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เอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง แบบพเิศษ 2 (ใช้สําหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

แผน Cancer Roojai 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยั  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการ

ตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องชําระภายใต้ข้อบังคับเง่ือนไขและข้อกําหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเวน้ และ

เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 คําจํากัดความ 

ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะถือเป็นความหมายเดียวกนั

ทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1. กรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง  ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขและข้อกําหนดทั่วไป ข้อยกเว้นทั่วไป 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง เอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยั ใบคาํขอเอาประกนัภยั 

ใบสลักหลงักรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกันภัย

เดียวกนั 

2. บริษัท หมายถึง บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี

ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

4. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้ง

จากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ิน 

ที่ให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม ซ่ึงไม่ใช่แพทยที์่เป็นผูเ้อา

ประกนัภยั คู่สมรส ผูร่้วมสายโลหิตเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยั 

5. แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง หมายถึง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย และมี

วุฒิบตัรในสาขาท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่ใช่แพทยที์เป็นผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส ผูร่้วม

สายโลหิตเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยั 

6. การวินิจฉัย หมายถึง การพิจารณาและวินิจฉยัโรคขั้นสุดทา้ย และช้ีขาดโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ซ่ึงตอ้งไดรั้บการยืนยนัดว้ยวิธีการตรวจสอบเน้ือเย่ือตวัอย่างทางกลอ้งจุลทรรศน์ 

หรือในบางกรณีมีการตรวจสอบวินิจฉัยตัวอย่างจากระบบโลหิตวิทยา การ

ตรวจสอบวินิจฉยัน้ีจะตอ้งดาํเนินการตามบรรทดัฐานของการวินิจฉยัมะเร็ง ซ่ึงจะ

พิจารณาหลงัจากการตรวจสอบโครงสร้างเซลของเน้ืองอก หรือเน้ือเย่ือหรือสาร

ตวัอย่างนั้นๆ แลว้ การวินิจฉัยโรคมะเร็งจากอาการและการตรวจเพียงทางร่างกาย

ทัว่ๆ ไป ย่อมไม่เขา้ข่ายการวินิจฉัยโรคมะเร็งตามความหมายแห่งสัญญาประกนัภยัน้ี  

หรือในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการซ่ึงเป็นท่ียอมรับทาง

การแพทย ์เช่น วิธีรังสีวิทยา ผลตรวจทางพยาธิ ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการทาง 

การแพทย ์หรือพิจารณาจากอาการ และความผิดปกติท่ีตรวจพบจากห้องทดลอง

หรือทางพยาธิวิทยา 

7. วันท่ีวินิจฉัย หมายถึง วนัท่ีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางลงความเห็นเป็นคร้ังแรกว่า ผูเ้อาประกนัภยัเป็น

โรคมะเร็งตามคาํจาํกดัความ ซ่ึงมีการระบุวนัท่ีวินิจฉยัเอาไวอ้ยา่งชดัเจน 
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8. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

และมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจาํนวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอ

ตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสําหรับการ

ผ่าตดัใหญ่ และไดร้ับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม

กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

9. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม

กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

10. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัที่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ดาํเนินการโดยแพทย์

ทาํการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

11. เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการ

ติดเช้ือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอก

ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดย

ผ ล ก ารต รวจ เลื อ ด แ ส ด งเป็ น เลื อ ด บ วก ข อ งไวรั ส  HIV (Human Immuno 

Deficiency Virus) “การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส”ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ

เช้ือท่ีทาํให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii  Pneumonia) 

เช้ือที่ทาํให้เกิดโรคลาํไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or Chronic Enteritis) 

เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Fungi 

Infection) “เน้ืองอกร้ายแรง” (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ

เน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลนํ้ าเหลืองท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง 

(Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก

ในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย 

หรือทุพพลภาพ “โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง” (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV 

(Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีทาํให้เย่ือสมองเส่ือม (Encephalopathy 

Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

12. ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วัน

ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขและข้อกําหนดท่ัวไป 

1. สัญญาประกันภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ห้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารสรุป

เง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห้ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัรู้อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอนัเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิด

ขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้น หรือบอกปัด

ไม่ยอมทาํสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้ง

สัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
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2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ 

ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้ หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เมื่อกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปี

กรมธรรม์ประกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่ขาดการชาํระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายในกาํหนด 1 เดือน นบัแต่

ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

4. การชําระเบีย้ประกันภัย 

 4.1 การชาํระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 

การชาํระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีจะถึงกาํหนดชาํระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูเ้อาประกนัภยั และความ

คุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  

 4.2 การชาํระเบ้ียประกนัภยัแบบรายเดือน  

  4.2.1    การชาํระเบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงกาํหนดชาํระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูเ้อาประกนัภยั 

และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  

 4.2.2 เบ้ียประกนัภยัของงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ครบกาํหนด

ระยะเวลาการชาํระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการชาํระเบ้ียประกนัภยั ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เป็นความคุม้ครอง

ต่อเน่ืองจากงวดก่อนหน้า และบริษทัจะไม่นาํเง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป เร่ือง ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และ เร่ืองสภาพ

ท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั และ เร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั มาเร่ิมนับใหม่ 

 หากบริษทัยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวได ้ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เป็นอนั

ส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดช้าํระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้ 

4.2.3 ในกรณีที่มีเหตุเรียกร้องจาํนวนเงินค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผนั และบริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระเบ้ียประกนัภยั 

บริษทัจะหักเบ้ียประกนัภยัเป็นจาํนวนเท่ากบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บ สาํหรับงวดการชาํระเบ้ียประกนัภยันั้น ออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้ง

ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือให้กบัผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์  

5. การแถลงอายุและเพศคลาดเคล่ือน 

 ถา้มีการแถลงอายุ หรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ทาํให้ 

 5.1   บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัน้อยกว่าท่ีกาํหนด จาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บ ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 

จะเท่ากบัจาํนวนเบ้ียประกนัภยัที่ไดช้าํระแลว้นั้น สามารถซ้ือความคุม้ครองตามการประกนัภยัน้ีไดต้ามอายุ และเพศท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง หาก

อายุหรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัที่ถูกตอ้งแทจ้ริงนั้น ไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายค่า

ทดแทนใดๆ ให้ แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ท่ีไดช้าํระแลว้ให้เท่านั้น 

 5.2   บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกว่าอตัราท่ีกาํหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ ผูเ้อาประกนัภยั อยา่งไรก็ตาม

บริษทัจะไม่นาํเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พ่ือการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั สาํหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

6. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีอาจต่ออายุได ้ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 

 6.1  กรณีท่ีบริษทัยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 

  6.1.1  การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยั และอายุท่ีเพ่ิมขึ้นของผูเ้อาประกนัภยั (สาํหรับ แผน

ความคุม้ครองน้ี เบ้ียประกนัภยัจะคงท่ีตามเบ้ียประกนัภยัปีแรกท่ีเอาประกนัภยั และจะปรับเพ่ิมขึ้นตามอายุท่ีมากขึ้น ทุกๆ 5 ปี เม่ือต่ออายุ

กรมธรรม์ประกนัภยั) และ 
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  6.1.2  การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยัในปีที่ต่ออายุไดต้าม

ความจาํเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสาํคญัตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 

 6.2  หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยั ชาํระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั 30 วนั บริษทัจะไม่นาํ

เงื่อนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไปเร่ือง ระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง และเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั และเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือ

คดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนับใหม่ หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั ให้ถือว่า

ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีส้ินสุดลงตั้งแต่วนัที่ครบกาํหนดชาํระเบ้ียประกนัภยัคร้ังสุดทา้ย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทน

ภายในระยะเวลาผ่อนผนั และผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ไดช้าํระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหักเบ้ียประกนัภยัท่ีคา้งชาํระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทั

จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยั 

 6.3  บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

7. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

 7.1  กรณีชาํระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 

 7.1.1  บริษทัไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับน้ีได ้ยกเวน้กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัทาํการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

 7.1.2  ผูเ้อาประกันภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ีได้ โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบ้ีย

ประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะส้ัน

ตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอัตราเบีย้ประกันภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภัย 

(ไม่เกิน / เดือน) 

ร้อยละของ 

เบีย้ประกันภัยเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัทั้งฉบบั

เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้  

7.2  กรณีชาํระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป ขอ้ 4.2 

 7.2.1  บริษทัไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับน้ีได ้ยกเวน้กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัทาํการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
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 7.2.2  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ กรมธรรม์ประกนัภยัจะส้ินสุด

โดยอตัโนมติัในวนัสุดท้ายท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บชาํระมาแลว้ สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้โดยบริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยั 

8. การส้ินสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ

8.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดลง เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 

แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน  

 8.1.1 ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัส้ินผลบังคบัดังท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์

ประกนัภยั) 

 8.1.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์  

 8.1.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป เร่ือง การชาํระเบ้ียประกนัภยั  

 8.1.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต  

 8.1.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจาํอยูใ่นเรือนจาํหรือทณัฑสถาน 

 กรณีการชาํระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน การส้ินสุดความคุม้ครอง ตามขอ้ 8.1.4 หรือขอ้ 8.1.5 จะถือว่ากรมธรรม์ประกนัภยัส้ินสุด 

ณ วนัครบรอบการชาํระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน โดยบริษทัจะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยัให้ แต่หากเป็นการชาํระเบ้ียประกนัภยัรายปี บริษทัจะ

คืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี โดยหักเบ้ียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได้

ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

8.2  การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ เป็นคร้ังแรก ภายในระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting 

Period) 90 วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เร่ิมมีผลบงัคบัคร้ังแรก โดยบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดเ้รียกเก็บมาแลว้ทั้งหมดให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยั 

8.3  ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัน้ี แต่ละความคุ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัได้จ่ายค่าทดแทน ตามจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัของความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุด

ระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจาํนวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น  

8.4  กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะส้ินสุดลงในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

9. การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็นกบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิ

ทาํการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น และไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยั เพื่อ

ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

10. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการวินิจฉัยจากแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีอาจเป็นเหตแุห่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้

ให้บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว่้ามีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 

จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีลงนามรับรองสาํเนาแลว้ 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ท่ีลงนามรับรองสาํเนาแลว้ (กรณีผูเ้อาประกนัภยั เสียชีวิต) 

3. แบบฟอร์มเอกสารของบริษทัท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ ไดแ้ก่ 
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 ก. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแบบฟอร์มการขอขอ้มูลทางการแพทยเ์พ่ิมเติมของบริษทั 

 ข. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการสาํคญั และบ่งช้ีระดบัความรุนแรง (Stage) ของโรคมะเร็ง รวมทั้งผลการตรวจวินิจฉยั และ

การรักษาทางการแพทย ์พร้อมทั้งให้แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางผูท้าํการตรวจรักษาลงนาม และประทบัตราสถานพยาบาล 

 ค. ผลตรวจช้ินเน้ือทางห้องปฏิบติัการ 

4. สาํเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ้่าย 

5. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

โดยให้ส่งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางระบุว่าเป็นโรคมะเร็งตามขอ้ตกลง

คุม้ครอง 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว่้ามีเหตุอนัสมควร ท่ีไม่สามารถ

ส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

11. การจ่ายทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ตามกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต) ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ี

บริษทัไดรั้บหลกัฐานในการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีครบถว้น และถูกตอ้งแลว้  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครอง

ในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสาร

ครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้

อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 

12. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอม และ

ให้ทาํการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ว่าดว้ย

อนุญาโตตุลาการ 

13. ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

 บริษทัจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีสาํหรับการปรากฎอาการ หรือการตรวจวินิจฉยัว่าเป็นโรคมะเร็ง ท่ีเกิดขึ้น

ภายในระยะเวลา 90 วนัแรก หลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และจะคืนเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีไดรั้บชาํระมาแลว้ทั้งหมดให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 

14. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 

 บริษทัจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี กรณีการพบหลกัฐานทางการแพทยท่ี์แสดงว่า 

 14.1 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นโรคมะเร็งท่ีเคยไดรั้บการวินิจฉัย การตรวจรักษา หรือคาํแนะนาํจากแพทย ์ก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 

เร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก  

 14.2 ผูเ้อาประกันภยัมีอาการหรือความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสัมพนัธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิด ท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัปีแรกมีผลบงัคบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัเพียงพอท่ีทาํให้บุคคลทัว่ไปตอ้งไปพบแพทยเ์พ่ือทาํการวินิจฉยัดูแล หรือดาํเนินการรักษา 

 เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงให้บริษทัทราบ และบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยัโดยไม่มีเง่ือนไขยกเวน้ความคุม้ครองดงักล่าว 
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15. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล 

 บริษทัไม่ต้องรับผิดสําหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริต และบริษทัอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยัไดท้นัที หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นการฉ้อฉลโดยประการใดๆ ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยั หรือบุคคลท่ี

ทาํแทนผูเ้อาประกนัภยั ไดใ้ช้วิธีการหรือเคร่ืองมือฉ้อฉลใดๆ เพ่ือให้ไดรั้บค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ีย

ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

16.  เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของ

บุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยั และเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั 

17.  สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยั 

มายงับริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษทั ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบั ไม่มีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย

ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัเต็มจาํนวนตามวิธีการท่ีบริษทัไดรั้บให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  (หากหัก

จากบญัชีธนาคาร หรือบตัรเครดิต ก็จะคืนกลบัไปท่ีบญัชีธนาคาร หรือบตัรเครดิตแลว้แต่กรณี) 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

18. สกุลเงินตรา 

เบ้ียประกนัภยั และผลประโยชนต์่างๆ ท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย 

19. กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบั และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 

 การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย (รวมท้ังภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก 

1. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ภาวะท่ีเป็นมาแต่กําเนิด (congenital) 

2. การปรากฎอาการ หรือการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในช่วงระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

3. โรคติดเช้ือไวรัส HIV  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) กลุ่มอาการเอดส์สัมพันธ์ (ARC) หรือโรคติดเช้ือแทรกซ้อน (Secondary 

Infection) และ/หรือ มะเร็งบางชนิดท่ีพบเม่ือเกิดอาการของ HIV AIDS หรือ ARC 

4. การเป็นโรคมะเร็งอันเป็นผลจากการติดยาหรือสารเสพติดให้โทษหรือโรคพษิสุราเร้ือรัง  

5. การรักษาอาการ หรือโรคเร้ือรัง หรืออาการแทรกซ้อนอันเป็นผลจากศัลยกรรมตกแต่ง 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใตข้อ้บงัคบัเง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็น

การตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงว่าหากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัย และยืนยนัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะทาง (Oncologist หรือ Pathologist) และมีหลกัฐานทางพยาธิวิทยาเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าเป็นโรคมะเร็งตามคาํจาํกดัความท่ีระบุไวเ้ป็น

คร้ังแรก ระหว่างสัญญาประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัสาํหรับแต่ละความคุม้ครองท่ีระบุไว ้
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

โรคมะเร็งระยะไม่ลกุลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) 

คําจํากัดความเพิม่เติม 

โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม  

(Non-invasive Cancer /  

Carcinoma in Situ) 

หมายถึง การเกิดขึ้นคร้ังแรกของเน้ืองอกหรือเซลล์ท่ีไดรั้บการตรวจยืนยนัทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง 

และไม่ลุกลามเกินกว่าชั้นรองรับเน้ือเย่ือชั้นผิว (Basement Membrane) หรือไม่กระจายไปยงั

เน้ือเย่ือขา้งเคียง หรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือเน้ืองอก ดงัต่อไปน้ี 

1. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือมะเร็งกระเพาะ

ปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1 N0 M0 ตาม TNM Classification 

2. มะเร็งเมด็เลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า RAI ระยะท่ี 3 (Stage 3) 

3. มะเร็งผิวหนงั Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดร้ายแรงท่ีจดัอยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะท่ี 2 

(Stage 2) อา้งอิงตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนงั Melanoma ของ 

American Joint Committee on Cancer Classification 

4. กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเน้ืองอกท่ีโอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant 

Potential)  

ทั้งน้ีไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเวน้มะเร็งผิวหนงั Melanoma ขา้งตน้) และเน้ืองอกท่ีมี

ผลพยาธิจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant Lesion) 

ความคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่า หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non invasive 

cancer / Carcinoma in Situ) เป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีลกัษณะตามคาํจาํกัดความเพ่ิมเติมท่ีได้กาํหนดไวภ้ายใต้ความคุ้มครองข้อน้ี บริษทัจะจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองน้ีท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

โรคมะเร็งระยะลกุลาม (Invasive Cancer) 

คําจํากัดความเพิม่เติม 

โรคมะเร็งระยะลุกลาม  

(Invasive Cancer) 

หมายถึง การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรือเซลลท่ี์ไดรั้บการตรวจยืนยนัทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการ

ลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเน้ือเย่ือชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยงัเน้ือเย่ือ

ขา้งเคียงหรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ ทั้งน้ีให้รวมถึงมะเร็งเมด็เลือดขาว มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง และมะเร็ง

ของไขกระดูก มะเร็งเน้ือรก ทั้งน้ีไม่รวมถึง 

1. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือมะเร็ง

กระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1 N0 M0 ตาม TNM Classification 

2. มะเร็งเมด็เลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า RAI ระยะท่ี 3 (Stage 3) 

3. มะเร็งในระยะเร่ิมแรกท่ียงัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma in Situ) 

4. มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง 

(Malignant Melanoma) ท่ีจดัอยูใ่นระยะท่ี 2 (Stage II) ขึ้นไป โดยอา้งอิงตามระบบการแบ่งระยะ

ความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer  

5. กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเน้ืองอกท่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant 

Potential)  

6. เน้ืองอกท่ีผลทางพยาธิวิทยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I  

CIN II  CIN III  

7. มะเร็งในผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอชไอวี 

8. มะเร็งท่ีเกิดขึ้นซํ้ า หรือแพร่กระจายจากส่วนอ่ืน โดยท่ีมะเร็งน้ีเกิดขึ้นคร้ังแรกก่อนสัญญา

ประกนัภยัมีผลบงัคบั หรือภายใน 90 วนัหลงัสัญญาประกนัภยัมีผลบงัคบั 

ความคุ้มครอง 

เป็นที่ตกลงกนัว่า หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive 

Cancer) เป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีลกัษณะตามคาํจาํกดัความเพิ่มเติมท่ีไดก้าํหนดไวภ้ายใตค้วามคุม้ครองขอ้น้ี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้

ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองน้ีท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
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เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 

โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) ชนิดต่างๆ 

(สําหรับใช้เป็นเอกสารแนบท้าย กรมธรรม์ประกันภยัโรคมะเร็ง แบบพเิศษ 2) 

(ใช้สําหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

คําจํากัดความเพิม่เติม 

โรคมะเร็งผิวหนัง 

(Skin Cancer) ชนิดต่างๆ 

หมายถึง โรคมะเร็งผิวหนังชนิด Hyperkeratoses, Basal Cell และ Squamous รวมถึงมะเร็งชนิด Melanomas 

ท่ีมีความหนานอ้ยกว่า 1.5 มม. ตามวิธีการจาํแนกของ Breslow หรือนอ้ยกว่าระดบั 3 ตามวิธีจาํแนก

ของ Clark และยงัไม่มีการแพร่กระจายไปอวยัวะอ่ืนๆ 

การขยายความคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไดข้ยายความคุ้มครอง ถึงโรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) ชนิดต่างๆ ตาม

คาํจาํกดัความเพ่ิมเติมของเอกสารแนบท้ายน้ี โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หากผูเ้อา

ประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยเป็นคร้ังแรก ภายหลงัระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง 90 วนั ว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนงั (Skin Cancer) ชนิดต่างๆ  ซ่ึงการ

วินิจฉัยดงักล่าวตอ้งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีบริษทักาํหนด เก่ียวกบั

การวินิจฉัยในคาํจาํกดัความของกรมธรรม์ประกนัภยั 

ทั้งน้ี การจ่ายค่าทดแทนตามเอกสารแนบทา้ยน้ี ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนสําหรับขอ้ตกลงคุม้ครองโรคมะเร็ง

ระยะไม่ลุกลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) หรือข้อตกลงคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ตามกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี 

การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 

การประกนัภยัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ี จะส้ินสุดลงโดยอตัโนมติั เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น ดงัตอ่ไปน้ี แลว้แต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

1. เม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนตามเอกสารแนบทา้ยน้ีแลว้ ให้ถือว่าการขยายความคุม้ครองน้ีเป็นอนัส้ินสุดลง บริษทัจะไม่คืนเบ้ีย

ประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาประกนัภยัท่ีเหลืออยู่ และไม่ขยายความคุม้ครองโรคมะเร็งผิวหนงั (Skin Cancer) ชนิดต่างๆ น้ีอีก ในปีต่ออาย ุ

2. เม่ือบริษทัไดจ้่ายค่าทดแทนของขอ้ตกลงคุม้ครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) หรือ

ขอ้ตกลงคุม้ครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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