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กรมธรรม์ประกนัภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล แบบพเิศษ  
(ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 

แผน ชดเชยรายวัน เคพไีอ อุ่นใจให้เพิม่ 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
บริษทัใหส้ัญญากบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะ

ถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป เอกสารแนบทา้ย
กรมธรรม์ประกันภยั ใบค าขอประกนัภยั ใบรับรองการ
ประกนัภยักรณีต่ออายุ ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั 
และเอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

2. บริษัท หมายถึง บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
3. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภยัในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี  

4. ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผูท่ี้อยู่ในความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั และไดร้ะบุช่ือ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยักรณีต่ออายุ ไดแ้ก่ 

   1. คู่สมรสตามกฎหมาย หรือผูอ้ยู่กินฉันทส์ามีภรรยา ของผู ้
เอาประกนัภยั 

   2. บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรส 
ซ่ึงยงัมิได้สมรส และมีอายุตั้ งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
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หรือไม่ เกิน 23 ปีบริบูรณ์  หากยังคงศึกษาอยู่ระดับ
มหาวิทยาลยั หรืออุดมศึกษา 

5. ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู ้เอาประกันภัย และ /หรือผู ้อยู่ในอุปการะของผู ้เอา
ประกนัภยั เฉพาะบุคคลท่ีระบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ 

6. อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ้ นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก
ร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ีผู ้ได้รับความคุ ้มครองมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวงั 

7. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ 
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากสาเหตุอ่ืน  

8. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิด
ขึ้นกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

9. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้ขึ้ นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถ่ินท่ี
ใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

10. พยาบาล หมายถึง ผู ้ท่ี ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม
กฎหมาย 

11. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดย
สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน และมีองค์ประกอบทางดา้น
สถานท่ี มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ี เพี ยงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการท่ีครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่ และได้รับอนุญาต
ให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

12. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดย
สามารถรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

13. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน ท่ี เป็นสากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ี
เหมาะสมกับผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทย ์และ
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สอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ  การ
เจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

14. ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
   1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะ 

การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 
   2)  ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชัดเจนตามมาตรฐาน

เวชปฏิบติัปัจจุบนั 
   3)  ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของ

ครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ายเดียว และ 

   4)  ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะ การ
บาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการนั้นๆ 

15. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูที้ ่จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึง
ต้องลงทะเบียนเป็นผู ้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
ค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
รักษาการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึง
กรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 
ชัว่โมง 

16. การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรค 
ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้ นบ้านไทย 
การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีมิใช่การแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั 

17. การเข้าพกัรักษาตัว หมายถึง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
คร้ังใดคร้ังหนึ่ง  กรรม เพื่อการรักษาในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง
และ         

                                                                                 ใหร้วมถึงการอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถาน                                                                                                                                   
                                                                                 พยาบาลเวชกรรมสองคร้ัง หรือมากกวา่ดว้ยสาเหตุ หรือ                                
                                                                                 โรค หรือภาวะแทรกซอ้นจากโรคเดียวกนัโดยท่ีระยะ 
                                                                            เวลาการตอ้งอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช 
                                                                            กรรมแต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกินกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัท่ี 
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                                                                                  ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ัง  
                                                                                  สุดทา้ย ก็ใหถื้อวา่เป็นการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังเดียวกนั      
                                                                                  ดว้ย 
18.   ปีกรมธรรม์ประกนัภัย         หมายถึง      ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัที่กรมธรรม์ประกนัภยัมีผล

บงัคบั หรือนับแต่วนัครบรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัปี
ต่อๆ ไป 

19. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท า
เพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์ร
ใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเพื่อ
ตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืนตระหนก
หวาดกลวั 

20. จ านวนวันไม่คุ้มครอง หมายถึง จ านวนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัไม่จ่ายผลประโยชน์ นับ
จากวนัท่ีเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลแบบผูป่้วยในเป็น
วนัแรก 

21. เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภู มิ คุ ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง  (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) ซ่ึ งเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์  และให้
หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ
เจ็บป่วยใดๆ  ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก
ของไวรัส  HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การ
ติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ี
ท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis 
Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบ หรือ
เร้ือรัง (Organism Or Chronic Enteritis)  เช้ือไวรัส (Virus) 
และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated 
Fungi Infection) เน้ื องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) 
ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma 
เน้ืองอกเซลล์น ้ าเหลืองท่ีระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง 
(Central Nervous System Lymphoma) แ ล ะ /ห รื อ โ ร ค
ร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของ
ภู มิ คุ ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง  (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิต
อย่างกระทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กัน
บกพ ร่อง (AIDS) ให้ รวม ถึ งเช้ื อไวรัส  HIV (Human 
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Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้ เยื่ อสมองเส่ื อม 
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป 
1. สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบค าขอเอา
ประกนัภยั และขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลง
รับประกนัภยั ตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือ
รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซ่ึงหากบริษัททราบ
ขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทัมีสิทธิ
บอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงไวใ้น
เอกสารตามวรรคหน่ึง 
2.        ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัย และการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสัญญา
ประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และได้
บนัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้ หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกนัภยั
มีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั
เป็นคร้ังแรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีบริษทัได้ทราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกันภยัได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกลา้งสัญญา
ประกันภยัภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

4. การแจ้งอุบัติเหตุ 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
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ทนัที  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้
ได ้ แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

5.  การแถลงอายุและเพศคลาดเคล่ือน 
 ถา้มีการแถลงอาย ุหรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ท าให้ 
 5.1  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัน้อยกว่าท่ีก าหนด จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
จะไดรั้บ ตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี จะเท่ากับจ านวนเบ้ียประกันภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น สามารถซ้ือความ
คุม้ครองตามการประกนัภยัน้ีไดต้ามอายุ และเพศที่ถูกตอ้งแทจ้ริง หากอายุหรือเพศของผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้น ไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายค่า
ทดแทนใดๆ ให ้แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ท่ีไดช้ าระมาแลว้แทน 
 5.2  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกว่าอตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ 
ผูเ้อาประกันภยั อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบ้ียประกันภัยยอ้นหลัง
ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

6.  การปรับเบีย้ประกันภัย 
 บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบการช าระเบ้ียประกนัภยัตามช่วงอายุท่ีเปล่ียนไปของผูไ้ดรั้บความ
คุ ้มครอง ตามอัตราท่ีบริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผูเ้อาประกันภัยทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7.       การช าระเบีย้ประกนัภัย 
 7.1  การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 
  การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ โดยผู ้
เอาประกันภัย และความคุ ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ
 7.2  การช าระเบ้ียประกันภยัแบบราย 1 เดือน ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ 
  7.2.1   การช าระเบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะ
เร่ิมตน้โดยผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ 
  7.2.2   เบ้ียประกนัภยัของงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระเบ้ียประกันภยั ภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยั ให้ถือว่าความ
คุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีเป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากงวดก่อนหน้า และบริษทัจะไม่น าระยะเวลา
ในการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนบัใหม่ 
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 หากบริษทัยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวได ้ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดช้ าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้
  7.2.3   ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผนั และบริษทัยงั
ไม่ได้รับช าระเบ้ียประกันภัย บริษัทจะหักเบ้ียประกันภัยเป็นจ านวนเท่ากับเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ได้รับ 
ส าหรับงวดการช าระเบ้ียประกนัภยันั้น ออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้งชดใชต้ามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และจ่าย
ค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือผูรั้บประโยชน์ 

8. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
 8.1  กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 
  8.1.1   บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ใน
กรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
  8.1.2   ผูเ้อาประกนัภยั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 

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 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอก
เลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้
 8.2  กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 7.2 
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  8.2.1   บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ 
ในกรณีน้ี บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัย โดยหักเบ้ียประกันภัยส าหรับระยะเวลาท่ี
กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน แต่ส าหรับกรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัแบบ
ราย 1 เดือน กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระแลว้สามารถซ้ือ
ความคุม้ครองได ้โดยบริษทัไม่ตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
  8.2.2   ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน แต่ส าหรับกรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัแบบราย 1 เดือน 
กรมธรรม์ประกนัภยัจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระมาแลว้ สามารถซ้ือ
ความคุม้ครองได ้โดยบริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

9.  การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
9.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยั ตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใด 

เหตุการณ์หน่ึง เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
          9.1.1   ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (กรณี

ท่ีไม่มีการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยั)  
 9.1.2   ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ 

9.1.3   เม่ือผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ได้รับความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

9.1.4    เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ า หรือทณัฑสถาน 
9.1.5    เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ 7. เร่ือง 

การช าระเบ้ียประกนัภยั 
กรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน การส้ินสุดความคุม้ครอง ตามขอ้ 9.1.3 หรือขอ้ 9.1.4 จะ

ถือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุด ณ วนัครบรอบการช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน โดยบริษทัจะไม่มีการคืน
เบ้ียประกนัภยัให้ แต่หากเป็นการช าระเบ้ียประกนัภยัราย 2 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี บริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

9.2 ความคุ ้มครองของผูอ้ยู่ในอุปการะแต่ละคน ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี จะส้ินสุดเม่ือมี
เหตุการณ์ใด เหตุการณ์หน่ึง เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

          9.2.1   เม่ือผูอ้ยู่ในอุปการะส้ินสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยู่ในอุปการะตามค าจ ากดัความท่ีก าหนด
ไว ้
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9.2.2   เม่ือผูอ้ยู่ในอุปการะเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ได้รับความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

9.2.3   เม่ือผูอ้ยู่ในอุปการะถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ า หรือทณัฑสถาน 
9.2.4   เม่ือความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไข ขอ้ 9.1 

  กรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน การส้ินสุดความคุม้ครอง ตามขอ้ 9.2.1 ถึงขอ้ 9.2.4 จะถือ
วา่กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุด ณ วนัครบรอบการช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน โดยบริษทัจะไม่มีการคืนเบ้ีย
ประกนัภยัให้ แต่หากเป็นการช าระเบ้ียประกนัภยัราย 2 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี บริษทัจะ
คืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
 9.3 ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี แต่ละความคุม้ครองจะส้ินสุดเมื่อบริษทัไดจ่้าย
ค่าทดแทน ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการ
ประกันภยักรณีต่ออายุของความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองต่อไป จน
ส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยั เฉพาะจ านวนเงินเอาประกันภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 9.4 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 
24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุด ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
 10.1  กรณีท่ีบริษทัยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั บริษทัจะคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 
  10.1.1   การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยั และอายท่ีุเพิ่มขึ้นของผู ้
ไดรั้บความคุม้ครอง และ 
  10.1.2   การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกนัภยั เงื่อนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรม์
ประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุได้ตามความจ าเป็น โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผูไ้ด้รับความคุ ้มครองทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 10.2  หากมีการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน
ระยะเวลาผ่อนผนั 30 วนั บริษทัจะไม่น าเงื่อนไข เร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนบัใหม่ หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั ให้ถือว่า
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังสุดทา้ย 
กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผนั และผูเ้อาประกันภยัยงัไม่ได้ช าระเบ้ียประกันภยั 
บริษทัจะหักเบ้ียประกันภยัท่ีคา้งช าระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10.3  บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัได้ โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกันภยัทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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11. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูไ้ด้รับความคุ ้มครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 

30 วนั นบัแต่วนัเสียชีวิต หรือนับจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน
อย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าว
ไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอนัควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด 
และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

12. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ี

จ าเป็นกับการประกันภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น และไม่เป็นการขดัต่อ
กฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจ
วินิจฉัยของผูไ้ด้รับความคุ ้มครอง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้ น บริษัทอาจปฏิเสธความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้

13. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ

เสียหาย ท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 
ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

14. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้ เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต บริษทัจะจ่าย

ค่าทดแทนใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือ
ผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อน
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือพร้อมกบัผูไ้ดร้ับความคุม้ครอง ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
เป็นหนงัสือถึงการเปลี่ยนตวัผูร้ับประโยชน์ หากผูไ้ด้รับความคุม้ครองมิไดแ้จ้ง หรือไม่สามารถแจง้ให้
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บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งต้น เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน
ใหแ้ก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีที่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน และผูรั้บประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผูไ้ด้รับความคุม้ครอง หรือพร้อมกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูไ้ด้รับความคุม้ครองตอ้งแจ้งให้
บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น หรือแจง้เปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์ของ
ผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูไ้ดร้ับความคุม้ครองมิไดแ้จง้ หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการ
เปลี่ยนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เมื่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส่วน
ของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ คนละเท่าๆ กนั  
15. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-Existing Condition) 

บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส าหรับการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมี
สาเหตุมาจากโรคเร้ือรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ ซ่ึงเกิดขึ้ นกับผูไ้ด้รับความคุ ้มครองในระหว่าง
ระยะเวลา 5 ปี และยงัไม่ได้รับการตรวจรักษาจากแพทยใ์ห้หายก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยั เร่ิมมีผล
บงัคบัเป็นคร้ังแรก หรือมีนยัส าคญัเพียงพอท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือ
ท่ีท าใหแ้พทยพ์ึงใหก้ารวินิจฉยั ดูแล หรือรักษา 
16.  ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 
 16.1 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ระยะเวลารอคอย 30 วนั  หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก ตามท่ีระบุในตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ และ 
 16.2 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส าหรับการเจ็บป่วย ดงัต่อไปน้ี ท่ีเกิดขึ้น
ในระยะเวลารอคอย 120 วนั หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก  
  (1) เน้ืองอก ถุงน ้า หรือมะเร็งทุกชนิด 
  (2) ริดสีดวงทวาร 
  (3) ไส้เล่ือนทุกชนิด 
  (4) ตอ้เน้ือ หรือตอ้กระจก 
  (5) การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด์ 
  (6) น่ิวทุกชนิด 
  (7) เส้นเลือดขอดท่ีขา 
  (8) เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี 
17.  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีระหว่างผูมี้
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์  และเห็นควรยุติขอ้
พิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอม และให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 
18.  การเรียกร้องค่าทดแทนโดยฉ้อฉล  
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 บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอนัเกิดจากการฉ้อฉล และบริษทัมีสิทธิบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดท้นัที หากการเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เป็นการฉ้อฉลโดย
ประการใด หรือบุคคลผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือบุคคลใดท่ีท าการแทนผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ใช้วิธีการ
หรือเคร่ืองมือฉอ้ฉลใดๆ เพื่อใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

19.   เง่ือนไขบังคับก่อน 
         บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ 
หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกันภยัและเง่ือนไข
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

20.      สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free Look) 
        หากผูเ้อาประกันภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกันภยั
สามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทั ภายใน 30 วนั นับแต่วนั ท่ีไดรั้บกรมธรรม์ประกนัภยัจาก
บริษทั ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่ากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ไม่มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลา
ประกนัภยั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัเต็มจ านวน ตามวิธีท่ี
บริษัทได้รับให้แก่ผูเ้อาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปท่ีบัญชี
ธนาคาร หรือบตัรเครดิต แลว้แต่กรณี) 

21.  สกุลเงินตรา 
เบ้ียประกนัภยั และผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของ

ประเทศไทย 
22.      กฎหมายท่ีใช้บังคับ 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบั และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 
 
หมวดท่ี 3 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยน้ีมีผลบังคบั ภายใต้ขอ้บังคบั เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป ข้อตกลง
คุ ้มครอง  ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื ่อเป็นการตอบแทนเบ้ีย
ประกนัภยัที่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ บริษัทจะให้ความคุ ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ ้มครองท่ีแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และมี
จ านวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ
เท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

ความคุ้มครอง 
ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ประกันภยัน้ีมีผลบงัคบั บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้แก่ผูไ้ด้รับ

ความคุ ้มครอง ส าหรับหมวดความคุม้ครองที่มีจ านวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตาร างกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ ทั้งน้ีเมื่อรวมระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยของ
ความคุม้ครองทุกหมวดแลว้ บริษทัจะชดเชยรวมกนัสูงสุดไม่เกิน  365 วนั ต่อการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใด
คร้ังหน่ึง และผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายไดข้องการเขา้พกัรักษา
ตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับวนัใดวนัหน่ึงพร้อมกนัมากกว่าหน่ึงหมวดความ
คุม้ครองได ้  

1. หมวดการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทย   
เป็นที่ตกลงกนัว่า หากผูไ้ดร้ับความคุม้ครองไดร้ับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย และไดร้ับการ

วินิจฉัยจากแพทยใ์ห้เขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่ตั้งอยู่
ในประเทศไทย เพื่อรับการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายไดต้่อวนัใหต้ามจ านวนวนัท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมคิดค่าห้องพกั เมื่อพน้ก าหนดจ านวนวนัไม่คุม้ครอง (ถา้มี) โดยมีจ านวนเงินผลประโยชน์ชดเชย
รายไดต้่อวนั และระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยส าหรับการเขา้พกัรักษาตวัในห้องผูป่้วยปกติ หรือห้อง
ผูป่้วยหนัก (ICU/CCU) แต่ละกรณี ตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยักรณีต่ออายุ  

ผูไ้ดร้ับความคุม้ครองไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายไดส้ าหรับค่าห้องผูป่้วยปกติ 
หรือห้องผูป่้วยหนัก (ICU/CCU) ในวนัใดวนัหน่ึงพร้อมกนัได ้และความคุม้ครองอ่ืนใดที่ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองไดรั้บจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืนไม่เป็นเหตุให้เสีย
สิทธิในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 

2. หมวดการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
เป็นที่ตกลงกนัว่า หากผูไ้ดร้ับความคุม้ครองไดร้ับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย และไดร้ับการ

วินิจฉัยจากแพทยใ์ห้เขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมท่ีตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ เพื่อรับการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายไดต้่อวนัใหต้ามจ านวนวนัท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมคิดค่าห้องพกั เมื่อพน้ก าหนดจ านวนวนัไม่คุม้ครอง (ถา้มี) โดยมีจ านวนเงินผลประโยชน์ชดเช ย
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รายไดต้่อวนั และระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยส าหรับการเขา้พกัรักษาตวัในห้องผูป่้วยปกติ หรือห้อง
ผูป่้วยหนัก (ICU/CCU) แต่ละกรณี ตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยักรณีต่ออายุ 

ผูไ้ดร้ับความคุม้ครองไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายไดส้ าหรับค่าห้องผูป่้วยปกติ 
หรือห้องผูป่้วยหนัก (ICU/CCU) ในวนัใดวนัหน่ึงพร้อมกนัได ้และความคุม้ครองอ่ืนใดที่ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองไดรั้บจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืนไม่เป็นเหตุให้เสีย
สิทธิในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 

ในกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)  
การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองรวมถึงค่าชดเชยรายวนั กรณีที่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองบาดเจ็บหรือ

การเจ็บป่วย ซ่ึงการตรวจรักษาโดยการผ่าตดัหรือหัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งตรวจรักษาใน
ฐานะผูป่้วยใน แต่เน่ืองจากวิวฒันาการทางการแพทยท์ าให้การตรวจรักษานั้นไม่จ าเป็นตอ้งพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนั 1 วัน ส าหรับการตรวจรักษาท่ีเกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผา่ตดัหรือหัตถการ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี โดยถือเสมือนว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ไดเ้ขา้รับการตรวจรักษาในฐานะ
ผูป่้วยใน ตามความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองค่าชดเชยรายวนั  

(1)   การสลายน่ิว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 
(2)   การตรวจเส้นเลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)  
(3)   การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
(4)   การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
(5)   การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
(6)   การผา่ตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus Operations) 
(7)   การตดักอ้นเน้ือท่ีเตา้นม (Excision Breast Mass) 
(8)   การตดัช้ินเน้ือจากกระดูก (Bone Biopsy) 
(9)   การตดั (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเทา้ 
 (10)   การเจาะตบั (Liver Puncture / Liver Aspiration) 
(11)   การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration) 
(12)   การเจาะช่องเยือ่หุม้ไขสันหลงั (Lumbar Puncture)   
(13) การเจาะช่องเยื่อหุม้ปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic  
            Paracentesis) 
(14)   การเจาะช่องเยือ่บุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping) 
(15)   การขดูมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
(16)   การตดัช้ินเน้ือจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
(17)   การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)       
(18)   การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 
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กรณีตอ้งตรวจรักษาตวัตั้งแต่สองคร้ังหรือมากกว่านั้น (ไม่วา่จะเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก) ดว้ยสาเหตุ
หรือโรคเดียวกนั โดยระยะเวลาห่างกนัแต่ละคร้ังไม่เกินกว่า 90 วนั ก็ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาคร้ัง
เดียวกนัดว้ย  

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล เน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย เท่านั้น) 
การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย   

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษาพยาบาล  
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย และค่าหอ้ง 
4. ส าเนาประวติัการตรวจรักษาพยาบาล  
5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้บริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
เน่ืองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย เท่านั้น) 

การประกันภัยนี้ไม่คุ้ มครองความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย  (รวมท้ัง
ภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกดิจาก 
          1.   สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition)   
 2. การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทาง
พนัธุกรรม      
     3.   การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค 
ผมร่วง หรือการควบคุมน ้าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอัน
เน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีได้รับความคุ้มครอง 
 4.   การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหา
การมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมัน หรือการคุมก าเนิด  
 5.   โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 6.   การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการให้
ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมด หรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 
 7.   การตรวจสุขภาพท่ัวไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือร้องขอการผ่าตัด การพกัฟ้ืน หรือการพกัเพ่ือการฟ้ืนฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พกัอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์
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เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่
ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
 8.   การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการ
มองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น  
 9.   การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษา
รากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอันเน่ืองจากการ
บาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ท้ังนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม 
 10.   การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
          11. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ  โรคทางจิตเวช  หรือทาง
พฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการ
กนิ หรือความวิตกกงัวล 
 12. การตรวจรักษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจ หรือการรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจ
ขณะหลบั การตรวจ หรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 
 13. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกนับาดทะยัก ภายหลงัได้รับการบาดเจ็บ 
          14. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
 15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเองไม่ ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริต
หรือไม่ก็ตาม ท้ังนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง กิน ด่ืม หรือฉีดยา หรือสารมีพิษเข้า
ร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์ส่ัง 
 16.   การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้จากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพ
ติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า  “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการ
ตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป  
 17.   การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุ ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท 
 18.   การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง ก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือ
ขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
          19.   การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุก
ชนิด รวมถึง เจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้น หรือ
ก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศ และเคร่ืองช่วย
หายใจใต้น ้า 
 20.   การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง ก าลังขึน้ หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน
อากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์    
         21.   การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง ขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าใน
อากาศยานใดๆ 
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 22.   การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้ มครอง ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร  ต ารวจ  หรือ
อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
 23. การพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมท่ีเกิดจากการกระท า
โดยทุจริต หรือมีเจตนาฉ้อฉล หรือสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ได้รับความคุ้มครอง ตัวแทน หรือบุคคลใดท่ีกระท าใน
นามของผู้ได้รับความคุ้มครอง เพ่ือประโยชน์ของการประกนัภัยนีโ้ดยทุจริต 
 24.   สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่ งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่ งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงคราม
ระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การท่ีประชาชน
ก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 
 25.   การก่อการร้าย 
 26.   การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เน่ือง มาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซ่ึง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

27.   การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจ
เกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

 


