เอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค ส่ วนบุคคล
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
1. การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
การช าระเบี้ ยประกัน ภัย แบบรายปี จะถึ ง ก าหนดช าระทัน ที หรื อก่ อ นความคุ ้ม ครองจะเริ่ มต้น โดย
ผูเ้ อาประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. การชาระเบี้ยประกันภัยแบบราย 1 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.1 การชาระเบี้ ย ประกัน ภัย ของงวดแรกจะถึงก าหนดชาระทัน ที หรื อก่ อนความคุ ้มครองจะ เริ่ มต้น โดย
ผูเ้ อาประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.2 เบี้ ย ประกัน ภัยของงวดถัด ไป ผูเ้ อาประกัน ภัยต้องชาระเบี้ ย ประกัน ภัยภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ ค รบ
กาหนดระยะเวลาการชาระค่ าเบี้ ยประกัน ภัย หากมีก ารชาระเบี้ ยประกัน ภัยให้ถือว่าความคุ ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ เป็ นความคุ ้มครองต่ อเนื่ องจากงวดก่ อนหน้าและบริ ษ ัท จะไม่น าเงื่ อนไขเรื่ อ ง
ระยะเวลาที่ ไม่ คุ ้มครอง (Waiting Period) และสภาพที่ เป็ นมาก่ อนการเอาประกัน ภัย และเรื่ องการไม่
โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ เป็ นอัน สิ้ น สุ ด ณ วัน สุ ด ท้ายที่ เบี้ ยประกัน ภัย ซึ่ งได้ช าระมาแล้ว สามารถซื้ อ
ความคุม้ ครองได้
2.3 ในกรณี ที่ มีเหตุ เรี ยกร้องจ านวนเงิ น ค่ าทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษ ัทยังไม่ได้รับชาระ
เบี้ ย ประกัน ภัย บริ ษ ัทจะหัก เบี้ ย ประกัน ภัย เป็ นจานวนเท่ ากับเบี้ ย ประกัน ภัยที่ ยงั ไม่ได้รั บสาหรั บงวด
การชาระเบี้ยประกันภัยนั้นออกจากค่าทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทน
ส่วนที่เหลือให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
อาณาเขตคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองเฉพาะการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น เว้นแต่
การรักษาพยาบาลในกรณี ผปู ้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤต
การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษัท จะปรั บ เบี้ ยประกัน ภัย ในรอบปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ตามช่ ว งอายุที่ เปลี่ ย นไปของผู ้ไ ด้รั บ
ความคุ ้มครอง ตามอัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บความเห็ น ชอบจากนายทะเบี ย น โดยจะแจ้งให้ผูไ้ ด้รั บ
ความคุม้ ครองทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ระยะเวลาที่ไม่ค้มุ ครอง (Waiting Period)
1. บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน
หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับโรคหลอดเลือดสมองแตกหรื ออุดตันและโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็ นครั้งแรก
3. บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับเนื้ องอก ถุงน้ า หรื อมะเร็ งทุกชนิดที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้ อรัง การเจ็บป่ วย รรวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) ที่เคยได้รับการวินิ จฉัย การตรวจรักษา หรื อคาแนะนาจากแพทย์ และยังมิได้รักษาให้หายขาด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบ
และบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว
ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกัน ภัย นี้ไม่ คุ้มครองความเสี ย หายที่ เกิด จากการเจ็บ ป่ วย อาการ หรื อ ความผิด ปกติ (รวมทั้ ง
ภาวะแทรกซ้ อน) ซึ่งรายละเอียดข้ อยกเว้นทั้งหมดสามารถดูได้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุม้ ครองทั้งหมดมีขอ้ จากัดความคุม้ ครอง ซึ่งรายละเอียดต่างๆ โปรดดูที่กรมธรรม์ประกันภัย
 ข้ อ ตกลงคุ้มครองเฉพาะโรคสาหรับ ค่ ารัก ษาพยาบาลสาหรั บการเจ็บป่ วยด้ วยโรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศ
ซินโดรม
 ข้ อตกลงคุ้มครองเฉพาะโรคสาหรับค่ารักษาพยาบาลสาหรับการเจ็บป่ วยด้ วยโรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศ
ซินโดรม 2
หมายเหตุ
1. ความคุ้ม ครองและเงื่ อ นไขอื่น ๆที่ล ะเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย สุ ข ภาพเฉพาะโรค
ส่ วนบุคคล (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกข้ อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ ายเพื่อจัดทาแผนประกันภัยได้
3. เอกสารสรุ ป เงื่ อ นไข ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง ข้ อ ยกเว้ น ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย เป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์
ประกัน ภัยสุ ขภาพเฉพาะโรค ส่ วนบุคคล (ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Online)) ซึ่งให้ ผู้เอาประกัน ภัยทราบ
รายละเอียดเบื้องต้ นของกรมธรรม์ ประกันภัยเท่ านั้น ความคุ้มครองและเงื่ อนไขทั้งหมด โปรดดูที่กรมธรรม์
ประกันภัย

Page 2 of 17

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค ส่ วนบุคคล
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกัน ภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุ ้ ม ค รอง ข้ อ ยก เว้ น และเอกสารแน บ ท้ า ยแห่ งกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย บ ริ ษั ท ให้ สั ญ ญ ากั บ ผู ้ไ ด้ รั บ
ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่า
มีค วามหมายเดีย วกัน ทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ ว นใดก็ต าม เว้น แต่ จะได้ก าหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
1. บริษัท หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไป และข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น ทั่ว ไป เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ใบค าขอเอาประกัน ภัย ใบสลัก หลังกรมธรรม์
ประกัน ภัย หนังสื อรั บรองการต่ออายุก รมธรรม์ประกัน ภัย และเอกสารสรุ ป เงื่ อนไข ข้อตกลงคุ ้มครอง
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็ นบุคคลที่
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผูท้ ี่อยู่ในความอุปการะของผูเ้ อาประกัน ภัยและได้ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย ได้แก่
4.1. “คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน - ปี บริ บูรณ์
4.2. “บุ ตร” หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของคู่สมรส และมีอายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง - ปี
บริ บูรณ์และยังมิได้สมรส หรื อ อายุไม่เกิน - ปี และกาลังศึกษาอยู่
5. ผู้ได้ รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูอ้ ยู่ในอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่
ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6. อุบัตเิ หตุ หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นอย่า งฉั บ พลัน จากปั จ จัย ภายนอกร่ างกาย และท าให้เกิ ด ผลที่
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้ เจตนาหรื อมุ่งหวัง
7. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากเหตุอื่น
8. การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
9. แพทย์ หมายถึง ผูท้ ี่ สาเร็ จ การศึกษาได้รับ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ได้ข้ ึ น ทะเบี ยนอย่างถูก ต้องจาก
แพทยสภา และได้รับอนุ ญ าตให้ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ ให้บริ การทางการแพทย์หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม
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10. แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หมายถึง แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ หรื อแพทย์เฉพาะทาง
เวชกรรมตามกฎหมายและมีวุฒิบตั ร หรื ออนุมตั ิบตั รในสาขาที่เหมาะสมกับโรคดังกล่าว
11. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้
ซึ่ ง เป็ น ม า ต ร ฐ า น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ใ น ร ะ ย ะ เว ล า ที่ เห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ก า ร รั ก ษ า
การเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
12. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท้ ี่ รับบริ ก ารอัน เนื่ องจากการรัก ษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรัก ษา
ฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลิ นิ ก ซึ่ งไม่มีค วามจาเป็ นตามข้อวินิ จ ฉัยและ
ข้อบ่งชี้ที่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
13. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและมี
องค์ประกอบทางด้านสถานที่ ที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ ก ารที่
ครบถ้ว นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรั บการผ่าตัด ใหญ่ และได้รับอนุ ญ าตให้จดทะเบี ยนดาเนิ น การเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
14. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมายของอาณาเขต
นั้นๆ
15. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามก ฎ ห ม า ย ด า เนิ น ก า ร โ ด ย แ พ ท ย์ ท า
การรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
16. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่เป็ นสากล และ
นามาซึ่ งแผนการรัก ษาที่ เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจ าเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจาก
ประวัติการเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรื ออื่นๆ รถ้ามี)
17. ความจาเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
1) สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจน ตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
3) ต้องมิใช่ เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ ก ารหรื อของครอบครั ว ผูร้ ับ บริ ก าร หรื อของผูใ้ ห้บริ ก าร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
4) ต้อ งเป็ นการรั ก ษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ การดู แ ลผู ้ป่ วยที่ เหมาะสมตาม
ความจาเป็ นของภาวะการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
18. การวินิจฉัย หมายถึง การพิจารณาและวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายและชี้ขาดโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
โรคนั้นๆ ซึ่งใช้หลักฐานตามที่ระบุในคาจากัดความของโรคที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีหลักฐาน ดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิ ธี ก ารซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ทางการแพทย์ เช่ น วิ ธี รั ง สี วิ ท ยา หรื อพิ จ ารณา จากอาการและ
ความผิดปกติที่ตรวจพบจากห้องทดลองหรื อทางพยาธิวิทยา
19. การผ่าตัด หมายถึง การรักษาด้วยการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นๆ
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20. แพทย์ ท างเลื อ ก หมายถึ ง การตรวจวินิ จ ฉัย การรั ก ษาพยาบาลหรื อการป้ อ งกัน โรคโดยวิธีก ารแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบัน ซึ่งผ่าน
การรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข
21. เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง รAcquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสเนื้องอกร้ายแรง รMalignant Neoplasm) หรื อ
การติ ด โรค หรื อการเจ็บ ป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือ ดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรั ส HIV (Human
Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอด
บวมหรื อปอดอัก เสบ รPneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อ ที่ ท าให้ เกิ ด โรคล าไส้ อ ัก เสบหรื อเรื้ อรั ง
รOrganism Or Chronic Enteritis) เชื้ อไวรั ส รVirus) และ/หรื อเชื้ อราที่ แพร่ ก ระจายอยู่ทั่ว ไป รDisseminated
Fungi Infection) เนื้ อ งอกร้ า ยแรง รMalignant Neoplasm) ให้ ร วมถึ งแต่ ไ ม่ จ ากัด เฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s
Sarcoma เนื้ องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง รCentral Nervous System Lymphoma) และ/
หรื อโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั ในปั จ จุบัน นี้ ว่าเป็ นอาการของภู มิคุ ้มกัน บกพร่ อง รAcquired Immune
Deficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ
โรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่ องรAIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาให้เยื่อ
สมองเสื่อมรEncephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
22. ผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤต หมายถึง บุค คลซึ่งเจ็บป่ วยกะทันหัน มีภ าวะคุ กคามต่ อชี วิต ซึ่ งหากไม่ได้รับปฏิบัติ
การแพทย์ทนั ทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิ ต หรื อระบบประสาทแล้วผูป้ ่ วยจะมีโอกาส
เสี ยชี วิ ต สู ง หรื อท าให้ ก ารเจ็ บ ป่ วยของผู ้ป่ วยฉุ กเฉิ นนั้ นรุ นแรงขึ้ นหรื อเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นขึ้ น
ได้อย่างฉับไว
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้ อกาหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอาประกันภัย
และข้อแถลงเพิ่มเติม รถ้ามี) ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยู่
แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ
อาจจะได้จูงใจให้บริ ษ ทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะ
ตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรั บผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง
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2. ความสมบูรณ์แห่ งสัญญาประกันภัยและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญ ญาประกัน ภัยจะต้องได้รับความยิน ยอมจากบริ ษ ั ทและได้บัน ทึ ก ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายหรื อบันทึกสลักหลังโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั แล้วจึงจะ
สมบูรณ์
3. การไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษัท ได้ท ราบข้อ มู ลอัน จะบอกล้างสัญ ญาประกัน ภัยได้ แต่ มิ ได้ใช้สิ ท ธิ บ อกล้างสัญ ญา
ประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณี น้ ีได้
4. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
4.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
การชาระเบี้ ยประกัน ภัยแบบรายปี จะถึงกาหนดชาระทัน ที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดย ผูเ้ อา
ประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2 การช าระเบี้ ยประกัน ภัย แบบราย 1 เดื อน ราย 3 เดื อน ราย 6 เดื อ นตามที่ ระบุ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
4.2.1 การชาระเบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะ เริ่ มต้น
โดยผูเ้ อาประกัน ภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวัน ที่ ร ะบุ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
4.2.2 เบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการชาระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยให้ถือว่า
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกัน ภัย นี้ เป็ นความคุ ้มครองต่อเนื่ องจากงวดก่อนหน้าและ
บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง รWaiting Period) และสภาพที่เป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย และเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมา
เริ่ มนับใหม่
หากบริ ษัท ยัง คงไม่ ส ามารถเรี ยกเก็ บ ค่ า เบี้ ยประกัน ภัย ดังกล่ าวได้ ให้ ถื อ ว่ า
ความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้
ชาระมาแล้วสามารถซื้อความคุม้ ครองได้
4.2.3 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้รับ
ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับ
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ส าหรั บ งวดการช าระเบี้ ยประกัน ภัย นั้ นออกจากค่ าทดแทนที่ ต ้อ งชดใช้ต ามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทนส่วนที่เหลือให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
5. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ ง ทาให้
5.1 บริ ษ ัท ได้รั บ เบี้ ย ประกัน ภัย น้อยกว่าที่ ก าหนด จ านวนเงิ น ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น สามารถซื้อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถูกต้อง
แท้จริ งนั้น ไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ แล้ว บริ ษ ัทจะไม่จ่ ายจานวนเงิน
ผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้วให้เท่านั้น
5.2 บริ ษ ัทได้รับเบี้ ยประกัน ภัยเกิ น กว่าอัต ราที่ ก าหนด บริ ษ ัทจะคื น เบี้ ย ประกัน ภัย ในส่ วนที่ เกิ น ให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัย อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
6. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
6.1 กรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการ
6.1.1 การปรั บ อัต ราเบี้ ยประกัน ภัย ให้เหมาะสมกับ ระดับ ความเสี่ ย งภัย และอายุที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
ผูเ้ อาประกันภัย และ
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันใน
ปี ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน
30 วัน บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ ไม่คุม้ ครองรWaiting Period) และเรื่ องสภาพที่ เป็ นมา
ก่อนการเอาประกันภัยและเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่ ม
นับใหม่ หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้น สุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ครบรอบครบก าหนดชาระเบี้ยประกันภัยครั้งสุ ด ท้าย
กรณี มีการเรี ยกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัย
บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระออกจากค่าทดแทนที่บริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
6.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกัน ภัยทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. อาณาเขตคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ ให้ค วามคุ ้มครองเฉพาะการรั ก ษาพยาบาลที่ เกิด ขึ้ น ในอาณาเขตประเทศไทยเท่ านั้น
เว้นแต่การรักษาพยาบาลในกรณี ผปู ้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤต
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8. การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษัท จะปรั บ เบี้ ยประกัน ภัย ในรอบปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ตามช่ ว งอายุที่ เปลี่ ย นไปของผู ้ไ ด้รั บ
ความคุ ้มครอง ตามอัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บความเห็ น ชอบจากนายทะเบี ย น โดยจะแจ้งให้ผู ไ้ ด้รั บ
ความคุม้ ครองทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ ความคุ้มครองระหว่ างปี กรมธรรม์ ประกันภัย หรื อเมื่อสิ้นสุ ดสัญญาประกันภัย
แต่ละปี กรมธรรม์ประกันภัย
หากผลประโยชน์ ความคุม้ ครองในส่ วนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรายใดภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นสู งกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อในปี ที่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของเดือนถัดไป หลังจากที่บริ ษทั ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของงาน
หรื อการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุม้ ครองของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยมีเงื่อนไขว่า
9.1 หากผูไ้ ด้รั บความคุ ้มครองนั้น ได้รับการเจ็บป่ วยก่อนเวลาที่ผลประโยชน์ค วามคุ ้มครองได้ปรับเพิ่ม
จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับ
เพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ ครองจะไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์
ความคุม้ ครองจะได้รับการปรับเพิ่ม
9.2 หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับความคุม้ ครองจากการเจ็บป่ วยตามผลประโยชน์ความคุม้ ครองเดิมไป
แล้ว รวมถึงภาวะที่เป็ นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ ครอง จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
ที่ได้รับจะไม่เกินกว่าจานวนเงิน ผลประโยชน์สูงสุ ดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ ความคุม้ ครองจะได้รั บ
การปรับเพิ่ม
อนึ่ งผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษ ัททราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์
ความคุม้ ครอง และบริ ษทั ตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล่าว
10. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อการบอกเลิกความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะ
10.1 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภัยและ/หรื อการบอกเลิกความคุม้ ครองของผูอ้ ยู่ในอุปการะสาหรั บ
การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และราย 1 เดือน
10.1.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อการบอกเลิกความคุม้ ครองของผูอ้ ยู่ใน
อุปการะได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี ที่มีการชาระเบี้ยประกันภัย
ไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายผลประโยชน์แต่อย่างใด
10.1.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อบอกเลิกความคุม้ ครองของผูอ้ ยู่
ในอุปการะได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสือ โดยการบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่ที่บริ ษทั
ได้รับการแจ้ง หรื อวันที่ที่ระบุในใบแจ้งแล้วแต่ว่าวันใดจะเป็ นวันหลังสุด
10.1.3 บริ ษ ัทจะคื น เบี้ ยประกัน ภัย โดยหักเบี้ ยประกัน ภัยส าหรั บระยะเวลาที่ กรมธรรม์ประกัน ภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
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10.2 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษ ัทว่า ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้กระทาการโดยทุจริ ตเพื่อให้ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
บอกเลิกความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ ด้วยการส่งหนังสื อบอก
กล่าวและให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สิ้นผลบังคับในทันที ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยสาหรับปี กรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ภายหลังจากหักจานวนเงินผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้
จ่ายให้ไปแล้วสาหรับปี กรมธรรม์น้ นั ๆ รถ้ามี) ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องจานวนเงิน
ผลประโยชน์อนั เกิดจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
11. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
11.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
11.1.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รกรณี ที่ไม่มี
การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย)
11.1.2 เมื่อ ผูเ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิต ซึ่ งบริ ษ ัท จะคื น เบี้ ยประกัน ภัย ให้แก่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ โดยหัก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
11.1.3 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปี
11.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยู่ในเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยใน
กรณี ที่ เป็ นการช าระเบี้ ยประกัน ภัย แบบรายปี ราย 6 เดื อ น และราย 3 เดื อ น โดยหั ก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่
จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยสาหรับกรณี ที่เป็ นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบราย 1 เดือน
11.1.5 เมื่ อ ไม่ มี ก ารช าระเบี้ ยประกั น ภั ย ตามเงื่ อ นไขทั่ ว ไปและข้ อ ก าหนด เรื่ องการช าระ
เบี้ยประกันภัยและการเริ่ มความคุม้ ครอง ข้อ 4.
11.2 ความคุม้ ครองของผูอ้ ยู่ในอุปการะแต่ ละราย จะสิ้ น สุ ด ลงเมื่อมีเหตุ ก ารณ์ ใดเหตุก ารณ์ หนึ่ งเกิ ด ขึ้ น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
11.2.1 ณ วัน ครบรอบปี กรมธรรม์ประกัน ภัย เมื่อผูอ้ ยู่ในอุปการะสิ้ น สภาพการเป็ นบุ ค คลผูอ้ ยู่ใน
อุปการะตามคาจากัดความที่กาหนดไว้
11.2.2 เมื่ อผูอ้ ยู่ในอุ ปการะเสี ย ชี วิต ซึ่ งบริ ษ ัท จะคื น เบี้ ยประกัน ภัย ให้แก่ ผูร้ ั บประโยชน์ โดยหัก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
11.2.3 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยใน
กรณี ที่ เป็ นการชาระเบี้ ยประกัน ภัย แบบรายปี ราย 6 เดื อน และราย 3 เดื อน โดยหัก เบี้ ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน แต่จะไม่
คืนเบี้ยประกันภัยสาหรับกรณี ที่เป็ นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบราย 1 เดือน
11.2.4 เมื่อความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยสิ้นสุดลงตามข้อ 11.1
11.2.5 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไป และข้อกาหนดข้อ 4
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11.3 ความคุ ้มครองในแต่ ละข้อตกลงคุ ้มครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายจะสิ้ น สุ ด เมื่อบริ ษ ัทได้ช ดใช้
ผลประโยชน์จนครบจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อ
เอกสารแนบท้ายนั้น แล้ว ทั้งนี้ ความคุ ้มครองและการสิ้ น ผลบังคับของข้อตกลงคุ ้มครองและ/หรื อ
เอกสารแนบท้ายนั้นๆให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายนั้นๆ
11.4 กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ แ ละการประกัน ภัย ทั้ ง หลายตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ จ ะสิ ้ น สุ ด ใน
เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
12. สิทธิในการตรวจสอบ
บริ ษ ัทมีสิทธิ ตรวจสอบประวัติ การรัก ษาพยาบาลและการตรวจวินิ จฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่ าที่
จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รั บความคุ ้มครองไม่ยิน ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติก ารรัก ษาพยาบาลและการตรวจ
วินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
13. การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษ ัท
ทราบถึงการวินิจฉัยจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตาม
ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ภั ย นี้ โ ด ย ไ ม่ ชั ก ช้ า ใน ก ร ณี ที่ มี ก าร เสี ย ชี วิ ต ต้ อ งแ จ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ท ร าบ ทั น ที
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
14. การจ่ายผลประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ย
หรื อเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น
แต่ท้งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
15. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์
ประกัน ภัย จากบริ ษัท เว้น แต่ บ ริ ษัท ได้อ อกกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัยโดยใช้วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ไม่มีผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย
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บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
16. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มี ข ้อ พิ พ าท ข้อ ขัด แย้ง หรื อ ข้อ เรี ยกร้ อ งใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ระหว่า ง
ผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย กับ บริ ษัท และหากผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งประสงค์แ ละเห็ น ควรยุติ
ข้อพิ พาทนั้นโดยวิ ธีการอนุ ญาโตตุ ลาการ บริ ษ ัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิ จฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุ ลาการ
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
17. ระยะเวลาที่ไม่ค้มุ ครอง (Waiting Period)
17.1 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
30 วัน หลังจากที่ กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ ระบุ ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
17.2 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับโรคหลอดเลือดสมองแตกหรื ออุดตัน
และโรคกล้ามเนื้ อหัว ใจตายเฉี ย บพลัน จากการขาดเลือ ด ที่ เกิ ด ขึ้ น ในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
17.3 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับเนื้ องอก ถุงน้ า หรื อมะเร็ งทุกชนิ ด ที่
เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
18. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้ อรัง การเจ็บป่ วย รรวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) ที่เคยได้รับการวินิ จฉัย การตรวจรักษา หรื อคาแนะนาจากแพทย์ และยังมิได้รักษาให้หายขาด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบ
และบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว
19. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษัท อาจจะไม่ รั บ ผิด ชดใช้จ านวนเงิ น ผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ เว้น แต่ ผู ้ไ ด้รั บ
ความคุม้ ครองผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
20. การคืนบัตรสมาชิกประกันสุ ขภาพ
กรณี ที่การประกันภัยนี้ สิ้นสุ ดลง ไม่ว่าโดยกรณี ใด ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องส่ งคืนบัตรสมาชิกประกัน
สุ ข ภาพที่ บ ริ ษ ัทได้ออกให้เพื่อการประกัน ภัย นี้ โดยคื น ให้ก ับ บริ ษ ัท ภายใน 30 วัน และหากพบว่าหลังจากที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้ นสุ ดลง ได้มีการนาบัตรสมาชิกประกันสุ ขภาพดังกล่าวไปใช้ในการรักษาพยาบาลใดๆ
และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
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หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ค้มุ ครอง
1. ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บป่ วย อาการ หรื อความผิดปกติ (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ที่เกิดจาก
1.1 สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
1.2 การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อ การพยายามทาร้ ายร่ างกาย
ตนเอง ไม่ ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผู้อื่นกระทาไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริต
หรื อไม่ กต็ าม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผ้ไู ด้ รับความคุ้มครอง กิน ดื่ ม หรื อฉีดยาหรื อสารมีพิษ
เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
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
1.4 การเป็ นโรคใดๆ ดังกล่ าวของผู้ได้ รับความคุ้มครองอัน เป็ นผลจากการติดยา หรื อ สารเสพติด หรื อ
แอลกอฮอล์
1.5 การรักษาอาการ หรื อโรคเรื้อรัง หรื ออาการแทรกซ้ อนอันเป็ นผลจากศัลยกรรมตกแต่ง
1.6 การตรวจรั ก ษาภาวะที่ เป็ นมาแต่ ก าเนิ ด (Congenital) หรื อ ปั ญ หาด้ านพั ฒ นาการ หรื อ โรคทาง
พันธุกรรม
1.7 การตรวจรั ก ษาหรื อ การผ่ าตัด เพื่ อ เสริ มสวย หรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาผิว พรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รั ง แค
ผมร่ วง หรื อการควบคุมนา้ หนักตัว หรื อการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้
1.8 การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา) การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
1.9 การตรวจรัก ษา หรื อ การป้ อ งกัน การใช้ ยา หรื อ สารต่ างๆ เพื่ อชะลอการเสื่ อ มของวัย หรื อ การให้
ฮอร์ โมนทดแทนในวัย ใกล้ ห มดหรื อ หมดระดู การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิ ง หรื อ ชาย
การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
1.10 การตรวจสุ ขภาพทั่วไป (เว้นแต่ได้ มกี ารซื้อเพิม่ เติม)
1.11 การร้ อ งขอเข้ าอยู่รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ ร้ องขอการผ่ าตัด
การพักฟื้ น หรื อการพักเพื่อการฟื้ นฟูหรื อการรักษาโดยวิธีให้ พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์ เพื่อหา
สาเหตุ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ การเข้ ารั ก ษาใน โรงพ ยาบาล หรื อสถาน พยาบ าล
เวชกรรม หรื อ คลินิ ก การตรวจวินิ จฉั ย การเจ็บ ป่ วย การรั ก ษาหรื อ ตรวจวิเคราะห์ เ พื่ อ สาเหตุ
ซึ่งไม่ใช่ ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
1.12 การตรวจรักษา อาการ หรื อโรคที่เกีย่ วเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อทางพฤติกรรมหรื อ
ความผิ ด ปกติ ท างบุ ค ลิ ก ภาพ รวมถึ ง สภาวะสมาธิ ส้ั น ออธิ ส ซึ ม เครี ย ด ความผิ ด ปกติ ข อง
การกิน หรื อความวิตกกังวล
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1.13 การตรวจรักษาที่ยงั อยู่ในระหว่างทดลอง
1.14 การปลูกฝี หรื อการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค
1.15 การตรวจรั ก ษาพยาบาลที่ผู้ ไ ด้ รับ ความคุ้ม ครอง ซึ่ ง เป็ นแพทย์ สั่ง ให้ แ ก่ ตัวเอง รวมทั้ง การตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ผ้ซู ึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
1.16 การบริการหรื อการผ่าตัด เกีย่ วกับการเจ็บป่ วย อันเกิดขึน้ เพื่อหวังผลกาไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
1.17 การบริการที่ไม่เกีย่ วกับการรักษาพยาบาล เช่ น การใช้ วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อาหารที่
สั่งเพิม่ เติมจากมื้อปกติ ค่าเครื่ องใช้ เบ็ดเตล็ดต่างๆ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
2. ความเสียหายที่เกิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
2.1 การแผ่ รัง สี หรื อ การแพร่ กัม มัน ตภาพรั ง สี จ ากเชื้ อ เพลิง นิ วเคลีย ร์ หรื อจากกากนิ ว เคลีย ร์ ใดๆ
อัน เนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิ วเคลีย ร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่อไปด้ วยตัวเอง
2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัยมีผ ลบังคับ ภายใต้เงื่ อนไขทั่ว ไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ ้ม ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการเจ็บป่ วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง จนเป็ นเหตุให้
ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจานวนเงินผลประโยชน์ตามที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับข้อตกลงคุม้ ครองดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครองเฉพาะโรค
สาหรับค่ารักษาพยาบาลสาหรับการเจ็บป่ วยด้ วยโรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศซินโดรม
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพเฉพาะโรค ส่ วนบุคคล)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
กลุ่มโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) หมายถึง โรคใดโรคหนึ่งตามที่ระบุดงั นี้
1. โรคกรดไหลย้อน รGastro Esophageal Reflux Disease)
2. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ(Gastritis)
3. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)
4. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulpous) HNP
5. อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน รVertigo)
6. โรคการกดทับเส้น ประสาทบริ เวณข้อมือ หรื อพังผืด ทับเส้น ประสาท (Carpal Tunnel Syndrome,
CTS)
7. โรคนิ้ ว ล็อ ค ปลอกหุ ้ ม เอ็น นิ้ ว มื อ อัก เสบ (Trigger finger, Digital Flexor Tenosynovitis, Stenosis
Tenosynovitis)
“โรคกรดไหลย้ อน (Gastro Esophageal Reflux Disease)” หมายถึ ง โรคที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
ความสามารถในการปิ ดกั้นกรดของหลอดอาหารส่ วนปลายไม่ให้ไหลย้อนจากกระเพาะอาหารขึ้ นมาทาให้เกิ ด
อาการแสบ จุกแน่นลิ้นปี่
“โรคกระเพาะอาหารอักเสบ(Gastritis)” หมายถึง การอักเสบของเยือ่ บุผวิ ของกระเพาะอาหาร ครอบคลุม
ทั้งภาวะเฉียบพลัน (Acute Gastritis) และภาวะเรื้ อรัง รChronic Gastritis)
“การติดเชื้ อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)” หมายถึง โรคติดเชื้อเฉียบพลันของ
ระบบทางเดิ น ปั สสาวะโดยครอบคลุมทั้งทางเดิ น ปั สสาวะส่ วนบน เช่ น กรวยไตอัก เสบ เป็ นต้น และทางเดิ น
ปัสสาวะส่วนล่าง เช่น ท่อปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็ นต้น
“โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้ นประสาท (Herniated Nucleus Pulpous) HNP” หมายถึง ภาวะ
ที่หมอนรองกระดูกโป่ งนูนไปกดทับเส้นประสาทโดยจะมีอาการชา ปวด อ่อนแรงตามตาแหน่งที่เส้นประสาทนั้น
ไปเลี้ยง โดยจะคุม้ ครองเมื่อผ่านการวินิจฉัยโดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อ(Orthopaedist)แล้ว
“ อาการเวีย นศี รษะบ้ านหมุน (Vertigo)” หมายถึง ภาวะที่ เกิ ด ความรู ้ สึก หมุน รู ้ สึก ตนเองหมุน หรื อ
สิ่งรอบตัวหมุนทาให้เสียการทรงตัว เวียนศีรษะโดยคุม้ ครองในส่วนที่เกิดจากระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral
Vertigo) เช่ น โ ร ค หิ น ปู น ห ลุ ด ล อ ย ใ น หู ชั้ น ใน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) ร ะ ดั บ น้ า
ในหูผดิ ปกติรMeniere’s Disease) ประสาทการทรงตัวอักเสบรVestibular Neuritis) เป็ นต้น
“ โรคการกดทั บ เส้ นประสาทบริ เวณข้ อ มื อ หรื อ พัง ผื ด ทับ เส้ นประสาท (Carpal Tunnel Syndrome,
CTS)” หมายถึง โรคที่เกิด จากเส้นประสาทมีเดี ยน(Median Nerve) ถูก กดทาให้มีอาการชาที่นิ้ วหัวแม่มือ นิ้ ว ชี้
นิ้วกลางและครึ่ งหนึ่งของนิ้วนาง
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“โรคนิ้ว ล็อ ค ปลอกหุ้ ม เอ็น นิ้วมื อ อัก เสบ (Trigger Finger , Digital Flexor Tenosynovitis, Stenosiss
Tenosynovitis)” หมายถึง โรคที่มีอาการงอนิ้วมือแล้วเหยียดนิ้วเองไม่ได้ เกิดจากเส้นเอ็นและปลอกหุม้ เอ็นอักเสบ
ทาให้หนาตัวขึ้นส่งผลให้ติดขัดเวลาเคลื่อนไหว
ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรื อแพทย์เฉพาะทางที่มีใบอนุ ญาต
ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง
เมื่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศซินโดรม ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้
คาจากัดความที่ได้กาหนดไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองนี้ นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับเป็ นเหตุให้
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน หรื อผูป้ ่ วยนอก
ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ คลินิก ทั้งนี้ให้รวมถึงการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ คลินิก ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุ ข เช่น การฝังเข็ม
แพทย์แผนจี น แพทย์แผนไทย กายภาพบาบัด เป็ นต้น บริ ษ ัทจะจ่ายเงินชดเชยตามจานวนเงินค่ ารั กษาพยาบาลที่
ผูไ้ ด้รับความคุ ้มครองได้จ่ ายไปจริ ง แต่ ท้ งั นี้ รวมสู งสุ ด ส าหรับ กรมธรรม์ประกัน ภัย ฉบับ นี้ ไม่เกิ น จ านวนเงิ น
เอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
แต่ ห ากผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองได้รับ การชดใช้จ ากสวัส ดิ ก ารของรั ฐ หรื อสวัส ดิ ก ารอื่ น ใด หรื อจาก
การประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงินชดเชยสาหรับความรับผิดเท่ากับจานวนเงินค่ารักษาพยาบาลส่ วนที่ขาด
เท่านั้น
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองเฉพาะโรค สาหรับ ค่ารักษาพยาบาล สาหรับการเจ็บป่ วยด้ วย
โรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศซินโดรมเท่ านั้น)
1. ผลประโยชน์ นี้จะไม่ คุ้มครองกายอุป กรณ์ อุปกรณ์ เทียม เครื่ องมือ ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ คงทน
ได้ แก่ เครื่ องช่ วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่ องช่ วยหายใจ อุปกรณ์ ออกซิเจน เครื่ องวัดสั ญญาณชีพ (ชีพจร
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่ องช่ วยคา้ ยันต่ างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้ แก่ แขนเทียม ขาเทียม
ตาเทียม เครื่ องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker
2. โรคหรื อภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดภายหลัง
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ข้ อตกลงคุ้มครองเฉพาะโรค
สาหรับค่ารักษาพยาบาลสาหรับการเจ็บป่ วยด้ วยโรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศซินโดรม 2
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพเฉพาะโรค ส่ วนบุคคล)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
คาจากัดความเพิม่ เติม
กลุ่มโรคออฟฟิ ศซินโดรม 2 (Office Syndrome II) หมายถึง โรคใดโรคหนึ่ งตามที่ระบุดงั นี้
1. โรคไมเกรน (Migraine)
2. ภาวะตาผิดปกติที่เกิดจากการทางาน (Occupational Eye Disease)
3. กลุ่มอาการปวดพังผืดกล้ามเนื้อ (Myofascial Pain Syndrome)
4. กระดูกสันหลังเสื่อม รSpondylosis)
5. โรคริ ดสีดวงทวาร รHemorrhoids)
6. โรคลาไส้แปรปรวน รIrritable Bowel Syndrome, IBS)
“โรคไมเกรน (Migraine)” หมายถึง การปวดศีรษะแบบหนึ่ ง ซึ่งมักจะปวดขมับข้างเดียว ปวดปานกลางถึง
รุ นแรง ปวดตามการเต้นของชีพรจร และอาจมีอาการอื่นร่ วมด้วย เช่น ปวดเบ้าตา คลื่นไส้ อาเจียน และไวต่อแสง
เสียงหรื อกลิ่น เป็ นต้น ทั้งนี้อาจมีสิ่งกระตุน้ หรื อไม่ก็ตาม
“ภาวะตาผิดปกติที่เกิดจากการทางาน (Occupational Eye Disease)” หมายถึง ภาวะความเจ็บป่ วยของตาที่
เกิดจากการใช้ตาทางาน ได้แก่ ตาล้า ตาแห้ง รวมถึงการติดเชื้อของตาและหนังตา
“กลุ่ ม อาการปวดพั ง ผื ด กล้ า มเนื้ อ (Myofascial Pain Syndrome)” หมายถึ ง กลุ่ ม อาการปวดพั ง ผื ด
กล้ามเนื้อและเนื้ อเยือ่ พังผืด โดยเป็ นกลุ่มอาการปวดร้าว เนื่องจากมีจุดปวด/จุดกดเจ็บ รTrigger point) ที่กล้ามเนื้ อ
หรื อเนื้อเยือ่ พังผืด
“กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis)” หมายถึง อาการที่กระดูก หมอนรองกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็นกระดูก
และกล้ามเนื้ อหลังเสื่ อมสภาพ ส่ งผลให้ก ระดูก สัน หลังขาดความยืด หยุ่น และติ ด แข็งมากขึ้น แบ่ งเป็ น กระดู ก
สันหลังส่ วนคอ รCervical Spine) กระดูกสันหลังส่ วนอก รThoracic Spine) และกระดูกสันหลังส่ วนบั้นเอว รLow
Back)
“โรคริ ด สี ด วงทวาร (Hemorrhoids)” หมายถึ ง โรคที่ เกิ ด จากการโป่ งพองของหลอดเลื อ ดด า เกิ ด
การอักเสบในเนื้อเยือ่ ช่องทวารหนักและรอบรู ทวารหนัก
“โรคลาไส้ แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome, IBS)” หมายถึง ภาวะลาไส้ที่ทางานผิดปกติ โดยไม่
ทราบสาเหตุ เกิดการปวดท้องร่ วมกับการขับถ่ายที่ผดิ ปกติ ท้องเสียหรื อท้องผูก
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ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง
เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ หรื อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรื อแพทย์เฉพาะ
ทางที่มีใบอนุ ญาตว่าเป็ นโรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศซิ นโดรม 2 ตามที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย ภายใต้
คาจากัดความที่ได้กาหนดไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองนี้ นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับเป็ นเหตุให้
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน หรื อผูป้ ่ วยนอก
ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ทั้งนี้ให้ รวมถึงการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุ ข เช่น การฝังเข็ม
แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย กายภาพบาบัด เป็ นต้น บริ ษ ัทจะจ่ ายเงิ นชดเชยสาหรั บค่ ารักษาพยาบาลที่ ผไู ้ ด้รั บ
ความคุ ้มครองได้จ่ ายไปจริ ง แต่ ท้ ังนี้ รวมความคุ ้ม ครองสู งสุ ด สาหรั บ ข้อ ตกลงคุ ้มครองนี้ ไม่ เกิ น จ านวนเงิ น
เอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริ การพยาบาลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารักษาตัว
เป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลในอัตราสู งสุ ดไม่เ กินอัตราค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของสถานพยาบาลนั้น หรื อไม่เกิน
อัตราค่าห้องผูป้ ่ วยหนักของสถานพยาบาลนั้นกรณี ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องได้รับการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก
แต่ ห ากผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองได้รับ การชดใช้จ ากสวัส ดิ ก ารของรั ฐ หรื อสวัส ดิ ก ารอื่ น ใด หรื อจาก
การประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงินชดเชยสาหรับความรับผิดเท่ากับจานวนเงินค่ารักษาพยาบาลส่ วนที่ขาด
เท่านั้น
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองเฉพาะโรคสาหรับค่ ารักษาพยาบาล สาหรับการเจ็บป่ วยด้ วย
โรคในกลุ่มโรคออฟฟิ ศซินโดรม 2 เท่ านั้น)
1. กายอุปกรณ์ อุป กรณ์ เทียม เครื่ อ งมือ ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ คงทน ได้ แ ก่ เครื่ องช่ วยฟั ง แว่ น ตา เลนซ์
เครื่ องช่ วยหายใจ อุปกรณ์ ออกซิเจน เครื่ องวัดสั ญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่ องช่ วยคา้ ยัน
ต่ างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทีย ม ได้ แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม เครื่ องกระตุ้น หัวใจ Defibrillator หรื อ
Pacemaker
2. ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึน้ ภายหลัง
3. วิตามิน อาหารเสริมต่างๆ
4. การรักษาเกีย่ วกับความผิดปกติของประสาทตา ระบบท่ อน้าตา เบ้ าตา วุ้นลูกตาเสื่ อม ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก
ต้อหิน จอประสาทตาหลุดลอกหรื อเสื่ อม ความผิดปกติของสายตาและการมองเห็น ความผิดปกติทางกายภาพ
ของหนังตา การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา รวมถึงการรักษาตาอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ
5. เยื่อตาอักเสบจากภูมแิ พ้ (Allergic Conjunctivitis)
6. กล้ามเนื้ออักเสบที่เกิดจากอุบัตเิ หตุ หรื อการเล่นกีฬา
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