เอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้นตามกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยโรคมะเร็ง แบบพิเศษ 2 (ใช้ สําหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ )
แผน Cancer Roojai
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนเบี้ ยประกัน ภัย ที่ ผู ้เอาประกัน ภัย ต้อ งชํา ระภายใต้ข้อ บัง คับ เงื่ อ นไขและข้อ กํา หนดทั่ว ไป ข้อ ตกลงคุ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัย ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้ จะถือเป็ น ความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.

กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

2.
3.

บริษัท
ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

4.

แพทย์

หมายถึง

5.

แพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หมายถึง

6.

การวินิจฉัย

หมายถึง

7.

วันที่วินิจฉัย

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย เงื่ อ นไขและข้อ กํา หนดทั่ ว ไป ข้อ ยกเว้น ทั่ว ไป
ข้อตกลงคุม้ ครอง เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคําขอเอาประกันภัย
ใบสลักหลังกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และเอกสารสรุ ป เงื่ อ นไข ข้อตกลงคุ้ม ครอง
ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ งสั ญ ญาประกัน ภัย
เดียวกัน
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งเป็ นบุคคลที่
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ผูท้ ี่สําเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากแพทยสภา และได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่น
ที่ใ ห้บ ริ ก ารทางการแพทย์ หรื อ ทางด้านศัล ยกรรม ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ น ผูเ้ อา
ประกันภัย คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิ ตเดียวกับผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ เวชกรรมตามกฎหมาย และมี
วุฒิบตั รในสาขาที่เหมาะสม ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ทีเป็ นผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส ผูร้ ่ วม
สายโลหิตเดียวกับผูเ้ อาประกันภัย
การพิจารณาและวินิจฉัยโรคขั้นสุ ดท้าย และชี้ขาดโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ซึ่ งต้องได้รับการยืนยันด้วยวิธีการตรวจสอบเนื้อเยื่อตัวอย่างทางกล้องจุลทรรศน์
หรื อ ในบางกรณี มี ก ารตรวจสอบวิ นิ จ ฉั ย ตัว อย่า งจากระบบโลหิ ต วิ ท ยา การ
ตรวจสอบวินิจฉัยนี้จะต้องดําเนินการตามบรรทัดฐานของการวินิจฉัยมะเร็ ง ซึ่งจะ
พิจารณาหลังจากการตรวจสอบโครงสร้างเซลของเนื้ องอก หรื อเนื้ อเยื่อหรื อสาร
ตัวอย่างนั้นๆ แล้ว การวินิจฉัยโรคมะเร็ งจากอาการและการตรวจเพียงทางร่ างกาย
ทัว่ ๆ ไป ย่อมไม่เข้าข่ายการวินิจฉัยโรคมะเร็ งตามความหมายแห่ งสัญญาประกันภัยนี้
หรื อในกรณี ที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ให้เป็ นไปตามวิธีการซึ่ งเป็ นที่ยอมรับทาง
การแพทย์ เช่น วิธีรังสี วิทยา ผลตรวจทางพยาธิ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทาง
การแพทย์ หรื อพิจารณาจากอาการ และความผิดปกติที่ตรวจพบจากห้องทดลอง
หรื อทางพยาธิวิทยา
วันที่แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางลงความเห็นเป็ นครั้งแรกว่า ผูเ้ อาประกันภัยเป็ น
โรคมะเร็ งตามคําจํากัดความ ซึ่งมีการระบุวนั ที่วินิจฉัยเอาไว้อย่างชัดเจน
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8.

โรงพยาบาล

หมายถึง

9.

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

10.

คลินิก

หมายถึง

11.

เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

12.

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
และมี องค์ป ระกอบทางด้านสถานที่ มี จาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสําหรับการ
ผ่า ตัด ใหญ่ และได้รับ อนุญ าตให้จ ดทะเบี ยนดําเนิ น การเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
และได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นดําเนิ น การเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ดําเนิ นการโดยแพทย์
ทําการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
ภูมิคุม้ กัน บกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดย
ผลการตรวจเลื อดแสดงเป็ น เลื อดบ วกของไวรั ส HIV (Human Immuno
Deficiency Virus) “การติด เชื้ อจุล ชี พ ฉวยโอกาส”ให้รวมถึง แต่ไ ม่จาํ กัดเฉพาะ
เชื้อที่ทาํ ให้เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)
เชื้ อ ที่ทาํ ให้เกิด โรคลํา ไส้อ กั เสบหรื อ เรื้ อ รัง (Organism or Chronic Enteritis)
เชื้ อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยู่ทว่ั ไป (Disseminated Fungi
Infection) “เนื้ องอกร้ายแรง” (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
เนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลนํ้าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง
(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จัก
ในปั จจุบนั นี้ ว่าเป็ นอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้คนที่เป็ นเสี ยชี วิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย
หรื อ ทุ พ พลภาพ “โรคภู มิ คุ้ม กัน บกพร่ อ ง” (AIDS) ให้ ร วมถึ ง เชื้ อ ไวรั ส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาํ ให้เยื่อสมองเสื่ อม (Encephalopathy
Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่ งปี นั บ แต่ ว นั ที่ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย มี ผ ลบัง คับ หรื อ นั บ แต่ ว ัน
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป

หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้ อกําหนดทั่วไป
1.
สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ที่ผูเ้ อาประกันภัยได้ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ป
เงื่อนไข ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ด
ข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปั ด
ไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้าง
สัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

แผน Cancer Roojai หน้า 2/10

2.

ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ
ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3.

การไม่ โต้ แย้ง หรื อคัดค้านความไม่ สมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้ง หรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกัน ภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี
กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่ขาดการชําระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกําหนด 1 เดือน นับแต่
ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
4.

การชําระเบีย้ ประกันภัย
4.1 การชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
การชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะถึงกําหนดชําระทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดยผูเ้ อาประกันภัย และความ
คุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2 การชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน
4.2.1 การชําระเบี้ ยประกัน ภัยของงวดแรกจะถึงกําหนดชําระทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดยผูเ้ อาประกันภัย
และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.2 เบี้ ย ประกัน ภัย ของงวดถัด ไป ผู เ้ อาประกัน ภัย ต้อ งชํา ระเบี้ ย ประกัน ภัย ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที ่ค รบกํา หนด
ระยะเวลาการชําระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชําระเบี้ ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นความคุม้ ครอง
ต่อเนื่ องจากงวดก่อนหน้า และบริ ษทั จะไม่นาํ เงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป เรื่ อง ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) และ เรื่ องสภาพ
ที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย และ เรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย มาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอัน
สิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาํ ระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้
4.2.3 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจํานวนเงินค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้รับ ชําระเบี้ ยประกันภัย
บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจํานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับ สําหรับงวดการชําระเบี้ยประกันภัยนั้น ออกจากค่าทดแทนที่ตอ้ ง
ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทนส่ วนที่เหลือให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
5.

การแถลงอายุและเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ทําให้
5.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาํ หนด จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับ ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
จะเท่ากับจํานวนเบี้ ยประกันภัยที่ได้ชาํ ระแล้วนั้น สามารถซื้ อความคุม้ ครองตามการประกันภัยนี้ ได้ตามอายุ และเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หาก
อายุห รื อ เพศของผูเ้ อาประกัน ภัย ที่ถูก ต้อ งแท้จ ริ ง นั้น ไม่อ าจได้รับ ความคุ ม้ ครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ แ ล้ว บริ ษ ทั จะไม่จ่า ยค่า
ทดแทนใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่ได้ชาํ ระแล้วให้เท่านั้น
5.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาํ หนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั จะไม่นาํ เงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
6.

การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจต่ออายุได้ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
6.1 กรณี ท่ีบริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในการ
6.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัย และอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อาประกันภัย (สําหรับ แผน
ความคุม้ ครองนี้ เบี้ยประกันภัยจะคงที่ตามเบี้ ยประกันภัยปี แรกที่เอาประกันภัย และจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ทุกๆ 5 ปี เมื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย) และ
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6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้ตาม
ความจําเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัย ชําระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริ ษทั จะไม่นาํ
เงื่อ นไขและข้อ กําหนดทัว่ ไปเรื่ อ ง ระยะเวลาที่ไ ม่คุ ม้ ครอง และเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกัน ภัย และเรื่ อ งการไม่โต้แ ย้ง หรื อ
คัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่ หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่า
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระเบี้ ยประกันภัยครั้ งสุ ด ท้าย กรณี มีการเรี ยกร้องค่าทดแทน
ภายในระยะเวลาผ่อนผัน และผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาํ ระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชําระออกจากค่าทดแทนที่บริ ษทั
จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
6.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7.

การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
7.1 กรณี ชาํ ระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
7.1.1 บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ ยกเว้นกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยทําการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
7.1.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ นี้ ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมี สิทธิ ได้รับเบี้ ย
ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่ เกิน / เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้ อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ
เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งได้
7.2 กรณี ชาํ ระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป ข้อ 4.2
7.2.1 บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ ยกเว้นกรณี ท่ีผูเ้ อาประกันภัยทําการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้

แผน Cancer Roojai หน้า 4/10

7.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นสุ ด
โดยอัตโนมัติในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้รับชําระมาแล้ว สามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัย
8.

การสิ้นสุ ดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
8.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดลง เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.1.1 ณ วัน ที่ กรมธรรม์ประกัน ภัยสิ้ น ผลบังคับ ดังที่ ระบุในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย (กรณี ที่ไม่มี การต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัย)
8.1.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
8.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป เรื่ อง การชําระเบี้ยประกันภัย
8.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
8.1.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจําอยูใ่ นเรื อนจําหรื อทัณฑสถาน
กรณี การชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน การสิ้ นสุ ดความคุม้ ครอง ตามข้อ 8.1.4 หรื อข้อ 8.1.5 จะถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นสุ ด
ณ วันครบรอบการชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน โดยบริ ษทั จะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยให้ แต่หากเป็ นการชําระเบี้ยประกันภัยรายปี บริ ษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
8.2 การปรากฏหรื อทราบอาการของโรคมะเร็ งไม่ว่าประเภทหรื อชนิ ดใดๆ เป็ นครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting
Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับครั้งแรก โดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรี ยกเก็บมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย
8.3 ความคุ้ม ครองภายใต้กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี้ แต่ล ะความคุ้ม ครองจะสิ้ น สุ ดเมื่ อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทน ตามจํานวนเงิน เอา
ประกันภัยสู งสุ ดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อไป จนสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจํานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองอื่นที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
8.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุ ดลงในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
9.

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาํ เป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ
ทําการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกัน ภัยไม่ยิน ยอมให้บ ริ ษ ทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจ ฉัย ของผูเ้ อาประกัน ภัย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แก่ผูเ้ อาประกันภัยได้
10.

การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกัน ภัย ผูร้ ับ ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุค คลดังกล่าวแล้ว แต่ก รณี จะต้องแจ้งให้บ ริ ษ ทั ทราบถึงการวินิจฉัยจากแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ ว
ที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทําได้แล้ว
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสําเนาแล้ว
2.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์ที่ลงนามรับรองสําเนาแล้ว (กรณี ผเู ้ อาประกันภัย เสี ยชีวิต)
3.
แบบฟอร์มเอกสารของบริ ษทั ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ได้แก่
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ก. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และแบบฟอร์มการขอข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติมของบริ ษทั
ข. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ และบ่งชี้ระดับความรุ นแรง (Stage) ของโรคมะเร็ ง รวมทั้งผลการตรวจวินิจฉัย และ
การรักษาทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางผูท้ าํ การตรวจรักษาลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล
ค. ผลตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบตั ิการ
4.
สําเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
5.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางระบุว่าเป็ นโรคมะเร็ งตามข้อตกลง
คุม้ ครอง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนั สมควร ที่ไม่สามารถ
ส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้แล้ว
11.

การจ่ ายทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ (กรณี เสี ยชี วิต) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับหลักฐานในการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้
อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกําหนดชําระ
12.

การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มีข้อพิ พ าท ข้อ ขัด แย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัยฉบับ นี้ ระหว่างผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอม และ
ให้ทาํ การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
13.

ระยะเวลาที่ไม่ ค้มุ ครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาํ หรับการปรากฎอาการ หรื อการตรวจวินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็ ง ที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 90 วันแรก หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และจะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับชําระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
14.

สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ กรณี การพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงว่า
14.1 ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นโรคมะเร็ งที่เคยได้รับการวินิจฉัย การตรวจรักษา หรื อคําแนะนําจากแพทย์ ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
14.2 ผูเ้ อาประกันภัยมี อาการหรื อความผิดปกติที่เกี่ ยวข้อง หรื อสัมพันธ์ หรื อเป็ นผลมาจากโรคมะเร็ งทุกชนิ ด ที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยปี แรกมีผลบังคับ ซึ่งมีนยั สําคัญเพียงพอที่ทาํ ให้บุคคลทัว่ ไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทําการวินิจฉัยดูแล หรื อดําเนินการรักษา
เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงให้บริ ษทั ทราบ และบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว
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15.

การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้ อฉล
บริ ษทั ไม่ต้องรับผิดสําหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต และบริ ษทั อาจใช้สิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยได้ทนั ที หากการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็ นการฉ้อฉลโดยประการใดๆ ซึ่งผูเ้ อาประกันภัย หรื อบุคคลที่
ทําแทนผูเ้ อาประกันภัย ได้ใช้วิธีการหรื อเครื่ องมือฉ้อฉลใดๆ เพื่อให้ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
16.

เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย
17.

สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัย
มายังบริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับ ไม่มีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนตามวิธีการที่บริ ษทั ได้รับให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย (หากหัก
จากบัญชีธนาคาร หรื อบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บญั ชีธนาคาร หรื อบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี )
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรี ยกร้องค่าทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
18.

สกุลเงินตรา
เบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นสกุลเงินตราของประเทศไทย

19.

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับ และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครองความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บป่ วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) อาการ หรื อภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.
สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ภาวะที่เป็ นมาแต่ กําเนิด (congenital)
2.
การปรากฎอาการ หรื อการได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็งในช่ วงระยะเวลาที่ไม่ ค้มุ ครอง (Waiting Period)
3.
โรคติดเชื้อไวรัส HIV โรคภูมิคุ้มกันบกพร่ อง (AIDS) กลุ่มอาการเอดส์ สัมพันธ์ (ARC) หรื อโรคติดเชื้ อแทรกซ้ อน (Secondary
Infection) และ/หรื อ มะเร็งบางชนิดที่พบเมื่อเกิดอาการของ HIV AIDS หรื อ ARC
4.
การเป็ นโรคมะเร็งอันเป็ นผลจากการติดยาหรื อสารเสพติดให้ โทษหรื อโรคพิษสุ ราเรื้อรัง
5.
การรักษาอาการ หรื อโรคเรื้อรัง หรื ออาการแทรกซ้ อนอันเป็ นผลจากศัลยกรรมตกแต่ ง
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับเงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงว่าหากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และยืนยันโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะทาง (Oncologist หรื อ Pathologist) และมีหลักฐานทางพยาธิ วิทยาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าเป็ นโรคมะเร็ งตามคําจํากัดความที่ระบุไว้เป็ น
ครั้งแรก ระหว่างสัญญาประกันภัยนี้ มีผลบังคับ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยสําหรับแต่ละความคุม้ ครองที่ระบุไว้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
โรคมะเร็งระยะไม่ ลกุ ลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ)
คําจํากัดความเพิม่ เติม
โรคมะเร็งระยะไม่ ลุกลาม
(Non-invasive Cancer /
Carcinoma in Situ)

หมายถึง

การเกิ ดขึ้นครั้งแรกของเนื้ องอกหรื อเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิ วิทยาว่าเป็ นมะเร็ ง
และไม่ ลุก ลามเกิ น กว่าชั้น รองรั บ เนื้ อเยื่อ ชั้น ผิว (Basement Membrane) หรื อ ไม่ ก ระจายไปยัง
เนื้อเยื่อข้างเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื่นๆ และให้รวมถึงมะเร็ งหรื อเนื้องอก ดังต่อไปนี้
1. มะเร็ งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็ งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรื อมะเร็ งกระเพาะ
ปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1 N0 M0 ตาม TNM Classification
2. มะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
3. มะเร็ งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดร้ายแรงที่จดั อยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะที่ 2
(Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความรุ นแรงของโรคมะเร็ งผิวหนัง Melanoma ของ
American Joint Committee on Cancer Classification
4. กลุ่ ม เนื้ อ งอกชนิ ด Borderline หรื อ กลุ่ ม เนื้ อ งอกที่ โ อกาสเป็ นมะเร็ ง น้ อ ย (Low Malignant
Potential)
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง มะเร็ งผิวหนังทุกชนิ ด (ยกเว้นมะเร็ งผิวหนัง Melanoma ข้างต้น) และเนื้ องอกที่มี
ผลพยาธิจดั เป็ นเนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ ง (Pre-malignant Lesion)

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางว่าเป็ นโรคมะเร็ งระยะไม่ลุกลาม (Non invasive
cancer / Carcinoma in Situ) เป็ นครั้ ง แรก ซึ่ งมี ล กั ษณะตามคําจํากัดความเพิ่มเติ ม ที่ ได้กาํ หนดไว้ภายใต้ความคุ้มครองข้อนี้ บริ ษทั จะจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองนี้ ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
คําจํากัดความเพิม่ เติม
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
(Invasive Cancer)

หมายถึง

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรื อเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิ วิทยาว่าเป็ นมะเร็ ง และมีการ
ลุกลามลึ ก เกิ น กว่าชั้น รองรั บเนื้ อเยื่อชั้น ผิว (Basement Membrane) หรื อกระจายไปยังเนื้ อเยื่อ
ข้างเคียงหรื อไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงมะเร็ งเม็ดเลือดขาว มะเร็ งต่อมนํ้าเหลือง และมะเร็ ง
ของไขกระดูก มะเร็ งเนื้อรก ทั้งนี้ไม่รวมถึง
1. มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก (Prostate Cancer) มะเร็ ง ต่ อ มไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรื อ มะเร็ ง
กระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1 N0 M0 ตาม TNM Classification
2. มะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
3. มะเร็ งในระยะเริ่ มแรกที่ยงั ไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma in Situ)
4. มะเร็ ง ผิ ว หนัง ทุ ก ชนิ ด (Any Skin Cancers) ยกเว้น มะเร็ ง ผิ ว หนั งเมลาโนมา ชนิ ด ร้ า ยแรง
(Malignant Melanoma) ที่จดั อยูใ่ นระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะ
ความรุ นแรงของโรคมะเร็ งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer
5. กลุ่ มเนื้ อ งอกชนิ ด Borderline หรื อกลุ่ม เนื้ องอกที่ มีโ อกาสเป็ นมะเร็ งน้อย (Low Malignant
Potential)
6. เนื้ องอกที่ผลทางพยาธิ วิทยาจัดเป็ นเนื้ องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I
CIN II CIN III
7. มะเร็ งในผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อเอชไอวี
8. มะเร็ งที่ เกิ ดขึ้น ซํ้า หรื อแพร่ กระจายจากส่ วนอื่น โดยที่ มะเร็ งนี้ เกิ ดขึ้นครั้งแรกก่ อนสัญ ญา
ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อภายใน 90 วันหลังสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ต กลงกัน ว่า หากผูเ้ อาประกัน ภัยได้รับ การวินิ จฉัยจากแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางว่าเป็ นโรคมะเร็ งระยะลุก ลาม (Invasive
Cancer) เป็ นครั้งแรก ซึ่ งมีลกั ษณะตามคําจํากัดความเพิ่มเติมที่ได้กาํ หนดไว้ภายใต้ความคุม้ ครองข้อนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้
ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองนี้ ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) ชนิดต่ างๆ
(สําหรับใช้ เป็ นเอกสารแนบท้ าย กรมธรรม์ ประกันภัยโรคมะเร็ง แบบพิเศษ 2)
(ใช้ สําหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ )
คําจํากัดความเพิม่ เติม
โรคมะเร็งผิวหนัง
(Skin Cancer) ชนิดต่ างๆ

หมายถึง

โรคมะเร็ งผิวหนังชนิ ด Hyperkeratoses, Basal Cell และ Squamous รวมถึงมะเร็ งชนิด Melanomas
ที่มีความหนาน้อยกว่า 1.5 มม. ตามวิธีการจําแนกของ Breslow หรื อน้อยกว่าระดับ 3 ตามวิธีจาํ แนก
ของ Clark และยังไม่มีการแพร่ กระจายไปอวัยวะอื่นๆ

การขยายความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายความคุ้ม ครอง ถึ ง โรคมะเร็ งผิว หนัง (Skin Cancer) ชนิ ด ต่า งๆ ตาม
คําจํากัดความเพิ่มเติมของเอกสารแนบท้ายนี้ โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนเป็ นจํานวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับการวินิจฉัยเป็ นครั้งแรก ภายหลังระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง 90 วัน ว่าเป็ นโรคมะเร็ งผิวหนัง (Skin Cancer) ชนิดต่างๆ ซึ่ งการ
วินิจฉัยดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริ ษทั กําหนด เกี่ยวกับ
การวินิจฉัยในคําจํากัดความของกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ การจ่ายค่าทดแทนตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่เป็ นเหตุให้เสี ยสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องค่าทดแทนสําหรับข้อตกลงคุม้ ครองโรคมะเร็ ง
ระยะไม่ ลุก ลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) หรื อข้อตกลงคุ้ม ครองโรคมะเร็ งระยะลุก ลาม (Invasive Cancer) ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ จะสิ้ นสุ ดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
1.
เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนตามเอกสารแนบท้ายนี้แล้ว ให้ถือว่าการขยายความคุม้ ครองนี้เป็ นอันสิ้นสุ ดลง บริ ษทั จะไม่คืนเบี้ย
ประกันภัยสําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ และไม่ขยายความคุม้ ครองโรคมะเร็ งผิวหนัง (Skin Cancer) ชนิดต่างๆ นี้อีก ในปี ต่ออายุ
2.
เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนของข้อตกลงคุม้ ครองโรคมะเร็ งระยะไม่ลุกลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) หรื อ
ข้อตกลงคุม้ ครองโรคมะเร็ งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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