
 

 

ข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
แบบ  สะสมทรัพย์ครบอำยุ 65 

ประเภทสำมัญ  
ระยะเวลาเอาประกนัภยั ครบอายุ 65 ปี 

ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั ครบอายุ 65 ปี 
 
ขอ้ก าหนดการจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
1. กรณีเสียชีวิต 

กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรมท์ี่ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 65 ปี บริษทัจะจ่ายเงนิ
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้แก่ผูร้ับประโยชน์ ดงัน้ี 
ก. บริษทัจะจ่ายเงิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั หรือ 
ข. บริษทัจะจ่ายเงิน 110% ของเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมห์ลกัท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมด  
บริษทัจะจ่ายเงินตามรายการขอ้ ก. หรือขอ้ ข. เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

2. กรณีมีชีวิตอยู่  
ในวนัครบรอบปีกรมธรรมท์ี่ผูเ้อาประกนัภยัมีอายุครบ 65 ปี บริษทัจะจา่ยเงินครบก าหนดสัญญาให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั ดงัน้ี 
ก. บริษทัจะจ่ายเงิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั หรือ 
ข. บริษทัจะจ่ายเงิน 110% ของเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมห์ลกัท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมด 
บริษทัจะจ่ายเงินตามรายการขอ้ ก. หรือขอ้ ข. เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

การจ่ายเงินดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้ 1 และ 2 หากมีหน้ีสินคา้งช าระตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอยู ่บริษทัจะจ่ายเงิน
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยหักหน้ีสินท่ีคา้งช าระอยู่ออกจากจ านวนเงนิที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัภยั  

3. กรณีกรมธรรม์เปลีย่นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส ำเร็จ 

ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จแลว้ ผลประโยชน์ในขอ้ 1 และ 2  ย่อม
ส้ินสุดลงโดยอตัโนมตัิ และบริษทัจะจ่ายเงินเท่ากบัมูลค่าใชเ้งินส าเร็จเม่ือครบสัญญา หรือเม่ือผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิต และรับเงินจ่ายคืนทนัที (ถา้มี) 

4. กรณีกรมธรรม์เปลีย่นเป็นกรมธรรม์ขยำยเวลำประกันภัย 

ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเปล่ียนเป็นกรมธรรมเ์ป็นแบบขยายเวลาแลว้ ผลประโยชน์ในขอ้ 1 และ 2 
ย่อมส้ินสุดลงโดยอตัโนมตัิ และบริษทัจะจ่ายเงินเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัหักดว้ยหน้ีสิน (ถา้มี) เม่ือผู ้
เอาประกนัภยัเสียชีวติ และรับเงินจ่ายคืนทนัที (ถา้มี) และรบัเงินครบก าหนด เมื่อครบก าหนดสัญญา (ถา้มี) 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ส านักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนยบ์ริการลกูคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 



 

 
 

เง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ประเภทสำมัญ  

ส ำหรับกำรขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 
 

ข้อก ำหนดทั่วไป 
ค ำนิยำม 

 
บริษัท  หมายถึง บริษทัผูร้ับประกนัชีวิต ตามที่ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์ 
กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
สัญญำประกันภัย หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต สัญญาเพ่ิมเติม เอกสารแนบทา้ย บนัทึกสลกัหลงั ใบค าขอเอา
ประกนัชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงอ่ืนใดที่ผูเ้อาประกนัภยัไดล้งลายมือช่ือ ไว  ้
ลงลำยมือช่ือ หมายความรวมถึง การลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำรำงกรมธรรม์  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบักรมธรรมท์ี่ออกโดยบริษทั เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
กรมธรรม ์และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาประกนัภยั 
ปีกรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัที่กรมธรรม์มีผลบงัคบั  หรือนับแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมปี์
ต่อๆไป 
วันที่ได้รับกรมธรรม์ หมายความรวมถึง วนัที่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยัตามที่ผูเ้อาประกันภยั
ไดแ้จง้ไว ้ในกรณีที่บริษทัออกกรมธรรมโ์ดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์  หมายถึง มูลค่าส่วนหน่ึงของเบ้ียประกนัภยัท่ีเกดิขึ้นเม่ือผูเ้อาประกนัภยั ช าระมาระยะ
หน่ึงหลงัจากหักค่าคุม้ครองและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัและสามารถใชสิ้ทธิ
ไดต้ามท่ีกรมธรรมร์ะบุไว ้
แบบสะสมทรัพย์แท้จริง  หมายถึง การประกนัชีวิตแบบหน่ึง ซ่ึงบริษทัจะจ่ายจ านวนเงินครบก าหนดให้แก่ 
ผูเ้อาประกนัภยัเฉพาะเมื่อยงัมีชีวิตอยู่ตามเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ส านักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนยบ์ริการลกูคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 



 

หมวด 1 สัญญำประกันภัย 
 

1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 
สัญญาประกันภยัน้ีเกิดจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนั

ชีวิต ใบแถลงสุขภาพ     และขอ้แถลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือไว ้และไดมี้การช าระเบ้ีย
ประกนัภยังวดแรกแลว้ บริษทัจึงไดต้กลงท าสัญญาและออกกรมธรรมใ์ห้ไว  ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้และแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงนั้นให้บริษทัทราบ ซ่ึงถ้าบริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจ
บริษทัให้เรียกเก็บเบ้ียประกันภยัสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 865 ซ่ึงบริษทัอาจบอกลา้งสัญญาประกนัภยัและไม่จ่ายเงินตาม
กรมธรรมไ์ด ้ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระให้แก่บริษทัแลว้ทั้งหมดเท่านั้น 

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผูเ้อาประกันภยัได้แถลงไวใ้น
เอกสารตามวรรคหน่ึง 

 
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์มีผลบงัคบัใน
ขณะท่ีผูเ้อาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุ ้มครองตาม
กรมธรรม ์หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรมใ์ห้นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุนั้น หรือวนัเร่ิมมี
ผลคุม้ครองตามการกลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวน
เงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยั
มิได้มีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยันั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคล่ือนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากดัอตัรา
เบ้ียประกนัภยัตามทางคา้ปกติ 

ในกรณีที่บริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได้ตามเงื่อนไขขอ้   1    แต่มิไดใ้ช้สิทธิ
บอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายในก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้ง
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้  

 
3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์ 

สิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรมน้ี์  หากมิไดก้ าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแลว้  ให้ถือว่าเป็น
ของผูเ้อาประกนัภยัแต่ผูเ้ดียวเท่านั้น 

การก าหนดมอบสิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรมใ์ห้บุคคลอ่ืน จะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้บริษทัและ
ไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทัแลว้ 

 



 

4. กำรโอนผลประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย 
ในระหว่างที่กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั แมผู้เ้อาประกนัภยัมิได้เป็นผูร้ับประโยชน์เอง ผูเ้อาประกนัภยัก็มี

สิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัน้ีให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงท่ีไม่ใช่ผูร้ับประโยชน์ก็ได ้เวน้แต่ผู ้
เอาประกันภยัส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรมโ์ดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบขอ้มูล
ของผูร้ับประโยชน์แลว้ และผูร้ับประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนังสือไปยงับริษทัแลว้ว่า ตนจ านงจะถือเอา
ประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัน้ี  

การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัฉบบัน้ี จะไม่ผูกพนับริษทั จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้การ
โอนประโยชน์ดงักล่าวให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ และบริษทัไดบ้นัทึกสลกัหลงักรมธรรม์แลว้ แต่บริษทั
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดถา้ไดจ้่ายจ านวนเงิน
อนัพึงชดใชต้ามสัญญาประกนัภยัให้กบัผูม้ีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดงักล่าวก่อน 

 
5. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 

ผู ้เอาประกันภัยสามารถระบุผู ้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผูร้ับ
ประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูร้ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ับประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกันภยัหรือพร้อมผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตวั
ผูร้ับประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูร้ับประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูร้ับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์
นั้น หรือแจ้งเปล่ียนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้อาประกันภยัมิไดแ้จง้
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ดังกล่าวขา้งตน้ เมื่อผูเ้อาประกันภัย
เสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่
คนละเท่าๆ กนั 

 
6. กำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ 

ผูเ้อาประกันภยัสามารถเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ได้ เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัส่งมอบกรมธรรม์หรือส่ง
มอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู ้รับประโยชน์แล้ว และผู ้รับ
ประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น 

ในกรณีที่ผูร้ับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวั
ผูร้ับประโยชน์จะมีผลบงัคบันับแต่วนัที่ผูเ้อาประกนัภยัแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ 
เพื่อบริษทัจะท าการบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ แต่อย่างไรก็ตาม



 

บริษทัจะไม่รับผิด ถา้ได้จ่ายจ านวนเงินอนัพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภยัให้กับผูร้ับประโยชน์คนเดิมไป
โดยไม่ทราบถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ 

ในกรณีผูร้ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวั
ผูร้ับประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึก การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวในกรมธรรม ์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ 

 
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์ 

การแกไ้ขกรมธรรม์น้ีจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเมื่อบริษทั
ไดบ้นัทึกแกไ้ขในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัให้แลว้ โดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษทั 

 
8. กำรเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ 

ผูเ้อาประกันภยัอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษทัเปล่ียนแบบประกันภยัเป็นแบบอ่ืน ตามที่บริษทัได้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขไวก้็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทั 

หากการเปล่ียนแบบประกนัภยัน้ี ท าให้ผลต่างของเบ้ียประกนัภยัหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามแบบ     
ประกันภยัเดิมกบัแบบการประกนัภยัใหม่ บริษทัจะคืนเงินเบ้ียประกนัภยั หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์น
ส่วนที่ลดลง หักด้วยหน้ีสินท่ีผูกพนัตามกรมธรรม์ หรือจะเรียกเก็บเบ้ียประกันภยัท่ีเพ่ิมขึ้น หรือเงินค่า
เวนคืนส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นแลว้แต่กรณี  

 
9. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม 

บริษทัจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมเ์มื่อปรากฏว่า 
1. ผูเ้อาประกันภยัฆ่าตวัตาย ด้วยใจสมคัรภายในหน่ึงปี (1 ปี) นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม์ 

หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุนั้น หรือวนัเร่ิมมีผล
คุม้ครองตามการกลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรมค์รั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวน
เงินเอาประกันภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น ความรับผิดของ
บริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกันชีวิตท่ีได้ช าระให้แก่บริษทัมาแลว้ทั้งหมด หรือ
เบ้ียประกันภยัส าหรับการประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุกรมธรรม์ หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของ
กรมธรรมค์รั้ งสุดทา้ยหรือในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้น แลว้แต่กรณี 

2. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกผูร้ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืน 
กรมธรรมใ์ห้แก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
2.1 ในกรณีท่ีกรมธรรมย์งัไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม ์บริษทัจะอนุโลมคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับการ 

ประกนัชีวิตที่ไดร้ับช าระมาแลว้ทั้งหมดให้แก่ทายาทผูเ้อาประกนัภยั 
  



 

2.2 ในกรณีที่มีผูร้ับประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน หากผูร้ับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้อา
ประกันภยัโดยเจตนา บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วม
ในการฆ่าผูเ้อาประกนัภยัตามส่วน เมื่อหักส่วนของผูท้ี่ฆ่าผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงไม่มีสิทธิไดร้ับออก  
โดยบริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัส่วนน้ีทั้งหมดดว้ย 

การคืนเบ้ียประกนัภยั หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์กรณีฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม บริษทัมีสิทธิหัก
หน้ีสินท่ีผูกพนัตามกรมธรรมน้ี์ออกได ้

 
10. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน 

ถ้าผูเ้อาประกันภยัได้แถลงอายุหรือเพศไวต้่อบริษทัคลาดเคล่ือนไม่ตรงตามความจริง  เป็นเหตุให้
บริษทัก าหนดจ านวนเบ้ียประกันภยัไวต้ ่า จ านวนเงินท่ีบริษทัจะพึงตอ้งจ่ายตามกรมธรรม์น้ีจะตอ้งลดลง
เท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดม้าจะซ้ือความคุม้ครองได ้ส าหรับในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกันภยั
เกินกว่าอตัราตามอายุ หรือเพศจริง บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเกินให้ 

ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ท าสัญญาประกันภัย อายุท่ีถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบ้ีย
ประกันภยัตามทางคา้ปกติของบริษทัแลว้ สัญญาประกันภยัน้ีเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได้ 
กรณีท่ีบริษทับอกลา้งสัญญา บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัหลงัจากหักหน้ีสิน (ถา้มี) ให้แก่ผูเ้อาประกันภยั 
หรือผูร้ับประโยชน์แลว้แต่กรณี 
 

11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ศพ 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลง   ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในสิบส่ีวนั (14 วนั) นบัแต่

วนัเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้อาประกันภัย  หรือไม่ทราบว่ามีการ
ประกนัภยั  ในกรณีเช่นน้ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในเจ็ดวนั (7 วนั) นบัแต่วนัที่ทราบถึงความตายหรือ
วนัที่ทราบว่ามีการประกนัภยั 

ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งส่งมอบหลกัฐานทางราชการซ่ึงแสดงว่าผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตให้แก่บริษทั และ
ถา้บริษทัร้องขอ   ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งจดัหาเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมให้แก่บริษทั โดยค่าใชจ้่ายของ 

       ผูร้ับประโยชน์เอง 
ฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้อาประกนัภยั เมื่อบริษทัเห็น

ว่ามีความจ าเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมายหรือหลกัศาสนา 
บริษทัจะรับผิดตามกรมธรรมน้ี์ต่อเม่ือผูร้ับประโยชน์ หรือฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัปฏิบตัิตามความในวรรค

ก่อนๆ ของขอ้น้ีเรียบร้อยแลว้ 
 

12. สิทธิเกี่ยวกบัเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์ 
เม่ือกรมธรรมค์รบก าหนดวนัส้ินสุดตามสัญญาหรือเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ยงั

มีผลบงัคบัอยู่ หากผูเ้อาประกันภยัหรือผูร้ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ยงัไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิได้รับตาม



 

กรมธรรม์ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับแต่วนัที่กรมธรรม์ครบก าหนด หรือวนัที่ผูเ้อา
ประกันภยัเสียชีวิต บริษทัจะให้ดอกเบ้ียส าหรับเงินดงักล่าวทั้งหมด ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการ
ค านวณเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมน้ี์ 

 
13.  กำรระงับข้อพพิำทโดยอนญุำโตตลุำกำร  

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์กับบริษัท และหากผู ้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
หมวด 2 กำรประกนัภัย 

 
14. กำรช ำระเบีย้ประกันภัย 

การช าระเบ้ียประกันภยัตอ้งช าระก่อนหรือในวนัถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 
เดือน   3  เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษทั หรือกับตวัแทนที่ไดร้ับมอบอ านาจ
เป็นหนงัสือจากบริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะออกใบรับเงินเบ้ียประกนัภยัให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ในกรณีท่ีบริษทัยินยอมให้มีการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นรายงวดนอ้ยกว่าหน่ึงปี จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ี
ช าระให้บริษทัยงัไม่เต็มปีนั้นเป็นหน้ีสินท่ีบริษทัจะตอ้งหักออกจากจ านวนเงินท่ีจะพึงจ่ายตามกรมธรรม ์

ผูเ้อาประกันภัยสามารถเปล่ียนแปลงงวดการช าระ เบ้ียประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอ
เปล่ียนแปลงวิธีการช าระเบ้ียประกนัภยัไปยงับริษทั และการเปล่ียนแปลงจะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัอนุมตัิ 

การช าระเบ้ียประกันภยัให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบ้ียประกนัภยัดว้ยตัว๋สัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ 
หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัต่อเม่ือเรียกเก็บเงินสดไดแ้ลว้ 

 
15. ระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบีย้ประกันภัย 

หากผูเ้อาประกนัภยัมิได้ช าระเบ้ียประกนัภยัเม่ือครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะผ่อนผนัให้
เป็นเวลาสามสิบเอ็ดวนั (31 วนั) นับแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนั
กรมธรรม์ยงัคงมีผลบังคบั ถา้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนั บริษทัจะหักเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีคา้งช าระในรอบปีกรมธรรมน์ั้นออกจากจ านวนเงิน ซ่ึงบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมน้ี์โดยไม่
คิดดอกเบ้ีย 

 



 

16. กำรขำดอำยุกรมธรรม์ 
ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนัตามขอ้ 15 กรมธรรม์น้ีย่อมขาดอายุ    

นับแต่วนัถึงก าหนดช าระเบ้ียประกันภัย เว้นแต่กรณีท่ีกรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอ่ืนใน
กรมธรรมน้ี์ 

 
17. กำรต่ออำยุกรมธรรม์ 

ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นบัแต่วนัที่กรมธรรมข์าดอายุ และยงัมิไดร้ับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผูเ้อา
ประกนัภยัอาจขอต่ออายุกรมธรรมไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 
วิธีที่ 1  ช าระเบ้ียประกนัภยัท่ีขาดช าระทั้งหมด พร้อมดอกเบ้ียทบตน้ในอตัราที่สูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ใน
การค านวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 
วิธีที่ 2  เล่ือนวนัเร่ิมตน้แห่งสัญญาประกนัภยัออกไปเท่ากบัระยะเวลาท่ีกรมธรรมข์าดอายุ โดยผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัในอตัราตามอายขุองผูเ้อาประกนัภยั ณ วนัเร่ิมตน้ใหม่ของสัญญา
ประกนัภยั 

ในการต่ออายุกรมธรรมผ์ูเ้อาประกนัภยัตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1) ยื่นค  าขอต่ออายกุรมธรรมเ์ป็นหนงัสือตามแบบที่บริษทัก าหนด 
2) แสดงหลกัฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพท่ีบริษทัรับประกนัภยัได้ โดยผูเ้อาประกนัภยั

เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (ถา้มี) 
3) ช าระคืนหน้ีสินใดๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรมพ์ร้อมดอกเบ้ียทบตน้ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ 

การต่ออายุกรมธรรมด์งักล่าวจะมีผลบงัคบัเมื่อบริษทัไดอ้นุมตัิแลว้ 
 

หมวด 3 กำรใช้สิทธเิกีย่วกบัมูลค่ำกรมธรรม์ 

 
18. กำรน ำมูลค่ำเวนคืนมำช ำระเบีย้ประกันภัยโดยอัตโนมัติ 

ในกรณีที่กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมแ์ลว้ เม่ือถึงก าหนดวนัส้ินสุดระยะเวลา 
ผ่อนผนัช าระเบ้ียประกันภยั ถา้ผูเ้อาประกันภยัยงัมิได้ช าระเบ้ียประกันภยัและมิได้ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธี
หน่ึงในขอ้ 20 หรือขอ้ 21 เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบงัคบัใช้ต่อไป บริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่
ในขณะนั้นหลงัหักด้วยหน้ีสินท่ีผูกพนัตามกรมธรรม ์(ถา้มี) ช าระเบ้ียประกันภยัแทนให้โดยอตัโนมตัิใน
ลกัษณะของการกู้ยืม และบริษทัจะคิดดอกเบ้ียทบตน้ในอตัราสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการค านวณเบ้ีย
ประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

ในกรณีท่ีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีไม่เพียงพอท่ีจะช าระเบ้ียประกนัภยัตามงวดท่ีก าหนด แต่เพียงพอ
ส าหรับการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นราย 3 เดือน ให้ท าการเปล่ียนวิธีการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นราย 3 เดือน 
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในวนัท่ีถึงช าระเบ้ียประกันภยัไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน 



 

บริษัทจะแปลงกรมธรรม์น้ีเป็นการประกันภยัแบบขยายเวลา หรือเปล่ียนกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จตาม
หลกัเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด 

หากสัญญาเพ่ิมเติมแนบทา้ยกรมธรรม์น้ีมีเงินค่าเวนคืน บริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกบั
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์นวรรคแรก 

 
19. กำรเวนคืนกรมธรรม์ 

หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัมาจนถึงเวลาท่ีมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั 
 ผูเ้อาประกนัภยัย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรมต์าม
จ านวนที่ก าหนดไวใ้นตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อ่ืนๆอันพึงจะได้รับ (ถา้มี) หักด้วยจ านวน
หน้ีสินใดๆ ท่ีคา้งช าระอยู่ (ถา้มี) 
 

20. กำรเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส ำเร็จ 
หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัมาจนถึงเวลาท่ีมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรมแ์ละกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั 

 ผูเ้อาประกันภยัมีสิทธิจะขอเปล่ียนกรมธรรม์นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ โดยผูเ้อาประกันภยัไม่ตอ้ง
ช าระเบ้ียประกันภยัอีกต่อไป การเปล่ียนกรมธรรม์ บริษทัจะน าค่าเวนคืนกรมธรรม์ท่ีมีอยู่ในขณะนั้นมา
ค านวณเป็นเบ้ียประกนัภยัช าระครั้ งเดียว เพ่ือซ้ือกรมธรรมใ์หม่เป็นกรมธรรม์ใชเ้งินส าเร็จ ซ่ึงมีระยะเวลา
เอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัของกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นช่องมูลค่าใชเ้งินส าเร็จตามตารางมูลค่ากรมธรรมแ์ละ
บริษทัจะจ่ายเงินจ านวนน้ีให้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยั หรือ
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั และหากมีเงินจ่ายคืนทนัทีตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
มูลค่ากรมธรรม ์บริษทัจะคืนเงินจ านวนดงักล่าวให้ผูเ้อาประกนัภยั  ณ เวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัขอเปล่ียนเป็น
กรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีหน้ีสินตามกรมธรรม ์ บริษทัจะหักหน้ีสินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ก่อนที่จะน ามาค านวณมูลค่าใชเ้งินส าเร็จ 

 
21. กำรแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยำยเวลำ 

หากมีการช าระเบ้ียประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยงัมีผลบังคับ ผูเ้อา
ประกันภยัมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภยัแบบขยายเวลา เว้นแต่กรมธรรม์ที่เป็นภยัต ่ากว่า
มาตรฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษทัก าหนด จ านวนเงินเอาประกนัภยัจะคงเดิมตามกรมธรรมน้ี์ โดยผู ้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบ้ียประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบ้ียประกนัภยัช าระครั้ งเดียว เพ่ือซ้ือกรมธรรมใ์หม่เป็นการประกนัภยั
แบบขยายเวลา ถา้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซ่ึงได้ระบุไวใ้นช่องระยะเวลาท่ีขยายตามตาราง



 

มูลค่ากรมธรรม์ บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้กบัผูร้ับประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่จน
พน้ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรมเ์ป็นอนัส้ินผลบงัคบั  โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ 

ในกรณีท่ีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ซ้ือการประกันแบบขยายเวลา หากยงัมีเงินเหลืออยู่  บริษัทจะน าไป
ค านวณเป็นเบ้ียประกนัภยัช าระครั้ งเดียวเพ่ือซ้ือการประกนัภยัแบบสะสมทรัพยแ์ทจ้ริง และถา้ผูเ้อาประกันภยั
มีชีวิตอยู่จนถึงวนัครบก าหนด บริษทัจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้และหากยงัมีเงินเหลืออีก บริษทัจะ
จ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผูเ้อาประกันภยั ณ เวลาที่ ผูเ้อาประกันภัยขอแปลงเป็น
กรมธรรมแ์บบขยายเวลา 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีหน้ีสินตามกรมธรรม ์บริษทัจะหักหน้ีสินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อน
มาค านวณการประกันภัยแบบขยายเวลา และจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเอา
ประกนัภยัเดิม 
 

22. กำรกลบัสู่สถำนะเดิมของกรมธรรม์ 
ภายในระยะเวลาห้าปี (5ปี) นบัแต่วนัที่กรมธรรมเ์ปล่ียนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็น 

การประกนัภยัแบบขยายเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 18 และยงัไม่มีการเวนคืนกรมธรรมน้ี์ ผูเ้อาประกันภยั 
อาจขอให้กรมธรรม์กลับมามีผลบังคบัตามแบบประกันภยัเดิมและในจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม 
โดยด าเนินการดงัน้ี 

1) ยื่นค  าขอกลบัมามีผลบงัคบัตามเดิมของกรมธรรมเ์ป็นหนงัสือตามแบบท่ีบริษทัก าหนด 
2) แสดงหลกัฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพท่ีบริษทัรับประกนัภยัได ้โดยผูเ้อาประกันภยั

เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (ถา้มี) 
3) ช าระคืนหน้ีสินใดๆ ท่ีมีอยู่ตามกรมธรรมพ์ร้อมดอกเบ้ียทบตน้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว้เพ่ือ

การน้ี 
4) ช าระเบ้ียประกันภัยท่ีขาดช าระพร้อมดอกเบ้ียทบตน้ในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการ

ค านวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 
การกลบัมามีผลบงัคบัตามเดิมของกรมธรรมน้ี์จะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัไดอ้นุมตัิแลว้ 

 
หมวด 4 กำรกู้ยืมเงิน 

 
23. กำรกู้ยืมเงิน 

เม่ือกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบัและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแลว้ หากผูเ้อาประกันภยัไม่ได้ใช้สิทธิ
เกี่ยวกบัมูลค่าเวนคืนกรมธรรมต์ามขอ้ 20 หรือ ขอ้ 21 ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอกูเ้งินจากบริษทั  

โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์น้ีเป็นการประกันหน้ีกู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินค่า
เวนคืนกรมธรรมท่ี์มีอยู่ในขณะนั้น หักดว้ยหน้ีสินใดๆ ท่ีผูกพนัตามกรมธรรมน้ี์ โดยบริษทัจะคิดดอกเบ้ียทบ
ตน้ในอตัราสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณเบ้ียประกนัภยัอีกร้อยละ 2 ต่อปี 



 

เม่ือใดเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์นขณะนั้น กรมธรรมจ์ะส้ิน
ผลบงัคบัทนัที 

หากสัญญาเพ่ิมเติมท่ีแนบทา้ยกรมธรรมน้ี์มีเงินค่าเวนคืน บริษทัจะน าเงินค่าเวนคืนดงักล่าวไปรวมกับ
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมใ์นวรรคแรก 

 
หมวด 5 สิทธใินกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 

 
24. สิทธิในกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 

หากผูเ้อาประกันภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมน้ี์ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกันภยัสามารถส่งคืน
กรมธรรมม์ายงับริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้ับกรมธรรม์จากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรม์
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม์  และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภยัได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกันภยัไม่มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรมฉ์บบัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำ 
ถา้ท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี โปรดติดต่อ   

บริษทั เคดบับลิวไอ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ส านกังานใหญ่ 02-844-0000   ศนูยบ์ริการลูกคา้ 02-033-9000    
หรือติดต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. สายด่วนประกนัภยั 1186, 02-515-3995-99 เพื่อให้ค  าแนะน า หรือปรึกษาหารือ 



 

 
 

เง่ือนไขทั่วไปสัญญำเพิ่มเติมโรคมะเร็งระยะลุกลำม 
ระยะเวลำเอำประกันภัย 1 ปี 

ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกันภัย 1 ปี  
ประเภทสำมัญ 

 
สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีแนบอยู่ และ

สัญญาเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะมีผลบังคับต่อเม่ือได้มีการช าระเบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแล้ว บรรดา
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ หากขดัหรือแยง้กับสัญญา
เพ่ิมเติมน้ีให้ใช้ขอ้ความของสัญญาเพ่ิมเติมฉบับน้ีบังคับ ส่วนข้อความท่ีไม่ขัดหรือแยง้ให้ใช้ข้อความใน
กรมธรรมป์ระกนัภยับงัคบัใชก้บัสัญญาเพ่ิมเติมน้ีโดยอนุโลม 

 
หมวด 1 : ค ำนิยำม 

1. ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลำม หมายถึง การป่วยดว้ยโรคมะเร็งระยะลุกลาม ซ่ึงไดร้ับการวินิจฉัยเป็นครั้ ง
แรกจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค และเป็นไปตามค านิยามโรคมะเร็งระยะลุกลามท่ีปรากฏในสัญญาเพ่ิมเติม
น้ี 
2. กำรวินิจฉัย หมายถึง การวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะลุกลาม  ซ่ึงเกิดกับผู ้เอาประกันภัย โดยมีหลักฐาน
ดงัต่อไปน้ี  

(1) โรคมะเร็งดงักล่าวไดร้ับการตรวจและยืนยนัโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญทางสาขาการแพทยท่ี์ไดร้ับการขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ  

(2) การตรวจหาโรคอย่างเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงลกัษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจ
ทางพยาธิวิทยา และผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการทางการแพทยแ์ลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีการท าศลัยกรรม จะตอ้งเป็นไปโดยมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยแ์ละตอ้งเป็นวิธีการท่ีได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบตัิในทางการแพทย ์ 
3. วันที่ได้รับกำรวินิจฉัย หมายถึง วนัที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้ับการวินิจฉัยครั้ งแรกว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะ
ลุกลาม ตามค านิยามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ิมเติมน้ีซ่ึงสามารถระบุวนัท่ีไดแ้น่นอน 
4. แพทย์ หมายถึง ผูท้ี่ไดร้ับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมตาม
กฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ 
5. มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตาม
หลกัวิชาการโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) มาตรฐานวิชาชีพและขอ้คุม้ครองวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้ง 
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ส านักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนยบ์ริการลกูคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 



 

(3) มาตรฐานดา้นยา และเคร่ืองมือแพทย ์
(4) หลกัการดูแลผูป่้วยโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

6. ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมายถึง ความจ าเป็นต้องใช้บริการด้านการแพทย์ หรือบริการอ่ืนๆ ของ
โรงพยาบาล เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วย โดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 

(1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการรักษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการป่วยของผูเ้อาประกนัภยั  
(2)  ตอ้งสอดคลอ้งมาตรฐานทางการแพทย ์
(3)  ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยัหรือครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั หรือของผูใ้ห้บริการ

การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 
7. กำรแพทย์ทำงเลือก หมำยถึง การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยผูป้ระกอบโรคศิลปะที่มี
ใบอนุญาตในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ ในสาขาทางการแพทยแ์ผนไทย หรือการแพทยแ์ผนจีน หรือไคโรแพรคติก 
หรือสาขาอ่ืนที่มิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
8. โรคมะเร็งระยะลุกลำม (Invasive Cancer) หมำยถึง การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรือเซลล์ท่ีได้รับการตรวจ
ยืนยนัทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเน้ือเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) 
หรือกระจายไปยงัเน้ือเยื่อขา้งเคียง หรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ ทั้งน้ี ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อม
น ้าเหลือง มะเร็งของไขกระดูก และมะเร็งเน้ือรก ทั้งน้ีไม่รวมถึง 

(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1N0M0 ตาม TNM Classification 

(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
(3) มะเร็งในระยะเร่ิมแรกท่ียงัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma in Situ) 
(4) มะเร็งผิวหนงัทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเร็งผิวหนงัเมลาโนมาชนิดรา้ยแรง (Malignant 

Melanoma) ตั้งแต่ระยะท่ี 2 (Stage II) ขึ้นไป  โดยอา้งอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็ง
ผิวหนงัเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer Classification 

(5) กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline หรือ กลุ่มเน้ืองอกท่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งนอ้ย (Low Malignant Potential) 
(6) เน้ืองอกท่ีผลทางพยาธิวิทยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง  (Pre-Malignant)   เช่น  CIN I  CIN II   

CIN III 
(7) มะเร็งในผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอชไอว ี
(8) มะเร็งท่ีเกิดขึ้นซ ้า หรือแพร่กระจายจากส่วนอ่ืน โดยท่ีมะเร็งน้ีเกิดขึ้นครั้ งแรกก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครอง

ตามสัญญาเพ่ิมเติม หรือภายใน 90 วนั หลงัวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติม  
  



 

หมวด 2 : ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์กรณีป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลำม (Invasive cancer)  
ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดร้ับการวินิจฉัยและยืนยนั

จากแพทยว์่าป่วยดว้ยโรคมะเร็งระยะลุกลาม ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงปรากฏอาการเป็นครั้ งแรกภายหลงั
จากพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 90 วนั นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเตมิน้ี 
หรือหากมีการต่ออายุเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) ให้นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่อ
อายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกันภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะ
เกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วน
ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น  

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส าหรับโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) เป็นจ านวน 100% ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกันภยั  
(ถา้มี) และความคุม้ครองภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงโดยอตัโนมตัิ  

หมวด 3 : เง่ือนไขแห่งสัญญำเพิ่มเติม 

1. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำเพิ่มเติม 
บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี เม่ือสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัใน

ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติม
น้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) ให้นับแต่วนัเร่ิมมีผล
คุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 
แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะโตแ้ยง้
หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น  

ในกรณีที่บริษทัทราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาไดต้ามวรรคหน่ึง แต่มิได้ใช้สิทธิบอกลา้งสัญญาภายใน
ก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติมใน
กรณีน้ีได ้

2. กำรบอกกล่ำวเรียกร้อง  
ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูร้ับประโยชน์ จะตอ้งบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

บริษทัทราบ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ผูเ้อาประกันภยัได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยนัจากแพทยว์่าป่วยด้วย
โรคมะเร็งท่ีให้ความคุม้ครอง หรือวนัที่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต เวน้แต่ จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรซ่ึง
ไม่อาจแจ้งให้บริษทัทราบ กรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจบอกกล่าวการเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด ให้บอกกล่าวการ
เรียกร้องนั้นไปยงับริษทัโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้โดยจะไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป 
3. กำรส่งหลักฐำนพิสูจน์เรียกร้อง  

ผูเ้อาประกันภยัหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ ตอ้งส่งหลกัฐานรายงานผลการตรวจและ
วินิจฉัยของแพทยต์ามที่จ าเป็นต่อการพิจารณาโรคมะเร็งท่ีให้ความคุม้ครอง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้อาประกนัภยั 



 

ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้ับการวินิจฉัยและหรือยืนยนัจากแพทยว์่าป่วยดว้ยโรคมะเร็งที่ให้
ความคุม้ครอง หรือวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ทั้งน้ี การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิ
ในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที่ไม่สามารถส่งหลกัฐานดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

4. กำรชดใช้เงินตำมสัญญำเพิ่มเติม 
เมื่อบริษทัไดร้ับค าเรียกร้องพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง บริษทัจะชดใชเ้งินตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี

ให้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั (15 วนั)  
ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษทัชดใชเ้งินตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง

คุม้ครอง ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงอาจขยายออกไปไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั (90 วนั) 
นบัแต่วนัที่บริษทัไดร้ับเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง 

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี ให้แก่ผูเ้อาประกันภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต
ก่อนมีการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีให้แก่ผูร้ับ
ประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ บนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) 

5. กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
ภายในระยะเวลาอนัสมควร เมื่อบริษทัเห็นว่าจ าเป็นและไม่ขดัต่อหลกักฎหมายหรือหลกัศาสนา บริษทัมี

สิทธิตรวจสอบการวินิจฉัยและหรือยืนยนัของแพทยห์รือชันสูตรพลิกศพของผูเ้อาประกันภยัเท่าที่จ าเป็นกบั
การประกนัภยัน้ีโดยค่าใชจ้่ายของบริษทั  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้ับประโยชน์ไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาล และ
การตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการ
ให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได้ 

6. ระยะเวลำที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
สัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะไม่คุม้ครองการป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติซ่ึงแพทยย์ืนยนัและมีหลักฐาน

ชดัเจนว่าเกี่ยวขอ้งกบัโรคมะเร็งที่ไดร้ับความคุม้ครองภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมน้ี ท่ีเกิดขึ้นภายใน 90 วนั นบัแต่วนั
เร่ิมมีผลคุ ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเมื่อสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั 
(Reinstatement) ให้นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวน
เงินเอาประกันภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิม
จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น 
7. กำรส้ินสุดผลบังคับของสัญญำเพิ่มเติม 

สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะส้ินผลบงัคบัทนัทีโดยอตัโนมตัิ ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
1)  เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ครบก าหนดสัญญาหรือส้ินผลบงัคบั 



 

     ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ส้ินสุดลงจากการเวนคืน หรือผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวิต บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ียงัไม่ได้ให้ความคุม้ครองตามส่วนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อา
ประกนัภยัไดร้ับผลประโยชน์ภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมน้ีแลว้  

2)  เม่ือผูเ้อาประกันภยัไม่ช าระเบ้ียประกันภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบ้ียประกันภยั สัญญา
เพ่ิมเติมฉบบัน้ีย่อมจะส้ินผลบงัคบันับแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่ กรณีท่ีมีการกูย้ืมช าระเบ้ีย
ประกนัภยัโดยอตัโนมตัิ 

3)  ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัที่ผูเ้อาประกนัภยั มีอายุครบ 65 ปี 
4)  เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกนัภยั

แบบขยายเวลา ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภยัส่วนท่ียงัไม่ได้ให้ความคุ ้มครองตามส่วนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั 

5)  เม่ือมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีเต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
6)  เม่ือผูเ้อาประกนัภยับอกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี ตามขอ้ 8. การบอกเลิกสัญญา 
การส้ินผลบงัคบัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี จะไม่กระทบต่อสิทธิการเรียกร้องใดๆ ท่ีมีอยู่ก่อนการส้ินผลบงัคบั

ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี การที่บริษทัไดร้ับช าระเบ้ียประกนัภยั หลงัจากการส้ินผลคุม้ครองของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี จะ
ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใด ๆ ต่อบริษทั แต่บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้  

8. กำรบอกเลิกสัญญำ 
ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั โดยบริษทั

จะคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยัตามส่วนส าหรับระยะเวลาท่ียงัไม่ได้รับความคุม้ครอง เวน้แต่ผูเ้อา
ประกนัภยัไดร้ับผลประโยชน์ภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมน้ีแลว้ 

9. กำรรับประกันกำรต่ออำยุเม่ือครบรอบปีกรมธรรม์ (Guarantee Renewal)  
ผูเ้อาประกนัภยัอาจต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ีไดเ้ม่ือครบรอบปีกรมธรรมข์องวนัท่ีในกรมธรรมป์ระกนัภยั จนถึง

รอบปีกรมธรรมท์ี่ผูเ้อาประกนัภยัมีอายุ 64 ปี โดยการช าระเบ้ียประกนัภยัในวนัหรือก่อนวนัครบก าหนดช าระ
เบ้ียประกนัภยั  หรือภายในระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติม
น้ีแนบอยู่ ตามอตัราเบ้ียประกนัภยัของบริษทัท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั้น โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองการป่วย
ด้วยโรคมะเร็งตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ิมเติมน้ีต่อเน่ืองโดยจะไม่น าเง่ือนไขขอ้ 6. ระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) มาใชบ้งัคบัส าหรับปีต่ออายุ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยขอเพ่ิมจ านวนเงินเอาประกันภัย ความคุ ้มครองในส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นจะมีผลบงัคบัเม่ือไดร้ับความยินยอมจากบริษทัแลว้ 

10. กำรต่ออำยุสัญญำเพิ่มเติมเม่ือสัญญำเพิ่มเติมส้ินผลบังคับ (Reinstatement) 
หากสัญญาเพ่ิมเติมน้ีส้ินผลบงัคบัลงเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อน

ผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ ผูเ้อาประกันภยัสามารถขอต่อ
อายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ีได ้โดยการแจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทัพร้อมแสดงหลกัฐานพิสูจน์ความ



 

สมบูรณ์แห่งร่างกายโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง และสัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะต่ออายุได้โดยความยินยอมของบริษทัและ         
ผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัตามอตัราเบ้ียประกนัภยัของบริษทัท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนั้น 

11. กำรปรับเบีย้ประกันภัย    
บริษทัจะปรับเบ้ียประกันภยัในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูเ้อา

ประกันภยั ตามอตัราท่ีบริษทัได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซ่ึงกรณีมีการปรับเบ้ียประกันภยั บริษทั
จะแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั (30 วนั) 

12. ข้อยกเว้น 
สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีไม่คุม้ครองการป่วยด้วยโรคมะเร็งท่ีให้ความคุม้ครอง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
1) ความผิดปกติซ่ึงแพทยย์ืนยนัและมีหลกัฐานชัดเจนว่าเกี่ยวขอ้งกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งท่ี

เกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือก่อนวนัท่ีให้มีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเมื่อสัญญา
เพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) หรือก่อนวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญา
เพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทั
จะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น 

เวน้แต่ ผูเ้อาประกันภยั ได้แถลงให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยั  โดยไม่มีเงื่อนไข
ยกเวน้ความคุม้ครองดงักล่าว  

2) การติดเช้ือไวรัสภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง 
(AIDS) ของผูเ้อาประกนัภยั ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม ภายใตว้ตัถุประสงคข์องสัญญาเพ่ิมเติมน้ี เป็นท่ี
เขา้ใจว่าการติดเช้ือ HIV หรือ โรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติด
โรค หรือการป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อักเสบหรือเร้ือรัง (Organism Causes Chronic 
Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ือ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อม
น ้าเหลืองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็น
สาเหตุที่ท าให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทนัหัน การป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง  (AIDS) ให้
รวมถึง เ ช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ท าให้ เกิดโรคสมองเ ส่ือม (Encephalopathy 
Dementia) 

3) การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู ้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมทั้ งการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทยผ์ูซ่ึ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

4) การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั รวมถึงการแพทยท์างเลือก 



 

 
 

เง่ือนไขทั่วไปสัญญำเพิ่มเติมโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม 
ระยะเวลำเอำประกันภัย 1 ปี 

ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกันภัย 1 ปี  
ประเภทสำมัญ 

 
สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีแนบอยู่ และ

สัญญาเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะมีผลบังคับต่อเม่ือได้มีการช าระเบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแล้ว บรรดา
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ หากขดัหรือแยง้กับสัญญา
เพ่ิมเติมน้ีให้ใช้ขอ้ความของสัญญาเพ่ิมเติมฉบับน้ีบังคับ ส่วนข้อความที่ไม่ขัดหรือแยง้ให้ใช้ข้อความใน
กรมธรรมป์ระกนัภยับงัคบัใชก้บัสัญญาเพ่ิมเติมน้ีโดยอนุโลม 

 
หมวด 1 : ค ำนิยำม 

1. กำรป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่างกายอนัเป็นผลมาจากโรค 
2. แพทย์ หมายถึง ผูท้ี่ไดร้ับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมตาม
กฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ 
3. สถำนพยำบำล หมายถึง สถานที่ซ่ึงจดัไวเ้พื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ 
4. ผู้ ป่วยใน หมายถึง ผูป่้วยที่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องเขา้พักรักษาตวัในสถานพยาบาล เพื่อการ
รักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ตามค านิยามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ิมเติมน้ี อย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้
ต่อมาเสียชีวิตอนัเน่ืองจากโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ตามค านิยามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ิมเติมน้ี ก่อนครบ 6 
ชัว่โมง 
5. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูป่้วยที่เขา้รับการรกัษาพยาบาลอนัเน่ืองจากการป่วยดว้ยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 
ตามค านิยามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ิมเติมน้ี ในแผนกผูป่้วยนอก หรือในแผนกผูป่้วยฉุกเฉินของสถานพยาบาล 
โดยไม่มีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรกัษาเป็นผูป่้วยใน 
6. กำรรักษำพยำบำล หมายถึง การให้บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อการตรวจ วนิิจฉัย บ าบดัรกัษา 
บรรเทา บริบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 
7. ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม หมายถึง การป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ซ่ึงได้รับการวินิจฉัย
จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค และเป็นไปตามค านิยามโรคมะเร็งระยะไมลุ่กลามที่ปรากฏในสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ส านักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนยบ์ริการลกูคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 



 

8. กำรวินิจฉัย หมายถึง การวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ซ่ึงเกิดกับผูเ้อาประกันภยั โดยมีหลักฐาน
ดงัต่อไปน้ี  

(1) โรคมะเร็งดงักล่าวไดร้ับการตรวจและยืนยนัโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญทางสาขาการแพทยท่ี์ไดร้ับการขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ  

(2) การตรวจหาโรคอย่างเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงลกัษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจ
ทางพยาธิวิทยา และผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการทางการแพทยแ์ลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีการท าศลัยกรรม จะตอ้งเป็นไปโดยมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยแ์ละตอ้งเป็นวิธีการท่ีได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบตัิในทางการแพทย ์ 
9. วันที่ได้รับกำรวินิจฉัย หมายถึง วนัที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้ับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะไมลุ่กลาม 
ตามค านิยามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ิมเติมน้ีซ่ึงสามารถระบุวนัท่ีไดแ้น่นอน 
10. มาตรฐานทางการแพทย ์หมายถึง หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตาม
หลกัวิชาการโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) มาตรฐานวิชาชีพและขอ้คุม้ครองวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้ง 
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล 
(3) มาตรฐานดา้นยา และเคร่ืองมือแพทย ์
(4) หลกัการดูแลผูป่้วยโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

11. ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ หมายถึง ความจ าเป็นต้องใช้บริการด้านการแพทย์ หรือบริการอ่ืนๆ ของ
สถานพยาบาล เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วย โดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 

(1)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการรักษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการป่วยของผูเ้อาประกนัภยั  
(2)  ตอ้งสอดคลอ้งมาตรฐานทางการแพทย ์
(3)  ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยัหรือครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั หรือของผูใ้ห้บริการ

การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 
12. กำรแพทย์ทำงเลือก หมำยถึง การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยผูป้ระกอบโรคศิลปะที่มี
ใบอนุญาตในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ ในสาขาทางการแพทยแ์ผนไทย หรือการแพทยแ์ผนจีน หรือไคโรแพรคติก 
หรือสาขาอ่ืนที่มิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
13. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม (Non-invasive cancer / Carcinoma in Situ) หมายถึง การเกิดขึ้นครั้ งแรกของ
เน้ืองอกหรือเซลลท่ี์ไดร้ับการตรวจยืนยนัทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่ลุกลามเกินกว่าชั้นรองรับเน้ือเยื่อ
ชั้นผิว (Basement Membrane) หรือไม่กระจายไปยงัเน้ือเยื่อขา้งเคียง หรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ และให้รวมถึงมะเร็ง
หรือเน้ืองอก ดงัต่อไปน้ี 

(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด ์(Thyroid Cancer) หรือมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1N0M0 ตาม TNM Classification  

(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 



 

(3) มะเร็งผิวหนงัเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ท่ีจดัอยู่ในขั้นนอ้ยกว่าระยะท่ี 2 (Stage 
2) อา้งอิงตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนงัเมลาโนมา ของ American Joint 
Committee on Cancer Classification 

(4) กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline Tumor (Low malignant potential) ของรังไข ่
ทั้งน้ีไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนงัทุกชนิด (ยกเวน้มะเร็งผิวหนงัเมลาโนมาขา้งตน้) และเน้ืองอกท่ีมีผลพยาธิ

จดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant lesion) 
14. โรคมะเร็งระยะลุกลำม (Invasive Cancer) หมำยถึง การเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรือเซลล์ท่ีได้รับการตรวจ
ยืนยนัทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเน้ือเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) 
หรือกระจายไปยงัเน้ือเยื่อขา้งเคียง หรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ ทั้งน้ี ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อม
น ้าเหลือง มะเร็งของไขกระดูก และมะเร็งเน้ือรก ทั้งน้ีไม่รวมถึง 

(9) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1N0M0 ตาม TNM Classification 

(10) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอ้ยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3) 
(11) มะเร็งในระยะเร่ิมแรกท่ียงัไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma in Situ) 
(12) มะเร็งผิวหนงัทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวน้มะเร็งผิวหนงัเมลาโนมาชนิดรา้ยแรง (Malignant 

Melanoma) ตั้งแต่ระยะท่ี 2 (Stage II) ขึ้นไป  โดยอา้งอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็ง
ผิวหนงัเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer Classification 

(13) กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline หรือ กลุ่มเน้ืองอกท่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งนอ้ย (Low Malignant Potential) 
(14) เน้ืองอกท่ีผลทางพยาธิวิทยาจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง  (Pre-Malignant)   เช่น  CIN I  CIN II   

CIN III 
(15) มะเร็งในผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอชไอว ี
(16) มะเร็งท่ีเกิดขึ้นซ ้า หรือแพร่กระจายจากส่วนอ่ืน โดยท่ีมะเร็งน้ีเกิดขึ้นครั้ งแรกก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครอง

ตามสัญญาเพ่ิมเติม หรือภายใน 90 วนั หลงัวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติม 
15. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
ประกันภยั แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีผูป่้วยใน จะเร่ิมค านวณค่ารักษาพยาบาลในวนัแรกของการเขา้พกั
รักษาตัวเป็นผูป่้วยในท่ีเกิดขึ้นในรอบปีกรมธรรม์ประกันภยันั้นๆ ไม่ว่าการเข้าพักรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน
ดังกล่าวจะส้ินสุดในรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม และ (2) กรณีผูป่้วยนอก จะค านวณค่า
รักษาพยาบาลตามวนัท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น 
16. ฉ้อฉลประกันภัย หมำยถึง การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัโดยทุจริตหรือแสดงหลกัฐาน
อนัเป็นเท็จในการเรียกร้อง รวมถึงการเจตนาท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ 

 
  



 

หมวด 2 : ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์กรณีป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม (Non-invasive cancer/Carcinoma in Situ) 
ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดร้ับการวินิจฉัยและยืนยนั

จากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer/Carcinoma in Situ) ตามค านิยามที่
ก าหนดไว  ้ซ่ึงปรากฏอาการเป็นครั้ งแรกภายหลงัจากพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 90 
วนั นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ิน
ผลบงัคบั (Reinstatement) ให้นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้
เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษทัอนุมตัิ
ให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกันภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีเพ่ิมขึ้น
เท่านั้น  

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงเท่ากับ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยัตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) ในกรณีที่เขา้รับการรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน
และ/หรือ ผูป่้วยนอก ในสถานพยาบาล  ส าหรับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นโดยตรงอนัเน่ืองมาจากโรคมะเร็ง
ระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer/Carcinoma in Situ)  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันเป็นมะเร็งระยะลุกลาม  (Invasive cancer) มาก่อนที่จะเรียกร้องผลประโยชน์
สัญญาเพ่ิมเติมโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามในครั้ งใดครั้ งหน่ึง บริษทัจะไม่คุม้ครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามท่ีเกดิ
ขึ้นกับอวยัวะเดียวกันกับโรคมะเร็งระยะลุกลามท่ีเป็นมาก่อน ทั้งน้ีค  าว่า “อวยัวะเดียวกัน” ให้หมายความถึง 
อวยัวะเดียวกนัที่เป็นคนละขา้ง คนละต าแหน่ง ของมะเร็งอวยัวะอนัไดแ้ก่ รังไข่ เม็ดเลือดขาว กระเพาะปัสสาวะ 
ต่อมลูกหมาก ต่อมน ้าเหลือง เตา้นม ต่อมไทรอยด์ และล าไส้ใหญ่ 
  



 

หมวด 3 : เง่ือนไขแห่งสัญญำเพิ่มเติม 

1. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำเพิ่มเติม 
บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี เม่ือสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัใน

ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติม
น้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) ให้นับแต่วนัเร่ิมมีผล
คุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 
แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะโตแ้ยง้
หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น  

ในกรณีที่บริษทัทราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาไดต้ามวรรคหน่ึง แต่มิได้ใช้สิทธิบอกลา้งสัญญาภายใน
ก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติมใน
กรณีน้ีได ้

2. กำรบอกกล่ำวเรียกร้อง  
ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูร้ับประโยชน์ จะตอ้งบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

บริษทัทราบ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ผูเ้อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยนัจากแพทยว์่าป่วยด้วย
โรคมะเร็งท่ีให้ความคุม้ครอง หรือวนัที่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต เวน้แต่ จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรซ่ึง
ไม่อาจแจ้งให้บริษทัทราบ กรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจบอกกล่าวการเรียกร้องได้ภายในก าหนด ให้บอกกล่าวการ
เรียกร้องนั้นไปยงับริษทัโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้โดยจะไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป 
3. กำรส่งหลักฐำนพิสูจน์เรียกร้อง  

ผูเ้อาประกันภยัหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ ตอ้งส่งหลกัฐานรายงานผลการตรวจ
และวินิจฉัยของแพทยต์ามที่จ าเป็นต่อการพิจารณาโรคมะเร็งที่ให้ความคุม้ครอง หลกัฐานการรักษาพยาบาลที่
จ าเป็นต่อการพิจารณา โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้อาประกันภยั ภายใน 90 วนั นับจากวนัที่ออกจากสถานพยาบาล 
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จที่
รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกันภยัไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ับประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดร้ับการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดมาแลว้ อนุโลมให้ ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนา
ใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษทัได้ 

ทั้งน้ี การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว่ามีเหตุอนัสมควรที่ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะ
กระท าไดแ้ลว้ 

4. กำรชดใช้เงินตำมสัญญำเพิ่มเติม 
เมื่อบริษทัไดร้ับค าเรียกร้องพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง บริษทัจะชดใชเ้งินตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี

ให้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั (15 วนั)  



 

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษทัชดใชเ้งินตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
คุม้ครอง ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงอาจขยายออกไปไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั (90 วนั) 
นบัแต่วนัที่บริษทัไดร้ับเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง 

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี ให้แก่ผูเ้อาประกันภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต
ก่อนมีการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีให้แก่ผูร้ับ
ประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ บนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) 

5. กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
ภายในระยะเวลาอนัสมควร เมื่อบริษทัเห็นว่าจ าเป็นและไม่ขดัต่อหลกักฎหมายหรือหลกัศาสนา บริษทัมี

สิทธิตรวจสอบการวินิจฉัยและหรือยืนยนัของแพทยห์รือชันสูตรพลิกศพของผูเ้อาประกันภยัเท่าที่จ าเป็นกบั
การประกนัภยัน้ีโดยค่าใชจ้่ายของบริษทั  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้ับประโยชน์ไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาล และ
การตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการ
ให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได้ 

6. ระยะเวลำที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
สัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะไม่คุม้ครองการป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติซ่ึงแพทยย์ืนยนัและมีหลักฐาน

ชดัเจนว่าเกี่ยวขอ้งกบัโรคมะเร็งท่ีไดร้ับความคุม้ครองภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมน้ี ท่ีเกิดขึ้นภายใน 90 วนั นบัแต่วนั
เร่ิมมีผลคุ ้มครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั 
(Reinstatement) ให้นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวน
เงินเอาประกันภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิม
จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น 
7. กำรส้ินสุดผลบังคับของสัญญำเพิ่มเติม 

สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะส้ินผลบงัคบัทนัทีโดยอตัโนมตัิ ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
1)  เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ครบก าหนดสัญญาหรือส้ินผลบงัคบั 
     ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันภัยท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ส้ินสุดลงจากการเวนคืน บริษัทจะคืนเบ้ีย

ประกนัภยัส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองตามส่วนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่บริษทัไดจ้่ายผลประโยชน์เต็ม
จ านวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม ์ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบนัทึกสลกัหลงั
กรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) แลว้ บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยั 

2) เม่ือผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต ในกรณน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองตาม
ส่วนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่บริษทัไดจ้่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 
ตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั (ถา้มี) แลว้ บริษทัจะไม่
คืนเบ้ียประกนัภยั 



 

3)  เม่ือผูเ้อาประกันภยัไม่ช าระเบ้ียประกันภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบ้ียประกันภยั สัญญา
เพ่ิมเติมฉบบัน้ีย่อมจะส้ินผลบงัคบันบัแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั  เวน้แต่ กรณีท่ีมีการกูย้ืมช าระเบ้ีย
ประกนัภยัโดยอตัโนมตัิ 

4)  ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัที่ผูเ้อาประกนัภยั มีอายุครบ 65 ปี 
5)  เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกนัภยั

แบบขยายเวลา ในกรณน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภยัส่วนที่ยงัไม่ได้ให้ความคุ ้มครองตามส่วนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั เวน้แต่บริษทัไดจ้่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม ์ตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) แลว้ บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยั 

6)  เมื่อผูเ้อาประกนัภยัหรือบริษทับอกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี ตามขอ้ 8. การบอกเลิกสัญญา 
การส้ินผลบงัคบัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี จะไม่กระทบต่อสิทธิการเรียกร้องใดๆ ท่ีมีอยู่ก่อนการส้ินผลบงัคบั

ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี การที่บริษทัไดร้ับช าระเบ้ียประกนัภยั หลงัจากการส้ินผลคุม้ครองของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี จะ
ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อบริษทั แต่บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้  

8. กำรบอกเลิกสัญญำ 
8.1 ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั  
8.2 บริษทับอกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกว่า 30 

วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัว่า ผูเ้อาประกนัภยัได้
กระท าการฉ้อฉลประกนัภยัเพ่ือให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดร้ับประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี  ทั้งน้ี บริษทัไม่รับผิด
ส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการท าการทุจริตดงักล่าว 

การบอกเลิกสัญญา ตามขอ้ 8.1 และ 8.2 บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัที่ยงัไม่ได้ให้ความคุม้ครองตามส่วน
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่บริษทัไดจ้่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม ์ตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกันภยั (ถา้มี) แลว้ บริษทัจะไม่คืนเบ้ีย
ประกนัภยั 

9. กำรรับประกันกำรต่ออำยุเม่ือครบรอบปีกรมธรรม์ (Guarantee Renewal)  
ผูเ้อาประกนัภยัอาจต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ีไดเ้ม่ือครบรอบปีกรมธรรมข์องวนัท่ีในกรมธรรมป์ระกนัภยั จนถึง

รอบปีกรมธรรมท์ี่ผูเ้อาประกนัภยัมีอายุ 64 ปี โดยการช าระเบ้ียประกนัภยัในวนัหรือก่อนวนัครบก าหนดช าระ
เบ้ียประกนัภยั  หรือภายในระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติม
น้ีแนบอยู่ ตามอตัราเบ้ียประกนัภยัของบริษทัท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั้น โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองการป่วย
ด้วยโรคมะเร็งตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ิมเติมน้ีต่อเน่ืองโดยจะไม่น าเง่ือนไขขอ้ 6. ระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) มาใชบ้งัคบัส าหรับปีต่ออายุ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยขอเพ่ิมจ านวนเงินเอาประกันภัย ความคุ ้มครองในส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นจะมีผลบงัคบัเม่ือไดร้ับความยินยอมจากบริษทัแลว้ 
  



 

10. กำรต่ออำยุสัญญำเพิ่มเติมเม่ือสัญญำเพิ่มเติมส้ินผลบังคับ (Reinstatement) 
หากสัญญาเพ่ิมเติมน้ีส้ินผลบงัคบัลงเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อน

ผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่ ผูเ้อาประกันภยัสามารถขอต่อ
อายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ีได ้โดยการแจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทัพร้อมแสดงหลกัฐานพิสูจน์ความ
สมบูรณ์แห่งร่างกายโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง และสัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะต่ออายุได้โดยความยินยอมของบริษทัและ         
ผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัตามอตัราเบ้ียประกนัภยัของบริษทัท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนั้น 

11. กำรปรับเบีย้ประกันภัย    
บริษทัจะปรับเบ้ียประกันภยัในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูเ้อา

ประกันภยั ตามอตัราท่ีบริษทัได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซ่ึงกรณีมีการปรับเบ้ียประกันภยั บริษทั
จะแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั (30 วนั) 

12. ข้อยกเว้น 
สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีไม่คุม้ครองการป่วยด้วยโรคมะเร็งท่ีให้ความคุม้ครอง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
1) ความผิดปกติซ่ึงแพทยย์ืนยนัและมีหลกัฐานชัดเจนว่าเกี่ยวขอ้งกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่

เกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือก่อนวนัท่ีให้มีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเมื่อสัญญา
เพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) หรือก่อนวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญา
เพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทั
จะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น 

เวน้แต่ ผูเ้อาประกันภยั ได้แถลงให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยั  โดยไม่มีเงื่อนไข
ยกเวน้ความคุม้ครองดงักล่าว  

2) การติดเช้ือไวรัสภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง 
(AIDS) ของผูเ้อาประกนัภยั ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม ภายใตว้ตัถุประสงคข์องสัญญาเพ่ิมเติมน้ี เป็นท่ี
เขา้ใจว่าการติดเช้ือ HIV หรือ โรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติด
โรค หรือการป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ 
(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อักเสบหรือเร้ือรัง (Organism Causes Chronic 
Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ือ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อม
น ้าเหลืองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็น
สาเหตุที่ท าให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทนัหัน การป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง  (AIDS) ให้



 

รวมถึง เ ช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ท าให้ เกิดโรคสมองเ ส่ือม (Encephalopathy 
Dementia) 

3) การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู ้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมทั้ งการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทยผ์ูซ่ึ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

4) การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั รวมถึงการแพทยท์างเลือก 

  



 

 
สรุปสำระส ำคัญโดยย่อ 

สัญญำเพิ่มเติมโรคมะเร็งระยะลุกลำม  
ประเภทสำมัญ 

 
สัญญาน้ีเป็นสัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบกับกรมธรรม์ประกนัภยั ผลประโยชน์

ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะจ่ายให้เม่ือผูเ้อาประกันภยัป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม ตามค านิยามที่ปรากฏใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี  

 
ผลประโยชน์กรณีป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลำม (Invasive cancer)  

ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดร้ับการวินิจฉัยและยืนยนั
จากแพทยว์่าป่วยดว้ยโรคมะเร็งระยะลุกลาม ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงปรากฏอาการเป็นครั้ งแรกภายหลงั
จากพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 90 วนั นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 
หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบังคบั (Reinstatement) ให้นับแต่วนัเร่ิมมีผล
คุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 
แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมัติให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกันภยั บริษัทจะไม่
คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น  

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส าหรับโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) เป็นจ านวน 100% ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกันภยั 
(ถา้มี) และความคุม้ครองภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงโดยอตัโนมตัิ  

 
เง่ือนไขสำระที่ส ำคัญโดยสังเขป  
1. สัญญาเพ่ิมเติมน้ีเป็นสัญญาประกนัภยัท่ีมีระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี 
2. ระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั ตามทีก่  าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
3. กรณีที่บริษัทจะไม่คุม้ครอง เน่ืองจาก การป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยนัและมี
หลกัฐานชัดเจนว่าเกี่ยวขอ้งกบัโรคมะเร็งท่ีไดร้ับความคุม้ครองภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมน้ี ท่ีเกิดขึ้นภายใน 90 วนั 
นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผล
บงัคบั (Reinstatement) ให้นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิม
จ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้
เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น 
4. ขอ้ยกเวน้ ตามท่ีระบุในสัญญาเพ่ิมเติมน้ี เช่น ความผิดปกติซ่ึงแพทยย์ืนยนัและมีหลกัฐานชดัเจนวา่เกี่ยวขอ้ง
กับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือก่อนวนัท่ีให้มีการต่อ
อายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) หรือก่อนวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวน

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ส านักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนยบ์ริการลกูคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 



 

เงินเอาประกันภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิม
จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น หรือ
การติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุม้กันบกพร่อง (AIDS) ของผูเ้อา
ประกนัภยั ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

 
เอกสารน้ีเป็นการสรุปสาระส าคญั เง่ือนไขความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ บางส่วนเท่านั้น  

โปรดอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดทั้งหมดตำมที่ระบไุว้ในเง่ือนไขทั่วไปสัญญำเพิ่มเติมนี ้

 

 
 

  



 

 
 

สรุปสำระส ำคัญโดยย่อ 

สัญญำเพิ่มเติมโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม 
ประเภทสำมัญ 

อำณำเขตคุ้มครอง คือ ประเทศไทย 
 

สัญญาน้ีเป็นสัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบกับกรมธรรม์ประกนัภยั ผลประโยชน์
ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะจ่ายให้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัป่วยดว้ยโรคมะเร็งระยะไมลุ่กลาม ตามค านิยามที่ปรากฏใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี  

 
ผลประโยชน์กรณีป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม (Non-invasive cancer/Carcinoma in Situ) 

ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดร้ับการวินิจฉัยและยืนยนั
จากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer/Carcinoma in Situ) ตามค านิยามที่
ก าหนดไว  ้ซ่ึงปรากฏอาการเป็นครั้ งแรกภายหลงัจากพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 90 
วนั นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ิน
ผลบงัคบั (Reinstatement) ให้นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้
เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิ
ให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกันภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีเพ่ิมขึ้น
เท่านั้น  

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงเท่ากับ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยัตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) ในกรณีที่เขา้รับการรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน
และ/หรือ ผูป่้วยนอก ในสถานพยาบาล  ส าหรับการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นโดยตรงอนัเน่ืองมาจากโรคมะเร็ง
ระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer/Carcinoma in Situ)  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัเป็นมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive cancer) มาก่อนทีจ่ะเรียกร้องผลประโยชน์
สัญญาเพ่ิมเติมโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามในครั้ งใดครั้ งหน่ึง บริษทัจะไม่คุม้ครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามท่ีเกิด
ขึ้นกบัอวยัวะเดยีวกนักบัโรคมะเร็งระยะลุกลามท่ีเป็นมากอ่น ทั้งน้ีค  าว่า “อวยัวะเดียวกนั” ให้หมายความถึง 
อวยัวะเดียวกนัที่เป็นคนละขา้ง คนละต าแหน่ง ของมะเร็งอวยัวะอนัไดแ้ก่ รังไข่ เม็ดเลือดขาว กระเพาะปัสสาวะ 
ต่อมลูกหมาก ต่อมน ้าเหลือง เตา้นม ต่อมไทรอยด์ และล าไส้ใหญ่ 
 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ส านักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนยบ์ริการลกูคา้ 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 



 

เง่ือนไขสำระที่ส ำคัญโดยสังเขป  
1. สัญญาเพ่ิมเติมน้ีเป็นสัญญาประกนัภยัท่ีมีระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี 
2. ระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั ตามทีก่  าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
3. กรณีที่บริษัทจะไม่คุม้ครอง เน่ืองจาก การป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยนัและมี
หลกัฐานชัดเจนว่าเกี่ยวขอ้งกบัโรคมะเร็งท่ีไดร้ับความคุม้ครองภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมน้ี ท่ีเกิดขึ้นภายใน 90 วนั 
นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผล
บงัคบั (Reinstatement) ให้นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายุครั้ งสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิม
จ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้
เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น 
4. ขอ้ยกเวน้ ตามท่ีระบุในสัญญาเพ่ิมเติมน้ี เช่น ความผิดปกติซ่ึงแพทยย์ืนยนัและมีหลกัฐานชดัเจนวา่เกี่ยวขอ้ง
กับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือก่อนวนัท่ีให้มีการต่อ
อายุสัญญาเพ่ิมเติมเม่ือสัญญาเพ่ิมเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) หรือก่อนวนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวน
เงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลงัสุดทา้ย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมตัิให้
เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น 
หรือการติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ของผูเ้อา
ประกนัภยั ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

 
เอกสารน้ีเป็นการสรุปสาระส าคญั เง่ือนไขความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ บางส่วนเท่านั้น  

โปรดอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในเง่ือนไขทั่วไปสัญญำเพิ่มเติมนี ้
 

  



 

 
 

 
บันทึกสลักหลังแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 

 
ขอ้ 1.  การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิต 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัย ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกันภัย แล้วแต่กรณี  
ประสงคจ์ะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิต ให้สามารถยื่นค  าเรียกร้องต่อบริษทัได้ ณ ส านกังาน
ใหญ่ หรือสาขาของบริษทั 
ขอ้ 2.    เอกสารหลกัฐานประกอบการเรียกร้อง 

ผูเ้อาประกันภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกันภัย ตอ้งยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าเรียกร้อง แลว้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกู้ยืมเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรมป์ระกนัภยั 
(ข) แบบใบค าขอกูย้ืมหรือใบค าขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี 

(2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภยัของผูเ้อาประกันภยัและใบเรียกร้องสิทธิของผูร้ับประโยชน์ทุกคน 
ตามแบบที่บริษทัก าหนด 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้ับประโยชน์โดยตอ้งน า
ตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 

(ค) ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
(ง) ส าเนาทะเบียนบา้น ที่มีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกันภยั โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมา

แสดงดว้ย 
(จ) ใบยินยอมของผูร้ับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวตัิ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย ์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(3) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภยั กรณีเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ หรือเหตุอ่ืน ให้ยื่นเอกสาร
หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภยัของผูเ้อาประกันภยัและใบเรียกร้องสิทธิของผูร้ับประโยชน์ทุกคน 
ตามแบบที่บริษทัก าหนด 

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
43 อำคำรไทย ซีซ ีทำวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
ส ำนักงำนใหญ่ 02-844-0000 ศูนย์บริกำรลูกค้ำ 02-033-9000 ทะเบยีนเลขที่ 0107537001081 



 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูร้ับประโยชน์  โดยตอ้งน า
ตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 

(ค) ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
(ง) ส าเนาทะเบียนบา้น ที่มีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกันภยั โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมา

แสดงดว้ย 
(จ) ใบยินยอมของผูร้ับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวตัิ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย ์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
(ช) ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเกี่ยวกบัคดีที่ไดร้ับรองส าเนาถูกตอ้งจากพนกังานสอบสวน 
(ซ) ส าเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ 

(4) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภยัจากอุบตัิเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
(ข) ใบรายงานแพทยต์ามแบบที่บริษทัก าหนด 

(5) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(ก) แบบใบค าขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
(ข) ใบรายงานแพทยข์องสถานพยาบาล 
(ค) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัและใบสรุปหนา้งบ 

(6) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกนัภยัโรคร้ายแรง ให้ยื่นเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
(ก) แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
(ข) ใบรับรองแพทยห์รือใบรายงานแพทยต์ามแบบที่บริษทัก า หนด 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
(ง) เอกสารทางการแพทยท์ี่จ าเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค 

(7) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดสัญญา ให้ยื่นเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
(ก) กรมธรรมป์ระกนัภยั 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

ขอ้ 3.    ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิต 
เมื่อบริษัทได้รับค าเรียกร้องของผูเ้อาประกันภัย ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู ้เอา

ประกันภยั แลว้แต่กรณี พร้อมเอกสารหลกัฐานที่ระบุไวต้ามขอ้ 2 ครบถว้น ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและ
ชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใช้
ให้แลว้เสร็จภายในยี่สิบวนั 

(2) กรณีกู้ยืมเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แลว้เสร็จภายใน
สิบห้าวนั 



 

(3) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกนัภยัอุบตัิเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกนัสุขภาพ 
ค่ารักษาพยาบาล หรือการประกนัภยัโรคร้ายแรง ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบ
ห้าวนั 

(4) กรณีให้บริษทัจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภยั นอกจากขอ้ 3 (1) (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการ
จ่ายเงินตาม (5) ให้บริษทัด าเนินการพิจารณาและชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั 

(5) กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบก าหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูเ้อาประกันภยั ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่กรมธรรม์ประกันภยัครบ
ก าหนดหรือวนัที่บริษทัตอ้งจ่าย แลว้แต่กรณี 
ขอ้ 4.    การขยายระยะเวลาในการพิจารณาและชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิต 

ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตตามขอ้ 3 (3) 
และ (4) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในสัญญาประกนัชีวิต บริษทัอาจขยายระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้อกไปได้
ตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดร้ับเอกสารตามขอ้ 2 ครบถว้นแลว้ 

ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชไ้ม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในสัญญาประกนัชีวติ เป็น
หน้าท่ีของบริษทัท่ีจะหาหลกัฐานเพ่ิมเติม ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู ้
เอาประกนัภยั แลว้แต่กรณี ตอ้งให้ขอ้เท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษทัตามสมควร 
ขอ้ 5.    การชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

ในกรณีที่บริษทัชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวต้ามขอ้ 3 หรือล่าช้า
กว่าระยะเวลาท่ีขยายออกไปตามขอ้ 4 ให้บริษทัรับผิดชอบดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนดัร้อยละสิบห้าต่อปี 
 

 
 
 


