เอกสารสรุปเงือนไข ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ
เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัย นี เกิ ด ขึ นจากการที บริ ษทั เชื อถื อข้อแถลงของผู ไ้ ด้รั บความคุ ้มครองตามใบคํา ขอเอา
ประกันภัย ใบแถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิมเติมทีเกียวข้องกับการทําสัญญาประกันสุขภาพ (ถ้ามี) ทีผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองลงลายมือชือให้ไว้เป็ นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยนี ไว้ให้
ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ งหรื อรู ้อยู่
แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนันไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนันๆ
อาจจะได้จูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเบี ยประกันภัยสู งขึนอีก หรื อบอกปัดไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกัน ภัยนี
จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อ แถลงนอกเหนื อจากที ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ใ น
เอกสารตามวรรคหนึง
2. การไม่โต้ แย้งหรื อคัดค้ านความไม่สมบูรณ์ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี เมือกรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ นไป นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครังแรก
เว้นแต่การขาดชําระเบี ยประกันภัย ในกรณี ทีบริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้แต่มิได้ใช้
สิ ทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกําหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนัน บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์
ของสัญญาประกันภัยในกรณี นีได้
บริ ษทั จะไม่อาศัยข้อเท็จจริ งที นอกเหนือจากทีแถลงไว้ในใบคําขอเอาประกันภัยมาเป็ นเหตุในการโต้แย้ง
หรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึง
3. การชําระเบียประกันภัยและการเริ มความคุ้มครอง
1) การชําระเบี ยประกันภัยในปี แรก ผูเ้ อาประกันภัยต้องชํา ระเบี ยประกันภัยทันที และความคุม้ ครองจะ
เริ มต้นมีผลบังคับตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) การชําระเบียประกันภัยในปี ทีต่ออายุ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระเบียประกันภัยภายใน วัน นับแต่วนั ที
กรมธรรม์ประกันภัยในปี ก่อนหน้าสิ นผลบังคับตามทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และบริ ษทั จะไม่
นําเงือนไขสภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกัน ภัย (Pre-existing Condition) และระยะเวลาที ไม่คุม้ ครอง
(Waiting Period) มาเริ มนับใหม่
3) หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบี ยประกันภัยสําหรับปี ที ต่ออายุภายในระยะเวลาที กําหนด ให้ถือว่าผูเ้ อา
ประกันภัยไม่ประสงค์ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี สิ นสุ ด
ลงตังแต่วนั ทีสิ นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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4. การต่ออายุ กรณีครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (Renewal)
กรมธรรม์ประกันภัยนี จะต่ออายุเมือครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบปี กรมธรรม์ป ระกันภัยที
ผูเ้ อาประกันภัยมีอายุ 70 ปี โดยไม่ตอ้ งแสดงหลักฐาน แต่บริ ษทั ยังคงไว้ซึงสิ ทธิ ในการปรับ อัตราเบี ยประกันภัย
ตามที ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบี ยน เว้นแต่กรณี ใดกรณี ห นึ งดังต่ อ ไปนี บริ ษทั จะสงวนสิ ท ธิ ไม่ต่ ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย
1) ในกรณี ทีมีหลักฐานว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่แถลงข้อความจริ งตามใบคําขอเอาประกันภัยหรื อคําขอ
ต่อ อายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุ ข ภาพ และข้อ แถลงเพิ มเติ มอื นใดที เกี ยวข้องกับการทํากรมธรรม์
ประกันภัยสุ ขภาพ ซึ งเป็ นสาระสําคัญที อาจทําให้บริ ษทั เรี ยกเบี ยประกันภัยสู งขึนหรื อบอกปั ด ไม่รับทํา
สัญญา หรื อรับประกันแบบมีเงือนไข
2) ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเรี ยกร้องผลประโยชน์จากการทีตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรื อการป่ วยโดยไม่มี
ความจําเป็ นทางการแพทย์
3) ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเรี ยกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกัน ทุ ก
บริ ษทั เกินกว่ารายได้ทีแท้จริ ง
ทังนี ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษทั จะสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงเงือนไขข้อตกลงความ
คุม้ ครอง โดยการเพิมเงือนไขให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมีค่าใช้จ่ายร่ วม (Copayment) เพิมขึน ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย
ที ได้รับความคุม้ ครอง และปรับ ลดเบี ยประกันภัยตามส่ วน โดยบริ ษทั จะมีหนังสื อแจ้งให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
5. อาณาเขตคุ้มครอง
การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองการรักษาพยาบาลทีเกิดขึ นเฉพาะในอาณาเขตคุม้ ครองตามที ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ป ระกันภัยเท่า นัน เว้นแต่การรัก ษาพยาบาลในกรณี ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นวิก ฤต โดยบริ ษัท จะให้ค วาม
คุม้ ครองการรักษาพยาบาลในกรณี ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นวิกฤตภายนอกอาณาเขตคุ้มครองไม่เ กิ น 30 วัน ยกเว้ นข้อตกลง
คุม้ ครองการเสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง จากอุบตั ิเหตุ (อ.บ.1) จะไม่จาํ กัดอาณาเขต
คุม้ ครอง
6. สภาพทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่ จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี สําหรั บโรคเรื อรั ง การบาดเจ็บหรื อ การป่ วย
(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ทียังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทีกรมธรรม์ประกันภัยนีเริ มมีผลบังคับเป็ นครังแรก เว้นแต่
6.1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี ยงภัย โดยไม่มีเงือนไขยกเว้น
ความคุม้ ครองดังกล่าว หรื อ
6.2. โรคเรื อรัง การบาดเจ็บหรื อการป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นัน ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจ
รักษาหรื อวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อไม่ได้พบหรื อปรึ กษาแพทย์ ในระยะ ปี ก่อนวันทีกรมธรรม์ประกันภัย
นี เริ มมีผลบังคับเป็ นครังแรก และในช่วงเวลา ปี ตังแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยนี เริ มมีผลบังคับเป็ น
ครังแรก
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7. ระยะเวลาทีไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนีสําหรับ
7.1. การป่ วยใดๆ ทีเกิดขึนในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครังแรกตามที
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อ
7.2. การป่ วยดังต่อไปนี ทีเกิดขึนในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครังแรก
- เนืองอก ถุงนํา หรื อมะเร็งทุกชนิด
- การตัดทอนซิล หรื ออดีนอยด์
- ริ ดสี ดวงทวาร
- นิวทุกชนิด
- ไส้เลือนทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดทีขา
- ต้อเนือ หรื อต้อกระจก
- เยือบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที
บริ ษทั จะไม่นาํ เงือนไข ระยะเวลาทีไม่คุม้ ครองนีมาใช้ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1) ได้รับการบาดเจ็บ หรื อ
2) ต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิ นทีไม่ได้เกิดจากภาวะสื บเนืองจากโรคต่างๆ ทีเป็ นมาก่อนเอาประกันภัย
8. สิ ทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน วัน นับแต่วนั ที ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั และบริ ษทั
จะคืนเบียประกันภัยทีเหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามทีจ่ายจริ งและค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฉบับละ 500 บาท (ถ้า
มี) ภายใน 15 วัน นับจากวันทีบริ ษทั ได้รับแจ้งการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
ใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขนี แต่ไม่
ตัดสิทธิผเู้ อาประกันภัยทีจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อยกเว้นทัวไป
การประกันภัยนีไม่ คุ้มครองค่ าใช้ จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรื อความเสี ยหายทีเกิดจากการบาดเจ็บหรื อ
การป่ วย (รวมทังภาวะแทรกซ้ อน) อาการ หรื อภาวะความผิดปกติทีเกิดจาก
1. ภาวะทีเป็ นผลจากความผิดปกติทเกิ
ี ดขึนแต่กําเนิด หรื อระบบการสร้ างอวัยวะของร่ างกายไม่ สมบูรณ์ แต่กําเนิด
หรื อโรคทางพันธุ กรรม หรื อความผิดปกติในการพัฒนาการของร่ างกาย เว้ นแต่ กรมธรรม์ประกันภัยนีมีผล
คุ้มครองมาไม่น้อยกว่ าหนึงปี ( ปี ) และปรากฏอาการหลังผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุครบ 16 ปี
2. การตรวจรักษาหรื อการผ่ าตัดเพือเสริมสวย หรื อการแก้ ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่ วง หรื อการ
ควบคุมนําหนักตัว การผ่ าตัดทีสามารถทดแทนด้ วยการรักษาแนวทางอื น เว้ นแต่ เป็ นการตกแต่งบาดแผล อัน
เนืองมาจากอุบัตเิ หตุทได้
ี รับความคุ้มครอง
3. การตังครรภ์ แท้ งบุตร ทําแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตังครรภ์ การแก้ ไขปัญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึ งการสื บ วิเ คราะห์ แ ละการรั ก ษา) การทํา หมั น หรื อ การคุ ม กํ า เนิ ด ยกเว้ น มะเร็ ง ครรภ์ ไ ข่ ป ลาอุ ก
(Choriocarcinoma)
4. โรคเอดส์ หรื อกามโรค หรื อโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์
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5. การตรวจสุ ขภาพ การรักษา หรื อตรวจวิเคราะห์ เพือหาสาเหตุ ซึงไม่ใช่ ความจําเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่ เป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์
6. การตรวจรักษาความผิดปกติเกียวกับสายตา การทําเลสิค ค่ าใช้ จ่ายสํ าหรับอุปกรณ์ เพือช่ วยในการมองเห็นหรื อ
การรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
7. การตรวจรักษา หรื อผ่าตัด เกียวกับฟัน หรื อเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน
การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่ รากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ยกเว้นในกรณีจําเป็ นอันเนืองจากการ
บาดเจ็บโดยอุบัตเิ หตุ ซึงต้ องกระทําภายใน วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ทังนี ไม่รวมค่ าฟันปลอม การครอบ
ฟัน และการรักษารากฟันหรือใส่ รากเทียม
8. การตรวจรักษา อาการ หรื อโรคทีเกียวเนื องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อทางพฤติกรรม หรื อความ
ผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสัน ออธิสซึม เครี ยด ความผิดปกติข องการกิน หรื อความวิต ก
กังวล
9. การตรวจรักษาทียังอยู่ในระหว่ างทดลอง การตรวจหรื อการรักษาโรคหรื ออาการหยุดหายใจขณะหลับ การ
ตรวจหรื อการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
10. การปลูกฝี หรื อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ าภายหลังการถูกสัตว์ ทําร้ าย
และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
11. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทําร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทําร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็ นการกระทําโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ผู้อืนกระทํา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรื อไม่ก็ตาม ทังนีรวมถึง
อุบัติเหตุจากการทีผู้ได้ รับความคุ้มครอง กิน ดืม หรื อฉีดยาหรื อสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่ าทีแพทย์
สั ง
12. การบาดเจ็บทีเกิดขึนอันเป็ นผลมาจากการกระทําของผู้ได้ รับความคุ้มครอง
1) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิสารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรื อ
2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ ราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่ างกายขณะตรวจเทียบเท่ ากับระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขึนไป หรื อ
3) ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ สุ ราจนไม่ สามารถครองสติได้ ในกรณีทีไม่ มีการตรวจวัดหรื อในกรณีที ไม่ สามารถ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ได้
13. การบาดเจ็บทีเกิดขึนขณะทีผู้ได้ รับความคุ้มครองแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึง
เจ๊ ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือรั กษาชี วิต) เล่ นหรื อแข่ งพารามอเตอร์ ร่ มบิน
เครื องร่ อน ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน เล่ นบันจีจัมพ์ การปี นเขาทีระดับความสู งเกิน
กว่า 2,000 เมตร ดํานําทีต้ องใช้ ถังอากาศและเครื องช่ วยหายใจใต้ นํา เว้ นแต่ ผ้ ูได้ รับความคุ้มครองได้ รับการ
รับรองจากสถาบันสอนดํานํา Professional Association of Diving Instructors (PADI) หรื อเทียบเท่ า
14. สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึงจะเป็ นเหตุให้ มี การประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอัยการศึก
15. การก่อการร้ าย
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16. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรังสี จากเชื อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ
***ข้ อยกเว้ นอืนๆ ทีละเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกัน ภัยสุ ขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบ
พิ เ ศษที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
(คปภ.)***
ข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ าย
ข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายแต่ละข้อมีขอ้ จํากัดของความคุม้ ครองรวมถึงข้อยกเว้นความคุม้ ครอง
ต่างๆ กรุ ณาอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิมเติมทังหมดในกรมธรรม์ประกันภัย
1. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
2. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง จาก
อุบัตเิ หตุ (อ.บ. )
4. เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครองการขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
หมายเหตุ
1. ความคุ้มครอง เงือนไข และข้ อยกเว้ นอืนๆ ทีละเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยสุ ข ภาพและ
อุ บัติเ หตุส่ วนบุ ค คล แบบพิเ ศษที ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํ า นัก งานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทังนี บริษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครองหรื อเอกสารแนบท้ ายเพือจัดทําแผนประกันภัยได้
3. เอกสารสรุ ป เงื อนไข ข้ อ ตกลงคุ้ มครอง ข้ อยกเว้ น ตามกรมธรรม์ ประกั น ภั ยเป็ นส่ วนหนึ งของกรมธรรม์
ประกันภัยสุ ขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษซึ งให้ ผู้ได้ รับความคุ้มครอง ทราบรายละเอียดเบื องต้ น
ของกรมธรรม์ ประกันภัยเท่ านัน ความคุ้มครองเงือนไข และข้ อยกเว้ นทังหมด โปรดดูทกรมธรรม์
ี
ประกันภัย
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