นมำก่ อนกำรเอำประกัน ภัย (Pre-existing Condition) และ
ข้อกำหนดเรื่ องระยะเวลำที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มำเริ่ มนับใหม่
3.2 หำกไม่มีกำรชำระเบี้ ยประกัน ภัยภำยในระยะผ่อนผัน กำรชำระเบี้ ยประกัน ภัย ให้ถือว่ำควำมคุม้ ครองตำม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุ ดลง ตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยของงวดที่บริ ษทั ได้รับชำระไว้เป็ นครั้ง
สุดท้ำย
3.3 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องเงินทดแทน ภำยในระยะเวลำผ่อนผันและผูเ้ อำประกันภัยยังมิได้ชำระเบี้ยประกันภัย
บริ ษ ัท จะหัก เบี้ ยประกัน ภัย ของงวดที่ ค ้ำงชำระอยู่ ออกจำกจ ำนวนผลประโยชน์ ที่ต ้องชดใช้ต ำมกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
1. ควำมคุม้ ครองของผูเ้ อำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกัน ภัย นี้ จ ะสิ้ น สุ ด ลงเมื่อมีเหตุ ก ำรณ์ ใดเหตุ กำรณ์ หนึ่ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
1.1 เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิตจำกสำเหตุอื่นนอกเหนือจำกโรค หรื อภำวะซึ่งบริ ษทั ให้ควำมคุม้ ครอง ซึ่งบริ ษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยในกรณีที่เป็ นกำรชำระเบี้ยประกันภัยแบบรำยปี ,รำย 6 เดือน และ รำย 3 เดือนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์โดยหัก
เบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ ใช้บงั คับมำแล้วออกตำมส่ วน แต่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย
สำหรับงวดกำรชำระรำย 1 เดือน
1.2 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยมีอำยุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
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1.3 เมื่อผูเ้ อำประกัน ภัย ถูก จองจ ำอยู่ในเรื อนจ ำหรื อทัณ ฑสถำนโดยบริ ษ ัทจะคื น เบี้ ย ประกันภัยในกรณี ที่เป็ น
กำรชำระเบี้ยประกันภัยแบบปี , รำย 6 เดือน และรำย 3 เดือนให้แก่ ผูเ้ อำประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมำแล้วออกตำมส่วน แต่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย สำหรับงวดกำรชำระรำย 1 เดือน
1.4 เมื่อไม่มีกำรชำระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกที่จะชำระโดยวิธีใด
ตำมข้อตกลงระหว่ำงผูเ้ อำประกันภัยกับบริ ษทั ให้ถือว่ำกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่มีผลบังคับนับจำกวันเริ่ มต้นที่มีผลบังคับของ
กรมธรรม์ประกันภัย
1.5 เมื่อมีกำรจ่ำยจำนวนเงิน ผลประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งตำมที่ระบุ ในข้อตกลงคุม้ ครองจนครบมูลค่ ำสู งสุ ดของ
ผลประโยชน์ในควำมเสียหำยใดๆแล้ว
ระยะเวลารอคอย
บริ ษทั จะไม่จ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับอำกำรแสดงหรื อกำรเจ็บป่ วยเป็ นโรค
ร้ำยแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ 90 วัน หลังจำกที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตำมที่ระบุ ไว้ในหน้ำ
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย และสัญญำประกันภัยนี้เป็ นอันสิ้นสุด
สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษ ัท จะไม่จ่ำยจ ำนวนเงิ น ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ สำหรั บ โรคเรื้ อรัง กำรเจ็บป่ วย (รวมถึง
ภำวะแทรกซ้อน) ที่เคยได้รับกำรวินิจฉัย กำรตรวจรักษำ หรื อคำแนะนำจำกแพทย์ และยังมิได้รักษำให้หำยขำดก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่ ผูเ้ อำประกันภัยได้แถลงให้บริ ษทั ทรำบและบริ ษทั ยินยอมรับ
ควำมเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นควำมคุม้ ครองดังกล่ำว
ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกัน ภัย ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย นี้ไ ม่ คุ้ มครองการจ่ ายค่ าทดแทนใดๆ สาหรั บ การเจ็บ ป่ วย (รวมทั้ ง
ภาวะแทรกซ้ อน) อาการ หรื อโรคหรื อภาวะความผิดปกติของร่ างกาย โดยรายละเอียดข้ อยกเว้ นทั้งหมดสามารถดูได้ ใน
หน้ ากรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ าย
ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. โรคมะเร็ง
เป็ นที่ตกลงว่ำ ในขณะที่ กรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ มีผลบังคับ และผูเ้ อำประกันภัยได้รับกำรวินิ จฉัยและยืนยันด้วย
หลักฐำนกำรตรวจชิ้นเนื้ อ (Pathology report)โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะโรคหรื อแพทย์เฉพำะทำงที่มีใบอนุ ญำตว่ำเป็ น
โรคมะเร็ งระยะไม่ลุกลำม หรื อโรคมะเร็ งระยะลุกลำม ไม่ว่ำจะเกิดขึ้น ในอวัยวะหรื อเนื้ อเยื่อใดก็ตำมเป็ นครั้งแรก ซึ่ งมี
ลัก ษณะตำมค ำนิ ย ำมที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ภ ำยใต้ข ้อ ตกลงคุ ้มครองของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ บริ ษัท จะจ่ ำยจ ำนวนเงิ น
ผลประโยชน์ให้ตำมที่ได้ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
2. โรคมะเร็งผิวหนังอื่น ๆ
เป็ นที่ ต กลงว่ำ ในขณะที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ มีผลบังคับ และผูเ้ อำประกัน ภัยได้รั บ กำรวินิ จ ฉัย จำกแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงของโรคมะเร็ งผิวหนังอื่นๆ เป็ นครั้งแรกในระหว่ำงที่สญ
ั ญำประกันภัยนี้ มีผลบังคับว่ำเป็ นโรคมะเร็ ง
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ผิวหนังอื่นๆ ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในอวัยวะหรื อเนื้ อเยือ่ ใดก็ตำม ซึ่งมีลกั ษณะตำมคำจำกัดควำมที่ได้กำหนดไว้ภำยใต้ขอ้ ตกลง
คุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้มีกำรระบุวนั ที่วินิจฉัยเอำไว้อย่ำงชัดเจน บริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์
ให้ตำมที่ได้ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
1. ความคุ้มครองและเงื่ อนไขอื่น ๆที่ล ะเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย อุ่น ใจโรคร้ าย (ขายผ่ านทาง
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (Online)) ที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากสานั ก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
2. ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกข้ อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ ายเพื่อจัดทาแผนประกันภัยได้
3. เอกสารสรุ ป เงื่ อ นไขทั่ วไปและข้ อ ก าหนด ความคุ้ มครอง และข้ อ ยกเว้ น เป็ นส่ วนหนึ่ง ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย
อุ่น ใจโรคร้ าย (ขายผ่ านทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (Online)) ซึ่ ง ให้ ผู้เอาประกัน ภัย ทราบรายละเอียดเบื้ อ งต้ น ของกรมธรรม์
ประกันภัยเท่ านั้น ความคุ้มครองและเงื่อนไขทั้งหมดโปรดดูที่กรมธรรม์ประกันภัย

Page 3 of 14

กรมธรรม์ ประกันภัยอุ่นใจโรคร้ าย
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยกำรเชื่ อ ถื อ ข้อ แถลงในใบค ำขอเอำประกั น ภั ย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย นี้
และเพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยต้องชำระภำยใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น และเอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สญ
ั ญำกับผูเ้ อำประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคำและคำบรรยำยซึ่งมีควำมหมำยเฉพำะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตำมของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ
เป็ นควำมหมำยเดียวกันทั้งหมดไม่ว่ำจะปรำกฏในส่วนใดก็ตำม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
หมำยถึง ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ตำรำงผลประโยชน์ เงื่อนไขทัว่ ไปและ
1. กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อกำหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสำรแนบท้ำย ข้อระบุ
พิ เศษ ข้อ รั บ รอง ใบค ำขอประกัน ภัย ใบแถลงสุ ข ภำพและ
ข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ใบบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
และเอกสำรสรุ ปสำระสำคัญ ตำมกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ ซึ่ งถือ
เป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำประกันภัย
หมำยถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. บริษัท
หมำยถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้
3. ผู้เอาประกันภัย
หมำยถึง อำกำร ควำมผิด ปกติ กำรป่ วยไข้หรื อกำรเกิ ดโรคที่ เกิ ด ขึ้ น กับ
4. การเจ็บป่ วย
ผูเ้ อำประกันภัย
หมำยถึง ผูท้ ี่ ส ำเร็ จ กำรศึก ษำได้รับปริ ญ ญำแพทยศำสตรบัณฑิ ต ได้ข้ ึ น
5. แพทย์
ทะเบียนอย่ำงถูกต้องจำกแพทย์สภำ และได้รับอนุ ญำตให้ประกอบ
วิชำชีพสำขำเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ หรื อ
ทำงด้ำนศัลยกรรม ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูเ้ อำประกันภัย คู่สมรส
ผูร้ ่ วมสำยโลหิตเดียวกับผูเ้ อำประกันภัย
6. แพทย์ ผ้เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค หมำยถึง แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชำญที่ มีใบอนุ ญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำม
กฎหมำยและมีวุฒิบัต รหรื ออนุ มตั ิ บตั รในสำขำที่ เหมำะสมกับ
หรื อแพทย์เฉพาะทาง
โรคดังกล่ ำว แต่ ไม่ ร วมถึ งแพทย์ที่ เป็ นผูเ้ อำประกัน ภัย หรื อ
คู่สมรส หรื อผูส้ ืบสำยโลหิตเดียวกันกับผูเ้ อำประกันภัย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมตั ิจำกบริ ษทั และต้องเป็ นที่ยอมรับของบริ ษทั
หมำยถึง โรคร้ ำยแรงที่ ระบุ ในข้อตกลงคุ ้มครองตำมตำรำงกรมธรรม์
7. โรคร้ ายแรง
ประกันภัยเท่ำนั้น และเกิดขึ้นหลังจำกกำรประกันภัยมีผลบังคับ
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8. การวินิจฉัย

9. การผ่าตัด
10. เอดส์ (AIDS)

11. ปี กรมธรรม์ประกันภัย
12. การก่อการร้ าย

หมำยถึง กำรพิจ ำรณำและวินิ จ ฉัย โรคขั้น สุ ด ท้ำยและชี้ ขำดโดยแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงของโรคร้ำยแรงนั้นๆ ซึ่งใช้หลักฐำนตำมที่
ระบุในคำจำกัดควำมของโรคร้ำยแรงที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี ที่
ไม่มี หลัก ฐำนดังกล่ำว ให้เป็ นไปตำมวิธี ก ำรซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บ
ทำงกำรแพทย์ เช่ น วิธีรังสี วิท ยำ หรื อพิจ ำรณำจำกอำกำรและ
ควำมผิดปกติที่ตรวจพบจำกห้องทดลองหรื อทำงพยำธิวิทยำ
หมำยถึง กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดโดยศัลยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงนั้นๆ
หมำยถึง ภู มิ คุ ้ม กัน บกพร่ อ ง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่งเกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมำยควำมรวมถึงกำรติด
เชื้ อจุ ล ชี พ ฉวยโอกำส เนื้ องอกร้ ำยแรง (Malignant Neoplasm)
หรื อกำรติดโรค หรื อกำรเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลกำรตรวจเลือด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency
Virus) กำรติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกำส ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพำะ
เชื้ อ ที่ ท ำให้เกิ ด โรคปอดบวมหรื อ ปอดอัก เสบ (Pneumocystis
Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ ทำให้เกิด โรคลำไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรั ง
(Organism or Chronic Enteritis) เชื้ อไวรั ส (Virus) และ/หรื อ
เชื้ อ รำที่ แ พร่ ก ระจำยอยู่ทั่ว ไป (Disseminated Fungi Infection)
เนื้ อ งอกร้ ำยแรง (Malignant Neoplasm)ให้ รวมถึ งแต่ ไ ม่ จ ำกัด
เฉพำะเนื้ องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ ำเหลืองที่ระบบ
ศูน ย์ป ระสำทส่ ว นกลำง (Central Nervous System Lymphoma)
และ/หรื อ โรคร้ ำยแรงอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นที่ รู้ จ ัก ในปั จ จุ บัน นี้ ว่ำเป็ น
อำกำรของภู มิ คุ ้ม กัน บกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรื อ ซึ่ งเป็ นสำเหตุ ที่ ท ำให้ค นที่ เป็ นเสี ยชี วิ ต อย่ำง
กะทัน หัน เจ็ บ ป่ วย หรื อ ทุ พ พลภำพ โรคภู มิ คุ ้ม กัน บกพร่ อง
(AIDS)ให้ ร วมถึ ง เชื้ อไวรั ส HIV (Human Immunodeficiency
Virus) โรคที่ ท ำให้เยื่อสมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia)
และกำรระบำดของเชื้อไวรัส
หมำยถึง ระยะเวลำหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
หมำยถึง กำรกระทำซึ่งใช้กำลังหรื อควำมรุ นแรง และ/หรื อ มีกำรข่มขู่โดย
บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลใดไม่ ว่ ำจะเป็ นกำรกระท ำเพี ย งล ำพัง
กำรกระทำกำรแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรื อรัฐบำลใด
ซึ่งกระทำเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลัทธินิยมหรื อจุดประสงค์
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ที่ ค ล้ำยคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องกำรส่ งผลให้รัฐบำล และ/หรื อ
สำธำรณชน หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของสำธำรณชนตกอยูใ่ นภำวะ
ตื่นตระหนกหวำดกลัว
หมวดที่ 2 เงื่อนไข และข้ อกาหนดทั่วไป
1. สัญญาประกันภัย
สัญญำประกันภัยนี้เกิดขึ้นจำกกำรที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อำประกันภัยในใบคำขอเอำประกันภัย และ
ในใบแถลงสุ ขภำพ และข้อ แถลงเพิ่ ม เติ ม (ถ้ำ มี ) ที่ ผู ้เอำประกัน ภั ย ได้ ใ ห้ ไ ว้เป็ นหลัก ฐำนในกำรตกลง
รับประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อควำมอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตำมวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อควำมจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อควำมจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทรำบ ซึ่งถ้ำบริ ษทั ทรำบข้อควำมจริ งนั้นๆอำจจะ
ได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทำสัญญำประกันภัยสัญญำประกันภัยนี้ จะตกเป็ น
โมฆียะ ตำมมำตรำ 865 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยได้
บริ ษ ัทจะไม่ปฏิเสธควำมรับผิดโดยอำศัยข้อแถลงนอกเหนื อจำกที่ผเู ้ อำประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสำร
ตำมวรรคหนึ่ง
2. การไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
บริ ษ ัทจะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้ำนควำมไม่สมบู รณ์ ของสัญ ญำประกัน ภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกัน ภัย มีผล
บังคับมำเป็ นเวลำ 2 ปี ขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่กำรขำดชำระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้ท รำบข้อมู ล อัน จะบอกล้ำงสัญ ญำประกัน ภัย ได้ แต่ มิไ ด้ใช้สิ ท ธิ บ อกล้ำงสัญ ญำ
ประกันภัยภำยในกำหนด 1 เดือนนับแต่ทรำบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อำจบอกล้ำงควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
ในกรณี น้ ีได้
3. ความสมบูรณ์แห่ งสัญญาและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสำรแนบท้ำย ประกอบกันเป็ นสัญญำประกันภัย
กำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมใดๆ ในสัญญำจะต้องได้รับควำมยิน ยอมจำกบริ ษ ัทและได้บัน ทึ ก ไว้ในกรมธรรม์
ประกั น ภัย นี้ หรื อในเอกสำรแนบท้ ำ ยหรื อบั น ทึ ก สลัก หลัง โดยผู ้มี อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริ ษั ท แล้ว
จึงจะสมบูรณ์
4. การชาระเบีย้ ประกันภัย
4.1 เบี้ย ประกัน ภัยงวดแรกจะถึงก ำหนดชำระทัน ที และควำมคุ ้มครองจะเริ่ มมีผลบังคับตำมวันที่ ที่ระบุใน
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
4.2 วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป
บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยตำมที่ตกลงไว้ระหว่ำงบริ ษทั กับผูเ้ อำประกันภัย หรื อที่ระบุในใบคำขอเอำ
ประกันภัย เมื่อถึงกำหนดชำระเป็ นรำยงวดตำมที่ได้กำหนดดังต่อไปนี้

Page 6 of 14

4.2.1 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำยปี จะถึงกำหนดชำระในวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละ
ปี
4.2.2 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำยเดือนจะถึงกำหนดชำระในวันที่เดียวกันของวันครบรอบเดือนของแต่
ละเดือน
4.2.3 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำย 3 เดือนจะถึงกำหนดชำระในวันที่เดียวกันของวันครบรอบของทุก 3
เดือน
4.2.4 กำรชำระเบี้ยประกันภัยเป็ นรำย 6 เดือนจะถึงกำหนดชำระในวันที่เดียวกันของวันครบรอบของ ทุก 6
เดือน
4.3 ระยะเวลำผ่ อ นผัน กำรช ำระเบี้ ยประกัน ภัย บริ ษัท จะผ่ อ นผัน กำรช ำระเบี้ ยประกัน ภัย ให้ ภ ำยใน
30 วัน นับตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดนั้นๆ
4.3.1 หำกมีกำรชำระเบี้ ยประกันภัยในช่ วงระยะเวลำผ่อนผันกำรชำระเบี้ยประกัน ภัย ควำมคุม้ ครองจะ
เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง และบริ ษทั จะไม่น ำเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อก ำหนดเรื่ องกำรไม่โ ต้แย้งหรื อคัด ค้ำ น
ควำมไม่ส มบูร ณ์ข องสัญ ญำประกัน ภัย และข้อก ำหนดเรื่ อ งสภำพที่ เป็ นมำก่ อนกำรเอำประกัน ภัย
(Pre-existing Condition) และข้อกำหนดเรื่ องระยะเวลำที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มำเริ่ มนับใหม่
4.3.2 หำกไม่มีกำรชำระเบี้ยประกันภัยภำยในระยะผ่อนผันกำรชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่ำควำมคุม้ ครอง
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยของงวดที่บริ ษทั ได้รับชำระ
ไว้เป็ นครั้งสุดท้ำย
4.3.3 ในกรณี ที่ มีเหตุ เรี ยกร้ องเงิ น ทดแทน ภำยในระยะเวลำผ่อนผัน และผูเ้ อำประกัน ภัยยังมิได้ชำระ
เบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยของงวดที่คำ้ งชำระอยู่ ออกจำกจำนวนผลประโยชน์ที่ตอ้ งชดใช้
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้
5. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ำมีกำรแถลงอำยุ หรื อเพศของผูเ้ อำประกันภัยคลำดเคลื่อนจำกควำมจริ ง ทำให้
5.1 บริ ษ ัทได้รั บ เบี้ ย ประกัน ภัย น้อยกว่ำที่ ก ำหนด จ ำนวนเงิ น ผลประโยชน์ ที่จ ะได้รับ ตำมกรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะเท่ำกับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วนั้น สำมำรถซื้อควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ได้ตำมอำยุและเพศที่ ถูกต้องแท้จริ ง หำกอำยุหรื อเพศของผูเ้ อำประกันภัย ที่ถูก ต้องแท้จริ งนั้นไม่อำจได้รับควำม
คุม้ ครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่ได้ชำระแล้วให้เท่ำนั้น
5.2 บริ ษทั ได้รั บเบี้ย ประกัน ภัย เกิ น กว่ำอัต รำที่ ก ำหนด บริ ษ ัทจะคืน เบี้ ยประกัน ภัยในส่ ว นที่ เกิ น ให้แก่
ผูเ้ อำประกันภัย อย่ำงไรก็ต ำมบริ ษทั จะไม่นำเงื่อนไขนี้ ไปบังคับใช้เพื่อกำรปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สำหรับ
ระยะเวลำเอำประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผำ่ นไปแล้ว
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6. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
6.1 กำรบอกเลิกโดยผูเ้ อำประกันภัย
ผูเ้ อำประกัน ภัยจะบอกเลิก กรมธรรม์ประกัน ภัยฉบับนี้ เมื่อใดก็ได้โ ดยกำรแจ้งเป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษรให้
บริ ษทั ทรำบ ในกรณี ที่มีกำรจ่ำยเบี้ยประกันภัยแบบรำยปี รำย 6 เดือน และ รำย 3 เดือน กำรบอกเลิกจะมีผลบังคับ
ในวันที่ที่บริ ษทั ได้รับกำรแจ้งหรื อวันที่ที่ระบุในใบแจ้งแล้วแต่ว่ำวันใดจะเป็ นวันหลังสุ ด และผูเ้ อำประกันภัยมี
สิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจำกหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ให้
ควำมคุม้ ครองไปแล้วออกตำมส่วนของอัตรำเบี้ยประกันภัย ในกรณี ที่มีกำรจ่ำยเบี้ยประกันภัยแบบรำย 1 เดือน กำร
สิ้ นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวัน สุ ดท้ำยที่เบี้ ยประกัน ภัยซึ่งรับชำระมำแล้วสำมำรถซื้อควำม
คุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยแก่ผเู ้ อำประกันภัย
6.2 กำรบอกเลิกโดยบริ ษทั
เมื่อบริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โดยกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ
15 วัน โดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อำประกันภัย ตำมที่อยูค่ รั้งสุดท้ำยที่แจ้งให้บริ ษทั ทรำบ และบริ ษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อำประกัน ภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้
บังคับมำแล้วออกตำมส่ วนของอัตรำเบี้ยประกันภัย ในกรณี ที่บริ ษทั ได้คืนเบี้ยประกันภัยให้กบั ผูเ้ อำประกันภัยไป
แล้วจะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรั บผิดชอบจ่ ำยค่ำชดเชยสำหรับควำมสู ญเสี ยหรื อเสี ยหำยที่ เกิด ขึ้น หลังจำกที่
บริ ษทั ฯได้จ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนต่ำงให้กบั ผูเ้ อำประกันภัยเรี ยบร้อยแล้ว
7. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
7.1 ควำมคุม้ ครองของผูเ้ อำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์
หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
7.1.1 เมื่อผูเ้ อำประกันภัยเสียชีวิตจำกสำเหตุอื่นนอกเหนือจำกโรค หรื อภำวะซึ่งบริ ษทั ให้ควำมคุม้ ครอง ซึ่ง
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในกรณี ที่เป็ นกำรชำระเบี้ยประกันภัยแบบรำยปี ,รำย 6 เดือน และ รำย 3 เดือนให้แก่ผรู ้ ับ
ประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมำแล้วออกตำมส่ วน แต่
จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย สำหรับงวดกำรชำระรำย 1 เดือน
7.1.2 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยมีอำยุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
7.1.3 เมื่อผูเ้ อำประกันภัยถูกจองจำอยู่ในเรื อนจำหรื อทัณฑสถำนโดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในกรณี ที่
เป็ นกำรชำระเบี้ยประกันภัยแบบปี , รำย 6 เดือน และรำย 3 เดือนให้แก่ ผูเ้ อำประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับ
ระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ใช้บงั คับมำแล้วออกตำมส่ วน แต่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย สำหรับงวดกำรชำระ
รำย 1 เดือน
7.1.4 เมื่อไม่มีกำรชำระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกที่จะชำระ
โดยวิธีใดตำมข้อตกลงระหว่ำงผูเ้ อำประกันภัยกับบริ ษทั ให้ถือว่ำกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับจำกวันเริ่ มต้นที่
มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
7.1.5 เมื่อมีกำรจ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งตำมที่ระบุ ในข้อตกลงคุม้ ครองจนครบมูลค่ ำ
สูงสุดของผลประโยชน์ในควำมเสียหำยใดๆแล้ว
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8. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิที่จะตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำล ขอหลักฐำนยืนยัน เพิ่มเติม และกำรตรวจวินิจฉัย
รวมทั้งผลกำรตรวจห้องปฏิบัติก ำร ผลตรวจทำงรังสี ผลตรวจพิเศษต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องของผูเ้ อำประกัน ภัยเท่ำที่
จำเป็ นกับกำรประกันภัยนี้ และมีสิทธิที่จะขอตรวจร่ ำงกำยของผูเ้ อำประกันภัย โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญอิสระที่บริ ษทั
แต่งตั้ง รวมทั้งทำกำรชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจำเป็ นและไม่เป็ นกำรขัดต่อกฎหมำย โดยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผเู ้ อำประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของ
ผูเ้ อำประกัน ภัย เพื่ อประกอบกำรพิ จ ำรณำจ่ ำยประโยชน์ น้ ัน บริ ษ ัท สำมำรถปฏิเสธกำรให้ค วำมคุ ้มครองแก่
ผูเ้ อำประกันภัยได้
9. การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อำประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบถึง
กำรวินิจฉัยจำกแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงของโรคร้ำยแรงนั้นๆ ที่อำจเป็ นเหตุแห่งกำรเรี ยกร้องผลประโยชน์ตำม
ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ภั ย นี้ โ ด ย ไ ม่ ชั ก ช้ ำ ใน ก ร ณี ที่ มี ก ำร เสี ย ชี วิ ต ต้ อ งแ จ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ท ร ำบ ทั น ที
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำมีเหตุจำเป็ นอันสมควรจึงไม่อำจแจ้งให้บริ ษทั ทรำบดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นได้แต่ได้แจ้ง
โดยเร็ วที่สุดเท่ำที่สำมำรถจะกระทำได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูเ้ อำประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของ
บุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐำนดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั โดยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง
1. แบบฟอร์มกำรเรี ยกร้องผลประโยชน์ที่กำหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรำยงำนแพทย์ที่ระบุอำกำรสำคัญ ผลกำรวินิจฉัย และกำรรักษำ
3. เอกสำรอื่นที่บริ ษทั ต้องกำรตำมควำมจำเป็ นในกำรเรี ยกร้องผลประโยชน์เมื่อบริ ษทั ร้องขอโดยให้ส่ง
หลักฐำนข้ำงต้นภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงของโรคร้ำยแรงนั้นๆ
ระบุว่ำเป็ นภำวะหรื อโรคร้ำยแรงตำมข้อตกลงคุม้ ครอง
กำรไม่ส่งหลักฐำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ทำให้สิทธิในกำรเรี ยกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำมี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สำมำรถส่งหลักฐำนดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะกระทำ
ได้แล้ว
10. การจ่ายผลประโยชน์
หำกผูเ้ อำประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ำยแรงตำมข้อตกลงคุม้ ครองในหน้ำตำรำงกรมธรรม์มำกกว่ำ 1 โรค บริ ษทั
จะจ่ำยผลประโยชน์ให้เพียงโรคใดโรคหนึ่ งเท่ำนั้น และผูเ้ อำประกันภัยไม่สำมำรถเรี ยกร้องผลประโยชน์จำกข้อตกลง
คุม้ ครองโรคร้ำยแรงใดๆได้อีก และกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงทันที
บริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงิน ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ประกัน ภัย ภำยใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่ บริ ษทั ได้รั บ
หลักฐำนแสดงควำมเสียหำยที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยจะจ่ำยให้แก่ผเู ้ อำประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำกำรเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่
เป็ นไปตำมข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลำที่กำหนดไว้อำจขยำยออกไปอีกได้ตำมควำมจำเป็ น
แต่ท้งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว
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หำกบริ ษ ัทไม่ อำจจ่ ำยจ ำนวนเงิ น ผลประโยชน์ ต ำมกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้แล้ว เสร็ จ ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำข้ำงต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำย ทั้งนี้ นบั แต่
วันที่ครบกำหนดชำระ
11. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)
หำกผูเ้ อำประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตำม ผูเ้ อำประกันภัยมีสิทธิขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมำยังบริ ษทั ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยจำกบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู ้
เอำประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ำกรมธรรม์ประกัน ภัยฉบับนี้ ไม่ มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลำประกันภัยตำมที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อ
ควำมสู ญเสียหรื อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมำ
ทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อำประกันภัยตำมวิธีที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่ำใช้จ่ำยใดๆทิ้งสิ้น
12. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มีข ้อ พิ พ ำท ข้อ ขัด แย้ง หรื อ ข้อ เรี ยกร้ อ งใดๆ ภำยใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ระหว่ ำง
ผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตำมกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหำกผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพำทนั้น
โดยวิธีกำรอนุ ญ ำโตตุ ลำกำร บริ ษ ัทตกลงยิน ยอมและให้ทำกำรวินิ จฉัยชี้ ขำดโดยอนุ ญำโตตุ ลำกำรตำมระเบี ยบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
13. ระยะเวลารอคอย
บริ ษั ท จะไม่ จ่ ำ ยจ ำนวนเงิ น ผลประโยชน์ ต ำมกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย นี้ ส ำหรั บ อำกำรแสดงหรื อ
กำรเจ็บป่ วยเป็ นโรคร้ำยแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ 90 วัน หลังจำกที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็ น
ครั้งแรกตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผเู ้ อำประกันภัย และ
สัญญำประกันภัยนี้เป็ นอันสิ้นสุด
14. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้ อรัง กำรเจ็บป่ วย (รวมถึง
ภำวะแทรกซ้อน) ที่เคยได้รับกำรวินิ จฉัย กำรตรวจรักษำ หรื อคำแนะนำจำกแพทย์ และยังมิได้รักษำให้หำยขำด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่ ผูเ้ อำประกันภัยได้แถลงให้บริ ษทั ทรำบและ
บริ ษทั ยินยอมรับควำมเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นควำมคุม้ ครองดังกล่ำว
15. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อำจจะไม่รับผิด ชดใช้จำนวนเงินผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อำประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำประกันภัยและ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

Page 10 of 14

หมวด 3 ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ค้มุ ครอง
3.1 ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บป่ วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) อาการ หรื อภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
3.1.1 สภาพ ที่ เ ป็ นมาก่ อนการเอาประกั น ภั ย (Pre-existing Condition) ภาวะที่ เ ป็ นมาแต่ ก าเนิ ด
(congenital)
3.1.2 การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อ การพยายามทาร้ ายร่ างกาย
ตนเอง ไม่ ว่าจะเป็ นการกระท าโดยตนเอง หรื อ ยิน ยอมให้ ผู้อื่น กระท าไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ต หรื อ ไม่
ก็ตาม
3.1.3 โรคติด เชื้ อ ไวรั ส HIV โรคภู มิคุ้ ม กัน บกพร่ อง (AIDS) กลุ่ ม อาการเอดส์ สั ม พั น ธ์ (ARC) หรื อ
โรคติดเชื้อแทรกซ้ อน (Secondary Infection) และ/หรื อ มะเร็งบางชนิดที่พบเมื่อเกิดอาการของ HIV AIDS หรื อ
ARC
3.1.4 การเป็ นโรคร้ ายแรงใดๆดั ง กล่ า วของผู้ เ อาประกัน ภั ย อั น เป็ นผลจากการติ ด ยา, สารเสพติ ด
แอลกอฮอล์ , การใช้ ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง หรื อเป็ นผลจากการทาศัลยกรรมตกแต่ง
3.2 ความเสียหายที่เกิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
3.2.1 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ ายของศัตรูต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่งุ ร้ ายคล้ายสงครามไม่
ว่ า จะได้ มี ก ารประกาศสงครามหรื อ ไม่ ก็ต าม หรื อ สงครามกลางเมื อ ง การแข็ ง ข้ อ การกบฏ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ง
จะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3.2.2 การก่อการร้ าย
3.2.3 การแผ่ รัง สี หรื อ การแพร่ กัมมัน ตภาพรั ง สี จ ากเชื้ อ เพลิง นิ วเคลีย ร์ หรื อ จากกากนิ ว เคลีย ร์ ใ ดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนิน
ติดต่อไปด้ วยตัวเอง
3.2.4 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตราย อื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
หมวด 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภำยใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น ข้อกำหนด เงื่อนไขทัว่ ไป และเอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย และเพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยต้องชำระ บริ ษทั ตกลงจะให้ควำมคุม้ ครอง
ดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
โรคมะเร็ง
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจโรคร้ าย)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คานิยาม
โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
(Non-invasive cancer /
Carcinoma in Situ)

โรคมะเร็งระยะลุกลาม
(Invasive Cancers)

หมำยถึง กำรเกิดขึ้นครั้งแรกของเนื้องอกหรื อเซลล์ที่ได้รับกำรตรวจยืนยัน
ทำงพยำธิ วิทยำว่ำเป็ นมะเร็ ง และไม่ลุก ลำมเกิ น กว่ำชั้น รองรั บ
เนื้ อเยื่อชั้น ผิว (Basement Membrane) หรื อไม่ ก ระจำยไปยัง
เนื้อเยือ่ ข้ำงเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื่นๆ และให้รวมถึงมะเร็ งหรื อ
เนื้องอกดังต่อไปนี้
(1) มะเร็ งต่อมลูกหมำก มะเร็ งต่อมไทรอยด์ หรื อมะเร็ งกระเพำะ
ปัสสำวะระยะ T1N0M0 ตำม TNM Classification
(2) มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขำวชนิ ด Chronic Lymphocytic Leukemia
น้อยกว่ำ RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) ม ะ เร็ งผิ ว ห นั ง Melanoma (Malignant Melanoma) ช นิ ด
ร้ ำยแรงที่ จ ัด อยู่ในขั้น น้อยกว่ ำระยะที่ 2 (Stage 2) อ้ำงอิ งตำม
ระบบกำรแบ่ งขั้น /ระยะควำมรุ นแรงของโรคมะเร็ งผิว หนั ง
Melanoma ข อ ง American Joint Committee on Cancer
Classification
(4) กลุ่มเนื้ องอกชนิ ด borderline หรื อกลุ่มเนื้ องอกที่โอกำสเป็ น
มะเร็ งน้อย (Low malignant potential)
ทั้งนี้ ไม่ ร วมถึ ง มะเร็ งผิว หนังทุ ก ชนิ ด (ยกเว้น มะเร็ ง
ผิว หนั ง Melanoma ข้ำงต้น ) และเนื้ อ งอกที่ มี ผ ลพยำธิ จ ัด เป็ น
เนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ ง (Pre-malignant lesion)
หมำยถึง กำรเกิ ด ขึ้ น ของเนื้ องอกหรื อเซลล์ที่ได้รั บกำรตรวจยืน ยัน ทำง
พยำธิวิทยำว่ำเป็ นมะเร็ ง และมีกำรลุกลำมลึกเกินกว่ำชั้นรองรับ
เนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรื อกระจำยไปยังเนื้ อเยื่อ
ข้ำงเคี ยง หรื อไปยังอวัย วะอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ร วมถึงมะเร็ งเม็ด เลือด
ขำว มะเร็ งต่อมน้ ำเหลือง และมะเร็ งของไขกระดูก มะเร็ งเนื้ อรก
ทั้งนี้ไม่รวมถึง
(1) มะเร็ งต่ อมลูก หมำก (Prostate Cancer) มะเร็ งต่ อมไทรอยด์
(Thyroid Cancer) ห รื อ ม ะเร็ งก ระเพ ำะปั สส ำวะ (Urinary
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Bladder Cancer)ระยะ T1N0M0 ตำม TNM Classification
(2) มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขำวชนิ ด Chronic Lymphocytic Leukemia
น้อยกว่ำ RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็ งในระยะเริ่ มแรกที่ยงั ไม่ลุกลำม (Non-invasive cancer,
Carcinoma in Situ)
(4) มะเร็ ง ผิ ว หนั ง ทุ ก ชนิ ด (Any Skin Cancers) ยกเว้น มะเร็ ง
ผิวหนังเมลำโนมำ ชนิ ด ร้ำยแรง (Malignant Melanoma) ที่ จดั
อยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้ น ไป โดยอ้ำงอิงตำมระบบกำรแบ่ ง
ระยะควำมรุ นแรงของโรคมะเร็ งเมลำโนมำของ American Joint
Committee on Cancer
(5) กลุ่มเนื้ องอกชนิ ด Borderline หรื อ กลุ่มเนื้ องอกที่ มีโ อกำส
เป็ นมะเร็ งน้อย (Low Malignant Potential)
(6) เนื้ องอกที่ ผลทำงพยำธิวิทยำจัด เป็ นเนื้ องอกระยะก่ อนเป็ น
มะเร็ ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III
(7) มะเร็ งในผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อเอชไอวี
(8) มะเร็ งที่เกิดขึ้นซ้ ำ หรื อแพร่ กระจำยจำกส่วนอื่น โดยที่มะเร็ ง
นี้ เกิด ขึ้นครั้งแรกก่ อนสัญญำมีผลบังคับหรื อภำยใน 90 วันหลัง
สัญญำมีผลบังคับ
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ ตกลงว่ำ ในขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และผูเ้ อำประกันภัยได้รับกำรวินิจฉัยและ
ยืนยันด้วยหลักฐำนกำรตรวจชิ้นเนื้ อ (Pathology report)โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะโรคหรื อแพทย์เฉพำะทำงที่มี
ใบอนุญำตว่ำเป็ นโรคมะเร็ งระยะไม่ลุกลำม หรื อโรคมะเร็ งระยะลุกลำม ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในอวัยวะหรื อเนื้ อเยือ่ ใดก็
ตำมเป็ นครั้ งแรก ซึ่งมีลกั ษณะตำมค ำนิ ย ำมที่ ได้กำหนดไว้ภ ำยใต้ขอ้ ตกลงคุ ้มครองของกรมธรรม์ประกัน ภัย นี้
บริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์ให้ตำมที่ได้ระบุ ไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
เว้น แต่ กรณี ก ลุ่มเนื้ องอกชนิ ด Borderline หรื อ กลุ่มเนื้ องอกที่ โอกำสเป็ นมะเร็ งน้อย(Low Malignant
Potential) บริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์เป็ นจำนวน - บำท
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ำยจำนวนเงินผลประโยชน์ของข้อตกลงคุม้ ครองโรคมะเร็ งให้กบั ผูเ้ อำประกันภัยเพียงครั้ง
เดี ยวเท่ ำนั้ นตลอดอำยุสั ญ ญำประกัน ภัย และกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จะสิ้ นสุ ด ลงทัน ที และผูเ้ อำประกัน ภัย
ไม่สำมำรถเรี ยกร้องผลประโยชน์จำกข้อตกลงคุม้ ครองนี้และจำกข้อตกลงคุม้ ครองโรคร้ำยแรงใดๆได้อีก
ยกเว้น ข้อตกลงคุม้ ครองโรคมะเร็ งระยะลุกลำม (Invasive Cancers) (ถ้ำมี) โดยที่ผเู ้ อำประกันภัยยังไม่เคยเรี ยกร้อง
ผลประโยชน์ตำมข้อตกลงคุม้ ครองโรคมะเร็ งนี้ มำก่อน
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
โรคมะเร็งผิวหนังอื่นๆ
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจโรคร้ าย)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความ
โรคมะเร็งผิวหนังอื่นๆ

หมำยถึง โรคมะเร็ งซึ่งปรำกฏอำกำรทำงผิวหนังนอกเหนื อจำกมะเร็ งของ
เม็ดสี หรื อที่เรี ยกกันว่ำมะเร็ งไฝดำ หรื อเมลลำโนม่ำ
(Melanoma)

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงว่ำ ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และผูเ้ อำประกันภัยได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงของโรคมะเร็ งผิวหนังอื่นๆ เป็ นครั้งแรกในระหว่ำงที่สัญญำประกันภัยนี้ มีผลบังคับว่ำเป็ น
โรคมะเร็ งผิวหนังอื่นๆ ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในอวัยวะหรื อเนื้อเยือ่ ใดก็ตำม ซึ่งมีลกั ษณะตำมคำจำกัดควำมที่ได้กำหนดไว้
ภำยใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้มีกำรระบุ วนั ที่วินิจฉัยเอำไว้อย่ำงชัดเจน บริ ษทั จะจ่ำย
จำนวนเงินผลประโยชน์ให้ตำมที่ได้ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะจ่ ำยจ ำนวนเงิน ผลประโยชน์ข องข้อตกลงคุ ้ม ครองโรคมะเร็ งผิว หนังอื่ น ๆ ให้ก ับผูเ้ อำ
ประกันภัยเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้นตลอดอำยุสัญญำประกันภัย และผูเ้ อำประกันภัยไม่สำมำรถเรี ยกร้องผลประโยชน์
จำกข้อตกลงคุม้ ครองนี้ และจำกข้อตกลงคุม้ ครองโรคร้ำยแรงใดๆได้อีก
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