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กรมธรรม์ประกนัภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพเิศษ (ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 
     

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการตอบ
แทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั  บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ ตามของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ให้ถือว่ามี

ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลง

คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค าขอ
ประกันภัย ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ  ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภยั และเอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

2.  บริษัท หมายถึง บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

3. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

4. แพทย์ หมายถึง ผู ้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้ น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม ซ่ึงไม่ใ ช่แพทย์ท่ี เป็นผู ้เอา
ประกนัภยั คู่สมรส ผูร่้วมสายโลหิตเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยั 

5.  แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง หมายถึง แพทย ์ผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีวุฒิบตัรใน
สาขาเฉพาะเพิ่มเติม จากแพทยสภาแห่งประเทศไทย 

6. แพทย์โรคหัวใจ หมายถึง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ทางด้านหัวใจ และความผิดปกติของหัวใจแต่ก าเนิด จากแพทย
สภาแห่งประเทศไทย 

7. แพทย์ทางด้านประสาทวิทยา หมายถึง  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ทางดา้นความผิดปกติของระบบประสาท จากแพทยสภาแห่งประเทศ
ไทย 

8. แพทย์ทางด้านเน้ืองอก  หมายถึง  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ทางดา้นเน้ืองอก จากแพทยสภาแห่งประเทศไทย 



 

กรมธรรม์ประกนัภยัโรคร้ายแรงและอุบติัเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ (ส าหรับการขายผ่านทางโทรศพัท)์ 
 หนา้ 2/18 

9. การวินิจฉัย/การวินิจฉัยเบ้ืองต้น  หมายถึง  การพิจารณาและวินิจฉยัโรค และช้ีขาดโดยแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง ซ่ึงต้องได้รับการยืนยนัด้วยการตรวจสอบร่างกาย และการ
ตรวจสอบอ่ืนๆ ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการตรวจโลหิต การ
ตรวจของเหลวในร่างกาย การตรวจสอบเน้ือเยื่อ การตรวจทาง
กลอ้งจุลทรรศ์ หรือการตรวจช้ินเน้ือ ซ่ึงการตรวจสอบวินิจฉัยน้ี
จะตอ้งด าเนินการตามบรรทดัฐานของการวินิจฉัยโรคร้ายแรงแต่
ละประเภท 

    ทั้ งน้ี การตรวจสอบร่างกายเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เข้าข่ายการ
วินิจฉยัโรคร้ายแรงตามความหมายแห่งสัญญาประกนัภยัน้ี 

    อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานดังกล่าวได้ให้ใช้วิธีการทาง
การแพทย ์เช่น วิธีรังสีวิทยา วิธีทางพยาธิ วิธีทางห้องปฏิบติัการ
ทางการแพทย ์หรือพิจารณาจากอาการ และความผิดปกติท่ีตรวจ
พบ  

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขและข้อก าหนดท่ัวไป 
1. สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการที่บริษทัเชื่อถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้
แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยั และ เอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงความคุม้ครอง และ ขอ้ยกเวน้ตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความ
จริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงหากบริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทั
เรียกเบ้ียประกันภยัสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภยั สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากที่ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรค
หน่ึง 
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยประกอบกันเป็นสัญญาประกันภยั การ
เปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยั จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้ หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัมา
เป็นเวลา 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ติดต่อกนัขึ้นไป นบัแต่วนัที่กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่การขาด
ช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ช้สิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายใน
ก าหนด 1 เดือน นบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
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4. การช าระเบีย้ประกนัภัย  
4.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 
  การช าระเบ้ียประกันภัยแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทันที หรือก่อนความคุ ้มครองจะเร่ิมต้นโดยผูเ้อา

ประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั
กรณีต่ออาย ุ

 4.2 การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบราย..1...เดือน ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

  4.2.1    การช าระเบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผู ้
เอาประกันภัย และความคุ ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยักรณีต่ออาย ุ 

  4.2.2 เบ้ียประกนัภยัของงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีครบ
ก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยั ใหถื้อว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
เป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากงวดก่อนหนา้ และบริษทัจะไม่น าเง่ือนไข เร่ือง ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และ
เร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั และเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนบั
ใหม่ 

   หากบริษัทยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุ ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงไดช้ าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้

  4.2.3 ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผอ่นผนั และบริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระ
เบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหักเบ้ียประกนัภยัเป็นจ านวนเท่ากบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บ ส าหรับงวดการช าระเบ้ียประกนัภยั
นั้น ออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้งชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บ
ประโยชน์  
5. การแถลงข้อมูลคลาดเคล่ือน  

เง่ือนไขขอ้น้ีจะไม่กระทบต่อสิทธิของบริษทัท่ีจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัตามขอ้ 1 ขา้งตน้ ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมีการ
แถลงขอ้มูลใดๆ ซ่ึงบริษทัใช้ในการค านวณเบ้ียประกันภยั หรือตดัสินใจในการเขา้ท าสัญญาประกันภัย ไม่ถูกตอ้ง หรือ
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ท าให ้

5.1  บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าท่ีก าหนด  จ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีผู ้เอาประกันภัยจะได้รับตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะเท่ากบัจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น ผูเ้อาประกนัภยัสามารถซ้ือความคุม้ครองตามการ
ประกนัภยัน้ีไดต้ามขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงไดอี้กคร้ัง หากขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้น อยู่นอกมาตรฐานการ
พิจารณาการรับประกนัภยัของบริษทั ถึงขนาดท่ีว่า หากบริษทัไดรู้้ถึงขอ้ความท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นแลว้ บริษทัคงไม่ไดเ้ขา้ท า
สัญญาประกนัภยักบัผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆ ให้ แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยั ท่ีไดช้ าระแลว้คืน   

5.2  บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราท่ีก าหนด  บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภัยในส่วนท่ีเกินให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยั อย่างไรก็ตาม บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใช้เพื่อการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั ส าหรับระยะเวลาเอา
ประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้   
6.  ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

บริษทัจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ส าหรับการปรากฎอาการ หรือการตรวจวินิจฉัยว่า
เป็นโรคร้ายแรงท่ีผูเ้อาประกนัภยัเลือกไวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วนัแรก หลงัจากวนัเร่ิมตน้
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ความคุม้ครองตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกนัภยั โดยให้มีผลทนัที และจะคืน
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระมาแลว้ทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
7.   การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุด ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
7.1  กรณีท่ีบริษทัยินยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 

7.1.1  การปรับอัตราเบ้ียประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงภัย  และอายุท่ี เพิ่มขึ้ นของผู ้เอา
ประกนัภยั และ 

7.1.2  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปี
ท่ีต่ออายุไดต้ามความจ าเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกันภยัทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญัตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

7.2  หากมีการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยั ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั 30 
วนั บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป เร่ือง ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อน
การเอาประกันภัย และเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยัมาเร่ิมนับใหม่ หากผูเ้อา
ประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั ให้ถือวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงตั้งแต่
วนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังสุดทา้ย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผนั และผูเ้อาประกนัภยั
ยงัไม่ได้ช าระเบ้ียประกันภัย บริษทัจะหักเบ้ียประกันภัยท่ีค้างช าระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทัจะชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกนัภยั 

 7.3  บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัได้ โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกันภัยจะส้ินผลบังคับตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ 
8. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

 8.1  กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 
 8.1.1  บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย

กว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ หากปรากฏหลกัฐาน
ชดัเจนต่อบริษทัว่า ผูเ้อาประกนัภยั ไดก้ระท าการโดนทุจริตเพื่อไดรั้บผลประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี ในกรณีน้ีบริษทัจะ
คืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั โดยหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีได้ใช้บงัคบั
มาแลว้ออกตามส่วน ทั้งน้ีบริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 

 8.1.2  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมี
สิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภัย 

(ไม่เกนิ/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบีย้ประกนัภัยเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขข้อน้ี ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

 8.2  กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ 4.2 
 8.2.1  บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย

กว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ หากปรากฏหลกัฐาน
ชดัเจนต่อบริษทัว่า ผูเ้อาประกนัภยั ไดก้ระท าการโดนทุจริตเพื่อไดรั้บผลประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี ในกรณีน้ีบริษทัจะ
คืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั โดยหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีได้ใช้บงัคบั
มาแลว้ออกตามส่วน ทั้งน้ีบริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 

 8.2.2  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมี
สิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้ออก
ตามส่วน แต่ส าหรับกรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัแบบราย 1 เดือน กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ีย
ประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระมาแลว้ สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้โดยบริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
9.   การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ  

9.1  ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
เกิดขึ้น ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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9.1.1 ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่อ
อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 9.1.2 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ 4. 
 9.1.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต  
9.1.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ า หรือทณัฑสถาน  

 กรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน การส้ินสุดความคุม้ครอง ตามขอ้ 9.1.3 หรือขอ้ 9.1.4 จะถือว่ากรมธรรม์
ประกนัภยัส้ินสุด ณ วนัครบรอบการช าระเบ้ียประกนัภยัราย 1 เดือน โดยบริษทัจะไม่มีการคืนเบ้ียประกนัภยัให ้แต่หากเป็นการ
ช าระเบ้ียประกนัภยัราย 2 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหัก
เบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

 9.2 ความคุม้ครองของโรคร้ายแรงแต่ละประเภทท่ี ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกไวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี (ตามท่ี
ระบุไวใ้น ขอ้ 4 ขอ้ตกลงความคุม้ครอง) จะส้ินสุดลงเม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือใบรับรองการประกันภยักรณีต่ออายุ ส าหรับโรคร้ายแรงประเภทนั้นๆ ครบถว้นแล้ว 
ความคุม้ครองส าหรับโรคร้ายแรงประเภทอ่ืนๆท่ี ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกไวภ้ายใตก้รมธรรม์ประกนัภัยน้ี (หากมี) จะยงัคงมี
ต่อไป 

 9.3 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. ตาม
เวลาประเทศไทย ในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10.  การตรวจทางการแพทย์ 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวิ นิจฉัยของผูเ้อาประกันภัยเท่าท่ีจ าเป็นกับการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น และไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัไม่ยินยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อา
ประกนัภยั เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผู ้
เอาประกนัภยัได ้
11.  การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่บริษทัไดร้ับหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหาย ท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแล้ว หรือในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีระบุช่ือไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้อง เพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 
90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกใน
อตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
12.  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภยักับบริษทั และหากผูม้ีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอม และให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
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13.   สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition)  
บริษทัจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกันภยักรณีต่ออายุกรณี

การพบหลกัฐานทางการแพทยท่ี์แสดงวา่   
 13.1  ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัย การรักษา หรือไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์ว่าเป็น/ส าหรับ โรคร้ายแรง ก่อน

วนัเร่ิมตน้ความคุม้ครองปีแรก    
 13.2  ผูเ้อาประกนัภยัมีอาการหรือความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสัมพนัธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงใดๆท่ีผู ้

เอาประกนัภยัไดเ้ลือกภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี ท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมตน้ความคุม้ครองปีแรก ซ่ึงมีนัยส าคญัเพียงพอท่ีท า
ใหว้ิญญูชนตอ้งไปพบแพทยเ์พื่อท าการวินิจฉยั หรือด าเนินการรักษา   

      ห้ามมิให้น าความขา้งตน้มาบงัคับในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัได้แถลงให้บริษทัทราบก่อนการเขา้ท าสัญญา
ประกนัภยัน้ี และบริษทัยนิยอมรับความเส่ียงภยัโดยไม่มีเง่ือนไขยกเวน้ความคุม้ครองดงักล่าวเพิ่มเติม 
14.   การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล 

บริษทัไม่ตอ้งรับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริต และบริษทัอาจใชสิ้ทธิบอก
เลิกกรมธรรม์ประกนัภยัได้ทนัที หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีเป็นการฉ้อฉลไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ โดยผูเ้อาประกนัภยั หรือบุคคลท่ีท าแทนผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดย
หกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
15.   เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคล
ดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
16.   สกุลเงินตรา 

        เบ้ียประกนัภยั และผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย 
17.  กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบั และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 
18.  สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free Look) 

หากผูเ้อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกันภัยสามารถส่งคืน
กรมธรรม์ประกันภยัมายงับริษทั ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษทั ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่า
กรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ี ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัเร่ิมต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัเตม็จ านวน ตามวิธีท่ีบริษทัไดรั้บใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั (หากหกัจากบญัชีธนาคาร หรือบตัรเครดิต ก็จะคืน
กลบัไปท่ีบญัชีธนาคาร หรือบตัรเครดิต แลว้แต่กรณี) 
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หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 กรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความเสียหายอนัเป็นผลมาจากการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการของโรค 
หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกดิจาก 
1.  สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) หรือ ภาวะท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด (congenital)  
2.  ภาวะภูมิคุ้มกนับกพร่อง ซ่ึงเกดิจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ือ
งอกร้ายแรง หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV 

2.1  การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือที่ท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ เช้ือที่ท าให้
เกดิโรคล าไส้อกัเสบเร้ือรัง เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ท่ัวไป  

2.2  เน้ืองอกท่ีเป็นเน้ือร้าย ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลล์ต่อมน ้าเหลืองท่ี
ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง หรือท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัโรคที่ได้กล่าวถึง 

2.3      โรคภูมิคุ้มกนับกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV โรคที่ท าให้เย่ือสมองเส่ือม และการระบาดของเช้ือไวรัส
ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั   

3.  การใช้เกนิขนาดหรือผลของการใช้เกนิขนาดของ สารมึนเมาหรือสารกล่อมประสาท เช่น ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ 
รวมถึงการเลกิสูบบุหร่ี และการรักษาการติดนิโคติน หรือการใช้เกนิขนาดของสารอ่ืนๆ หรือบริการอ่ืนๆ หรือวัสดุส้ินเปลือง 
4.  การรักษาโรค โรคเร้ือรัง หรืออาการแทรกซ้อน อันเป็นผลจากศัลยกรรมตกแต่งหรือเสริมสร้าง 
5.  สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ การกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้าย
สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม) สงครามกลางเมือง (ซ่ึงหมายถึง สงครามระหว่างประชากรท่ีอาศัย
อยู่ในประเทศเดียวกนั) การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 
6.  อาวุธนิวเคลยีร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนั
เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อไปโดย
ตัวของมันเอง 
7.  การละเมิดกฎหมายด้วยเจตนาทางอาญา หรือเกดิขึน้จาก หรือเน่ืองจากการกระท าใดๆ ของการท าลายตนเอง หรือท า
ร้ายตัวเอง การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้รวมไปถึง การท่ีผู้เอาประกนัตั้งใจให้ตัวเองอยู่ในทางท่ีเป็นอนัตราย
ของโรคติดต่อ ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การท่ีผู้เอาประกนัภัยไม่ปฏิบัติตามมาตรการท่ีเหมาะสม เม่ือมีการติดต่อกบั
บุคคลกต็ามท่ีทราบว่ามีอาการเจ็บป่วยท่ีเกดิจากยุง หรือโรคทางเดินหายใจ 
8.  การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมของผู้เอาประกันภัยในการด าเนินงานของกองทัพเรือ ทางทหาร หรือกองทัพอากาศ การ
แข่งรถ การด าน ้า การอากาศยาน การด าน ้า การกระโดดร่มชูชีพ การกระโดดบันจีจ้ัมพ์ การแขวนร่อน หรือการปีนเขา 
9.  การรักษาโรคใดๆ ท่ีเกดิขึน้จากการตั้งครรภ์ (รวมถึงการยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจ) การแท้ง การคลอดบุตร (รวมถึงการ
ผ่าตัดคลอด) หรือโรคภายใน และภายนอกท่ีมีมาแต่ก าเนิด ข้อบกพร่อง หรือความผิดปกติอ่ืนๆ จากที่กล่าวมาข้างต้น 
10.  การเข้าร่วมของผู้เอาประกนัภัยในการทดลองทางการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์ 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ข้อยกเว้น ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองส าหรับ
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 1  
โรคมะเร็ง 

(ส าหรับใช้เป็นข้อตกลงคุ้มครองของ กรมธรรม์ประกนัภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพเิศษ 
(ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคมะเร็ง หมายถึง โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม ตามท่ี ได้ให้

ความหมายไวด้า้นล่างน้ี 

โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 
(Non-invasive Cancer /  
Carcinoma in Situ) 

หมายถึง การเกิดขึ้นคร้ังแรกของเน้ืองอกหรือเซลลท่ี์ไดรั้บการตรวจยืนยนัทางพยาธิ
วิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่ลุกลามเกินกว่าชั้ นรองรับเน้ือเยื่อชั้ นผิว 
(Basement Membrane) หรือไม่กระจายไปยงัเน้ือเยื่อข้างเคียง หรือไปยงั
อวยัวะอ่ืนๆ และใหร้วมถึงมะเร็งหรือเน้ืองอก ดงัต่อไปน้ี 
1. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid 
Cancer) หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1 
N0 M0 ตาม TNM Classification 
2. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI 
ระยะท่ี 3 (Stage 3) 
3. มะเร็งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดร้ายแรงท่ีจดัอยู่ใน
ขั้นน้อยกว่าระยะท่ี 2 (Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความ
รุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนัง Melanoma ของ American Joint Committee 
on Cancer Classification 
4. กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเน้ืองอกท่ีโอกาสเป็นมะเร็งน้อย 
(Low Malignant Potential)  
ทั้ งน้ีไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเวน้มะเร็งผิวหนัง Melanoma 
ขา้งตน้) และเน้ืองอกท่ีมีผลพยาธิจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-
malignant Lesion) 

โรคมะเร็งระยะลุกลาม 
(Invasive Cancer) 

หมายถึง การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรือเซลล์ท่ีไดรั้บการตรวจยืนยนัทางพยาธิวิทยาว่า
เป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเน้ือเยื่อชั้นผิว (Basement 
Membrane) หรือกระจายไปยงัเน้ือเยื่อขา้งเคียงหรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ ทั้งน้ี
ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน ้ าเหลือง และมะเร็งของไขกระดูก 
มะเร็งเน้ือรก ทั้งน้ีไม่รวมถึง 
1. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid 
Cancer) หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1 
N0 M0 ตาม TNM Classification 
2. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI 
ระยะท่ี 3 (Stage 3) 
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3. มะเร็งในระยะเร่ิมแรกท่ียงัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma 
in Situ) 
4. มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเร็งผิวหนังเมลาโน
มา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ท่ีจดัอยู่ในระยะท่ี 2 (Stage II) ขึ้น
ไป โดยอา้งอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโน
มาของ American Joint Committee on Cancer  
5. กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเน้ืองอกท่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งนอ้ย 
(Low Malignant Potential)  
6. เน้ืองอกท่ีผลทางพยาธิวิทยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-
Malignant) เช่น CIN I  CIN II  CIN III  
7. มะเร็งในผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอชไอวี 
8. มะเร็งท่ีเกิดขึ้นซ ้ า หรือแพร่กระจายจากส่วนอ่ืน โดยท่ีมะเร็งน้ีเกิดขึ้นคร้ัง
แรกก่อนสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ หรือภายใน 90 วันหลังสัญญา
ประกนัภยัมีผลบงัคบั 

ความคุ้มครอง  
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในระหวา่งท่ีระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 

(Waiting Period) นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมตน้มีผลบงัคบัคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยโรคโดย
มีพยานหลกัฐานทางพยาธิวิทยา เป็นคร้ังแรกโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางวา่ เป็นโรคร้ายแรงตามค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยั  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/
หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุเป็นจ านวนหน่ึงคร้ัง ต่อประเภทความคุม้ครอง 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 1 โรคมะเร็ง เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน 

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบผลการวินิจฉยันั้น โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั  
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 
4. รายงานผลการตรวจวินิจฉยัโรค เช่น รายงานผลการตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ หรือรายงานผล MRI และขอ้มูล 

                     ทางสถิติและการแพทย ์
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 2  
กลุ่มอาการทางระบบประสาท 

(ส าหรับใช้เป็นข้อตกลงคุ้มครองของ กรมธรรม์ประกนัภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพเิศษ 
(ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
กลุ่มอาการทางระบบประสาท หมายถึง ภาวะโคม่า โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองท่ีตอ้งรักษาโดยการผ่าตดั โรค

หลอดเลือดสมองโป่งพองท่ีรักษาโดยใชข้ดลวดผ่านสายสวนทางหลอด
เลือด โรคสมองเส่ือมชนิดอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน ตามท่ีได้ให้
ความหมายไวด้า้นล่างน้ี 

ภาวะโคม่า  
(Coma) 
 

หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกท่ีได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย ์หรือ 
ประสาทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบ
ทุกขอ้ 

(1) ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวิตเพื่อพยงุชีพ 
(2) ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
(3) ไดรั้บการประเมินวา่สมองถูกท าลายอยา่งถาวร มีผลท าให้ไม่ส ามารถ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอย่างหน่ึงอย่างใดอย่างถาวร ภายหลงั 30 วนันับ
จากวนัท่ีสลบหรือหมดความรู้สึก 
เวน้แต่ ผูเ้อ  าประกนัภยัไดเ้สียชีวิตลงก่อนครบก าหนดระยะเวล าต าม (2) 
หรือ (3) แลว้แต่กรณี ด้วยโรคร ้ ายแรงหรือเป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจ าก
โรคร ้ ายแรงในขอ้น้ี 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืม
สุรา หรือการใชย้าในทางท่ีผิด (Drug abuse) 

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง 
ท่ีต้องรักษาโดยการผ่าตัด  
(Cerebral Aneurysm Requiring 
Brain Surgery) 

หมายถึง การเขา้รับการผ่าตดัสมอง ดว้ยวิธีการเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) เพื่อ
หนีบ ซ่อมแซม หรือน าเส้นโลหิตแดงส่วนท่ีโป่งพอง (Aneurysm) ออก 
การวินิจฉัยต้องยืนยนัด้วยภาพรังสีหลอดเลือดสมอง และตอ้งได้รับการ
รักษาโดยประสาทศลัยแพทย(์Neurosurgeon)  

ทั้ งน้ีไม่รวมถึงการโป่งพองของหลอดเลือดสมองจากการติดเช้ือใดๆ 
(Infection and Mycotic aneurysm) การรักษาเส้นโลหิตแดงของสมองท่ีโป่ง
พองโดยวิธีใช้สายสวนทางหลอดเลือดเพื่อท าการรักษา การรักษาดว้ยการ
ตดักะโหลกแบบจ ากดั (Craniectomy) และการเจาะรูท่ีกะโหลก (Burr hole) 

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองท่ี
รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวน
ทางหลอดเลือด  
(Cerebral Aneurysm Treatment 
by Endovascular Coiling) 

หมายถึง การรับการรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพอง โดยวิธีใช้สายสวนทางหลอด
เลือดและน าขดลวดใส่เขา้ไปในหลอดเลือดแดงส่วนท่ีโป่งพอง ตามขอ้บ่งช้ี
ท่ีเป็นมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั  เพื่อให้เกิดล่ิมเลือดและพงัผืดในหลอด
เลือดแดงส่วนท่ีโป่งพองในสมอง การวินิจฉยัตอ้งยืนยนัดว้ยภาพรังสีหลอด
เลือด และตอ้งไดรั้บการรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีใบอนุญาตในสาขาท่ี
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เหมาะสม  

ทั้ งน้ีไม่รวมถึงการโป่งพองของหลอดเลือดสมองจากการติดเช้ือใดๆ 
(Infection and Mycotic aneurysm) 

โรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 
(Alzheimer’s disease) 

หมายถึง การไดรั้บการวินิจฉัยโดยอายุรแพทยป์ระสาทวิทยาว่าเป็นโรคสมองเส่ือม 
(Alzheimer’s disease) ร่วมกับมีความบกพร่องทางระบบประสาทอันเป็น
สาเหตุท าให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนัได้ด้วยตนเองอย่างถาวร 
ตั้งแต่ 3 อยา่งขึ้นไป 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงโรคสมองเส่ือมท่ีมีผลมาจากยา แอลกอฮอล ์และสภาวะทาง
จิต 

โรคพาร์กนิสัน 
(Parkinson’s Disease) 

หมายถึง  โรคพาร์กินสันท่ีเกิดขึ้ นโดยหาสาเหตุไม่ได้ (Idiopathic) และได้รับการ
วินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ประสาทวิทยา (Neurologist) และต้องมีหลักฐาน
สนบัสนุนต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 

(1) ภาวะโรคไม่สามารถควบคุมไดด้ว้ยมาตรการทางยาใดๆ 
(2) ไม่สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนัได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้ งแต่ 3 
อย่างขึ้ นไปต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ ผู ้เอ  า
ประกนัภยัไดเ้สียชีวิตลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวดว้ยโรคร้ายแรง
หรือเป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจากโรคร้ายแรงในขอ้น้ี 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงโรคพาร์กินสันท่ีเกิดจากการใชย้าหรือสารพิษ 

การปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง
เป็นเกณฑ์ทางการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ
ดงักล่าวได ้ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการเคล่ือนย้าย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยจาก
เกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น
หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

2. ความสามรถในการเดินหรือการเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน
หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่นความสามารถในการสวมหรือถอด
เส้ือผา้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 

4. ความสามารถในการอาบน ้าช าระร่างกาย เช่น ความสารถในการอาบน ้ า 
รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
การช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6. ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใชห้้องน ้ าเพื่อการ
ขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้ าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

ความคุ้มครอง  
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในระหวา่งท่ีระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 

(Waiting Period) นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมตน้มีผลบงัคบัคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยโรคโดย
มีพยานหลกัฐานทางพยาธิวิทยา เป็นคร้ังแรกโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางวา่ เป็นโรคร้ายแรงตามค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยั  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/
หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุเป็นจ านวนหน่ึงคร้ัง ต่อประเภทความคุม้ครอง 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 2 กลุ่มอาการทางระบบประสาท เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน 

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบผลการวินิจฉยันั้น โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั  
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 
4. รายงานผลการตรวจวินิจฉยัโรค เช่น รายงานผลการตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ หรือรายงานผล MRI และขอ้มูล

ทางสถิติและการแพทย ์
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 3 
โรคระบบหัวใจหลอดเลือด 

(ส าหรับใช้เป็นข้อตกลงคุ้มครองของ กรมธรรม์ประกนัภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพเิศษ 
(ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคระบบหัวใจหลอดเลือด หมายถึง โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตนั กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัจาก

การขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีรักษาดว้ยการสวนหลอดเลือด
หัวใจ ท่ีได้รับการยืนยนัการวินิจฉัยโดยแพทยโ์รคหัวใจ ตามท่ีได้ให้
ความหมายไวด้า้นล่างน้ี 

โรคหลอดเลือดสมองแตก 
หรืออุดตัน 
(Major Stroke) 

หมายถึง การเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอยา่งเฉียบพลนั อนัมีสาเหตุมา
จากโรคหลอดเลือดสมองอัน เน่ืองมาจากการอุดตัน  (Cerebral 
Thrombosis) หรือการแตก (Intracerebral Hemorrhage) หรือการอุดตนั
โดยล่ิมเลือดจากหัวใจหรือหลอดเลือดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial 
Embolism) โดยมีหลกัฐานการตรวจพบความพิการทางระบบประสาท
อย่างต่อเน่ืองกัน (ไม่รวมถึงอาการชา) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ....วนั 
(ไม่เกิน 45 วนั) นับจากวนัท่ีวินิจฉัย การวินิจฉัยต้องยืนยนัด้วยการ
ตรวจพบการเปล่ียนแปลงใหม่ของภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT Scan) 
หรือภาพคล่ืนแม่เหลก็ (MRI) เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยัได้เสียชีวิตลงก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยโรคร้ายแรงหรือเป็นผลสืบเน่ือง
โดยตรงจากโรคร้ายแรงในขอ้น้ี 

ทั้งน้ีไม่รวมถึงโรคเน้ือเยือ่สมองขาดเลือด (Infarction) หรือเลือดออกใน
กะโหลกศีรษะอันเน่ืองจากการได้รับการบาดเจ็บภายนอกและโรค
ส มอ งข าด เลื อ ด แบ บ ชั่ ว ค ร าว  (Transient Ischemic Attack ห รือ 
Reversible Ischemic Neurological Deficit) 

กล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันจาก
การขาดเลือด 
(Acute Heart Attack) 

หมายถึง การเกิดกล้ามเน้ือหัวใจตายอย่างเฉียบพลันโดยมีลักษณะครบทั้ง 3 ข้อ
ดงัน้ี  

(1) มีประวติัการเจ็บหนา้อกซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของหวัใจขาดเลือด 
(2) มีการเพิ่มขึ้นของ Cardiac Troponin (T or I อย่างน้อย 3 เท่าของค่าบน
ของค่าช่วงปกติ หรือ มีการเพิ่มขึ้นของ CKMB อย่างนอ้ย 2 เท่าของค่าบน
ของค่าช่วงปกติ) 
(3) มีการเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจท่ีเกิดขึ้นใหม่และมีลักษณะ
จ าเพาะส าหรับโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัคร้ังแรก 
 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีรักษา
ด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 
(Coronary Artery Disease 
requiring Angioplasty) 

หมายถึง การขยายเส้นเลือดกลา้มเน้ือหัวใจที่อุดตนั โดยวิธีการขยายหลอดเลือด
ห ัวใจ (Angioplasty) การใส่อ ุปกรณ ์ค ้ าหลอดเล ือดห ัวใจ  (Stent 
insertion) เลเซอร์ (Laser) หรือ หัตถการอ่ืนๆ ที่ท าในหลอดเลือดแดง
ห ัว ใ จ  (Other intra-arterial procedure) ห ล อด เล ือ ดห ัว ใ จ ใน ที ่น้ี
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หมายถึง Left Main Artery ตีบอย่างนอ้ยร้อยละ 50 หรือ Left Anterior 
Descending, Circumflex และ Right Coronary Artery ตีบอย ่างน อ้ย
ร้อยละ 60 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการตรวจหลอดเลือดหัวใจดว้ยภาพรังสี (Diagnostic 
angiography) 

ความคุ้มครอง  
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในระหวา่งท่ีระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 

(Waiting Period) นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมตน้มีผลบงัคบัคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยโรคโดย
มีพยานหลกัฐานทางพยาธิวิทยา เป็นคร้ังแรกโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางวา่ เป็นโรคร้ายแรงตามค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยั  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/
หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุเป็นจ านวนหน่ึงคร้ัง ต่อประเภทความคุม้ครอง 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 3 โรคระบบหัวใจหลอดเลือด เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน 

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบผลการวินิจฉยันั้น โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั  
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 
4. รายงานผลการตรวจวินิจฉยัโรค เช่น รายงานผลการตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ หรือรายงานผล MRI และขอ้มูล

ทางสถิติและการแพทย ์
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 4 
ภาวะอวัยวะล้มเหลว 

(ส าหรับใช้เป็นข้อตกลงคุ้มครองของ กรมธรรม์ประกนัภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพเิศษ 
(ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ภาวะอวัยวะล้มเหลว หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดทา้ย ไตวาย

เร้ือรัง ตามท่ีไดใ้หค้วามหมายไวด้า้นล่างน้ี 

โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังข้ัน
รุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย  
(Severe Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease / End-stage 
Lung disease) 

หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้ายท่ี
ได้รับการยืนยนัการวินิจฉัยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระบบทางเดินหายใจ
และมีลกัษณะต่อไปน้ี       ครบทุกขอ้ 

(1) จ าเป็นตอ้งให้ออกซิเจนตลอดไป โดยขอ้บ่งช้ีของการให้ออกซิเจนคือ 
แรงดนัออกซิเจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่าหรือเท่ากบั 55 mmHg ขณะ
หายใจอากาศปกติ 
(2) มีค่า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) น้อยกว่า 1 ลิตร
อยา่งต่อเน่ือง 

ไตวายเร้ือรัง 
(Chronic Kidney Failure) 

หมายถึง ภาวะไตวายระยะสุดทา้ยซ่ึงเกิดจากไตวายเร้ือรังทั้ง 2 ขา้งจนไม่สามารถฟ้ืน
กลบัมาท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเป็นผลให้ตอ้งท าการ
ลา้งไตเป็นประจ า หรือตอ้งท าการปลูกถ่ายไตใหม่ 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในระหวา่งท่ีระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 

(Waiting Period) นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมตน้มีผลบงัคบัคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยโรคโดย
มีพยานหลกัฐานทางพยาธิวิทยา เป็นคร้ังแรกโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางวา่ เป็นโรคร้ายแรงตามค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยั  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/
หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุเป็นจ านวนหน่ึงคร้ัง ต่อประเภทความคุม้ครอง 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 4 ภาวะอวัยวะล้มเหลว เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน 

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบผลการวินิจฉยันั้น โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั  
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 
4. รายงานผลการตรวจวินิจฉยัโรค เช่น รายงานผลการตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ หรือรายงานผล MRI และขอ้มูล

ทางสถิติและการแพทย ์
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้
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เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง 
โรคมะเร็งผิวหนัง 

 (ส าหรับใช้เป็นเอกสารแนบท้าย ข้อตกลงคุ้มครอง ประเภท 1 โรคมะเร็ง)  
(กรมธรรม์ประกนัภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพเิศษ ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

ค าจ ากัดความเพิม่เติม 

โรคมะเร็งผิวหนัง 

(Skin Cancer) 

หมายถึง มะเร็งผิวหนงัทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเร็งผิวหนงัเมลาโน
มาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ท่ีจดัอยูใ่นระยะท่ี 2 (Stage II) 
ขึ้นไป โดยอา้งอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเม
ลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer 

การขยายความคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่าในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ได้
ขยายความคุม้ครอง และมีผลบงัคบัเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
เร่ิมตน้มีผลบงัคบัคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยโรคโดยมีพยานหลกัฐานทางพยาธิวิทยาเป็นคร้ังแรก โดย
แพทยท์างดา้นเน้ืองอกว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนงั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุเป็นจ านวนหน่ึงคร้ัง ต่อประเภทความคุม้ครอง 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง โรคมะเร็งผิวหนัง 
เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร 

หรือหลกัฐาน ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบผลการวินิจฉยันั้น โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั  
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 
4. รายงานผลการตรวจวินิจฉยัโรค เช่น รายงานผลการตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ หรือรายงานผล 

MRI และขอ้มูล ทางสถิติและการแพทย ์
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

รหสับริษทั     KPI                                                     วนัท าเอกสาร 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี                                                เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี 
ช่ือ - นามสกุล ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง  
ช่ือ – นามสกุล ของผูรั้บประโยชน์                                                      ความสัมพนัธ์กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง  
ระยะเวลาประกนัภยั   เร่ิมตน้วนัท่ี                                     เวลา              น.  ส้ินสุดวนัท่ี                                     เวลา  24.00  น. 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั                                                                 บาท 
เบ้ียประกนัภยั                           บาท   อากรแสตมป์                       บาท   ภาษี                         บาท   รวม                            บาท 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหบ้ริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ 

การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
ความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ี จะส้ินสุดลงโดยอตัโนมติั เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

เกิดขึ้น ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน  

1.  เม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนส าหรับโรคมะเร็งผิวหนงัตามเอกสารแนบทา้ยน้ีแลว้  
2.  เม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนส าหรับความคุม้ครองประเภท 1 โรคมะเร็ง ตามท่ีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรม ์ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุใหถื้อวา่การขยายความ
คุม้ครองน้ีเป็นอนัส้ินสุดลง 

บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาประกนัภยัท่ีเหลืออยูข่องกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ
จะไม่ขยายความคุม้ครองโรคมะเร็งผิวหนงัน้ีอีกในการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ความรับผิดของบริษทัมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี และ/หรือตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

 

 


