
   

 
 

 
 

ข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ 
แบบ ช่ัวระยะเวลำ ครบอำยุ 85 

ประเภทสำมัญ 
 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั ถึงอายุ 85 ปี 
ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั ถึงอายุ 85 ปี 

 
ขอ้ก าหนดการจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั  
กรณีเสียชีวิต 

บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูร้ับผลประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 
 
กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมีหนี้สินค้ำงช ำระตำมกรมธรรม์ประกันภัยอยู่  บริษัทจะจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
ประกันภัยโดยหักหนี้สินที่ค้ำงช ำระอยู่ออกจำกจ ำนวนเงินที่จะพึงจ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
 
ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามอายุท่ีก าหนด ตามตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีแนบ 
 
 
 
 
 
  

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 (แบบช่ัวระยะเวลำ เบีย้ประกันภัยเปลี่ยนตำมอำยุ) 

ส ำหรับกำรขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 
 
 

ข้อก ำหนดทั่วไป 
ค ำนิยำม 

 
บริษัท   หมายถึง บริษทัผูร้ับประกนัชีวิต ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม ์
กรมธรรม์  หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
สัญญำประกันภัย หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิต สัญญาเพ่ิมเติม เอกสารแนบทา้ย  

บนัทึกสลกัหลงั  รวมถึงใบค าขอเอาประกนัชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงอ่ืน
ใดที่ผูเ้อาประกนัภยัไดล้งลายมือช่ือไว ้

ลงลำยมือช่ือ   หมายความรวมถึง การลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำรำงกรมธรรม์  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบักรมธรรมท์ี่ออกโดยบริษทั เพื่อ 

เป็นเอกสารประกอบกรมธรรม ์และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
ประกนัภยั 

ปีกรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัที่กรมธรรมม์ีผลบงัคบั หรือ 
นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมปี์ต่อๆ ไป 

วันที่ได้รับกรมธรรม์ หมายความรวมถึง วนัที่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยัตามที่ผูเ้อาประกนัภยัได้แจ้ง
ไว ้ในกรณีที่บริษทัออกกรมธรรมโ์ดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  
  

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
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หมวด 1 สัญญำประกันภัย 
 

1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 
 สัญญาประกันภยัน้ีเกิดจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกันภยั ในใบค าขอเอาประกันชีวิต ใบ
แถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือไวแ้ละไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยังวดแรกแลว้ 
บริษทัจึงไดต้กลงท าสัญญาและออกกรมธรรมใ์ห้ไว ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้และแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จตามวรรคหน่ึงหรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใด
แต่ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงนั้นให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ แลว้ อาจจูงใจบริษทัให้เรียกเก็บเบ้ีย
ประกันภยัสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภยัน้ี จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 865 ซ่ึงบริษทัอาจบอกลา้งสัญญาประกนัภยัและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมไ์ด ้ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคนื
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระให้แก่บริษทัแลว้ทั้งหมดเท่านั้น 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากที่ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 
 
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 
 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัในขณะท่ีผู ้
เอาประกนัภยัมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทั
อนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้นเท่านั้น เวน้แต่ผูเ้อา
ประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเหตุท่ีเอาประกนัภยันั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคล่ือนจนอายุจริงอยูน่อกจ ากดั
อตัราเบ้ียประกนัภยัตามทางคา้ปกต ิ
 ในกรณีที่บริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัไดต้ามเงื่อนไขขอ้ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกลา้ง
สัญญาประกนัภยัภายในก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นบัตั้งแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
 
3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์ 
 สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรมน้ี์  หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแลว้ให้ถือว่าเป็นของผู ้
เอาประกนัภยัแต่ผูเ้ดียวเท่านั้น 
 การก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรมใ์ห้บุคคลอ่ืน จะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจ้งบริษทั และได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษทัแลว้ 
  



   

 
 

4. กำรโอนประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย 
 ในระหว่างท่ีกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั แมผู้เ้อาประกนัภยัมิไดเ้ป็นผูร้ับประโยชน์เอง ผูเ้อาประกนัภยัก็มีสิทธิจะ
โอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัน้ีให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงท่ีไม่ใช่ผูร้ับประโยชน์ก็ได ้เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัส่ง
มอบกรมธรรม์หรือส่งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูร้ับประโยชน์แลว้ และ
ผูร้ับประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่า ตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัน้ี 
 การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัฉบบัน้ี จะไม่ผูกพนับริษทั จนกว่าผูเ้อาประกันภยัได้แจ้งการโอน
ประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และบริษัทได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว แต่บริษัทไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดถา้ได้จ่ายจ านวนเงินอนัพึงชดใชต้าม
สัญญาประกนัภยัให้กบัผูม้ีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
 
5. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูร้ับประโยชน์ได ้ เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ 
ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผูร้ับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยระบุช่ือผูร้ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู ้เอา
ประกันภยัหรือพร้อมกับผูเ้อาประกันภยั ผูเ้อาประกันภยัตอ้งแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ ถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับ
ประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูร้ับประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูร้ับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกันภยั ผูเ้อาประกันภยัตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์นั้น หรือแจ้ง
เปล่ียนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้อาประกันภยัมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ส่วนของผูร้ับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆกนั 
 
6. กำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ 
 ผูเ้อาประกันภยัสามารถเปล่ียนตวัผูร้ับประโยชน์ได้ เวน้แต่ผูเ้อาประกันภยัส่งมอบกรมธรรม์หรือส่งมอบ
กรมธรรม์โดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูร้ับประโยชน์แลว้ และผูร้ับประโยชน์ไดบ้อกกล่าว
เป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น 
 ในกรณีที่ผูร้ับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวัผูร้ับ
ประโยชน์จะมีผลบงัคบันบัแต่วนัที่ผูเ้อาประกนัภยัแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ เพื่อบริษทัจะท า
การบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์หรือออกบนัทึกสลกัหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับผิดถา้ได้จ่าย
จ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผูร้ับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปล่ียนตัวผูร้ับ
ประโยชน์ 



   

 
 

 ในกรณีผูร้ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกันภยั การเปล่ียนตวัผูร้ับ
ประโยชน์จะมีผลบงัคบัเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทัแลว้และบริษทัไดท้ าการบนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใน
กรมธรรม ์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ 
 
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์ 
 การแก้ไขกรมธรรม์น้ีจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคบัต่อเมื่อบริษทัได้
บนัทึกแกไ้ขในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัให้แลว้ โดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษทั 
 
8. กำรเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ 
 ผูเ้อาประกันภยัอาจท าเป็นหนังสือ ขอให้บริษทัเปล่ียนแบบประกันภยัเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษทัได้ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขไวก้็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทั 
 หากการเปล่ียนแบบประกนัภยัน้ี ท าให้ผลต่างของเบ้ียประกนัภยัตามแบบประกันภยัเดิมกับแบบประกนัภยั
ใหม่ บริษัทจะคืนเงินเบ้ียประกันภัยในส่วนท่ีลดลง หักด้วยหน้ีสินท่ีผูกพันตามกรมธรรม์ หรือจะเรียกเก็บเบ้ีย
ประกนัภยัที่เพ่ิมขึ้น แลว้แต่กรณี 
 
9. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม 
 บริษทัจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมเ์มื่อปรากฏว่า 

1. ผูเ้อาประกนัภยัฆ่าตวัตาย ดว้ยใจสมคัรภายในหน่ึงปี (1 ปี) นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์หรือ
วนัท่ีบริษทัอนุมตัิให้เพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่
เพ่ิมขึ้นเท่านั้น ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิตท่ีไดช้ าระให้แก่
บริษทัมาแลว้ทั้งหมด หรือในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมขึ้น แลว้แต่กรณี 

2. ถา้ผูเ้อาประกันภยัถูกผูร้ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรมใ์ห้แก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
2.1 ในกรณีท่ีกรมธรรม์ยงัไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษทัจะอนุโลมคืนเบ้ียประกันภยัส าหรับการ

ประกนัชีวิตท่ีไดร้ับการช าระมาแลว้ทั้งหมดให้แก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั 
2.2 ในกรณีที่มีผูร้ับประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน หากผูร้ับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้อา

ประกันภยัโดยเจตนา บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูร้ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมใน
การฆ่าผูเ้อาประกันภยัตามส่วน เมื่อหักส่วนของผูท้ี่ฆ่าผูเ้อาประกันภยัซ่ึงไม่มีสิทธิได้รับออก โดย
บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัส่วนน้ีทั้งหมดดว้ย 

การคืนเบ้ียประกนัภยั หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม ์กรณีฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม บริษทัมีสิทธิหักหน้ีสินท่ี
ผูกพนัตามกรมธรรมน้ี์ออกได ้
 
  



   

 
 

10. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน 
 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงอายุหรือเพศไวต้่อบริษทัคลาดเคล่ือนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษทัก าหนด
จ านวนเบ้ียประกนัภยัไวต้ ่า จ านวนเงินท่ีบริษทัจะพึงตอ้งจ่ายตามกรมธรรม์น้ีจะตอ้งลดลงเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดม้า
จะซ้ือความคุม้ครองได้ ส าหรับในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัได้ช าระเบ้ียประกันภยัเกินกว่าอตัราตามอายุ หรือเพศจริง 
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเกินให้ 
 ถา้บริษทัพิสูจน์ได้ว่าในขณะท าสัญญาประกนัภยั อายุท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงอยู่นอกจ ากัดอตัราเบ้ียประกนัภยัตาม
ทางคา้ปกติของบริษทัแลว้ สัญญาประกนัภยัน้ีเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาไดก้รณีที่บริษทับอกลา้งสัญญา 
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัหลงัจากหักหน้ีสิน (ถา้มี) ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้ับประโยชน์แลว้แต่กรณี 
 
11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ศพ 
 ถา้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตลง ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบภายในสิบส่ีวนั (14 วนั) นับแต่วนั
เสียชีวิต เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้อาประกนัภยั หรือไม่ทราบว่ามีการประกนัภยั ในกรณี
เช่นน้ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในเจ็ดวนั (7 วนั) นบัแต่วนัท่ีทราบถึงความตายหรือวนัท่ีทราบว่ามีการประกนัภยั 
 ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งส่งมอบหลกัฐานทางราชการซ่ึงแสดงว่าผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตให้แก่บริษทั และถา้
บริษทัร้องขอผูร้ับประโยชน์จะตอ้งจดัหาเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ้่ายของผูร้ับประโยชน์เอง 
 ฝ่ายผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้อาประกันภยัเมื่อบริษทัเห็นว่ามี
ความจ าเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมายหรือหลกัศาสนา 
 บริษทัจะรับผิดตามกรมธรรมน้ี์ต่อเม่ือผูร้ับประโยชน์ หรือฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัปฏิบตัิตามความในวรรคก่อนๆ 
ของขอ้น้ีเรียบร้อยแลว้ 
 
12. สิทธิเกี่ยวกับเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์ 
 เม่ือกรมธรรมค์รบก าหนดวนัส้ินสุดตามสัญญาหรือเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ในระหว่างท่ีกรมธรรมย์งัมีผล
บงัคบัอยู่ หากผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ยงัไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิไดร้ับตามกรมธรรมภ์ายใน
ก าหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นบัแต่วนัที่กรมธรรมค์รบก าหนด หรือวนัที่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะให้
ดอกเบ้ียส าหรับเงินดงักล่าวทั้งหมดในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมน้ี์ 
 
13. กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
 ในกรณีที่มีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรมก์บับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทั
ตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
  



   

 
 

หมวด 2  กำรประกนัภัย 
 
14. กำรช ำระเบีย้ประกันภัย 
 การช าระเบ้ียประกันภยัตอ้งช าระก่อนหรือในวนัถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 
เดือน หรือรายเดือน ณ ส านกังานใหญ่ หรือสาขาของบริษทั หรือกบัตวัแทนที่ไดร้ับมอบอ านาจเป็นหนงัสือจากบริษทั 
ทั้งน้ีบริษทัจะออกใบรับเงินเบ้ียประกนัภยัให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ในกรณีท่ีบริษทัยินยอมให้มีการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นรายงวดน้อยกว่าหน่ึงปี จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระ
ให้บริษทัยงัไม่เต็มปีนั้นเป็นหน้ีสินที่บริษทัจะตอ้งหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ 
 ผูเ้อาประกันภยัสามารถเปล่ียนแปลงงวดการช าระเบ้ียประกันภยัได ้โดยตอ้งท าเป็นหนังสือขอเปล่ียนแปลง
วิธีการช าระเบ้ียประกนัภยัไปยงับริษทั และการเปล่ียนแปลงจะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัอนุมตัิ 
 การช าระเบ้ียประกนัภยัให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบ้ียประกนัภยัดว้ยตัว๋สัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือวิธี
อ่ืนใดจะถือว่าไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัต่อเม่ือเรียกเก็บเงินสดไดแ้ลว้ 
 
15. ระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบีย้ประกันภัย 
 หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัเม่ือครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะผ่อนผนัให้เป็นเวลา
สามสิบเอ็ดวนั (31 วนั) นับแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนักรมธรรม์ยงัคงมีผล
บงัคบั ถา้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนั บริษทัจะหักเบ้ียประกันภยัท่ีคา้งช าระในรอบปี
กรมธรรมน์ั้นออกจากจ านวนเงิน ซ่ึงบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมน้ี์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 
 
16. กำรขำดอำยุกรมธรรม์ 
 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนัตามขอ้ 15 กรมธรรมน้ี์ย่อมขาดอายุ นบัแต่
วนัถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่กรณีท่ีกรมธรรมจ์ะมีผลบงัคบัโดยขอ้ก าหนดอ่ืนในกรมธรรมน้ี์ 
 

หมวด 3 สิทธใินกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 
 
17. สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์ 
 หากผูเ้อาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์น้ีด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกันภัยสามารถส่งคืน
กรมธรรม์มายงับริษทัภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ไดร้ับกรมธรรมจ์ากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรม์ให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัโดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม ์และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัเต็ม
จ านวน โดยไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ฉบบัน้ี 
 



   

 
 

 

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 

 
  



   

 
 

 
 

สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลเฮลท์แคร์ 
แผน  10,000,000 

 
          ค ำนิยำม 
 
อุบัติเหตุ 

 
หมายถึง 

 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้

เกิดผลที่ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน              

 
หมายถึง 

 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยกะทนัหัน หรือ
ได้รับบาดเจ็บ ซ่ึงเป็นภยนัตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวยัวะ
ส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและบ าบัดรักษาอย่าง
ทนัท่วงที เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรือ
อาการเจ็บป่วยนั้น 

 
กำรบำดเจ็บ 

 
หมายถึง 

 
การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัิเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศและ

โดยอิสระจากเหตุอ่ืน  
 
กำรเจ็บป่วย 

 
หมายถึง 

 
อาการ ความผิดปกติ  การป่วยไข้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้ นกับผู ้เอา

ประกนัภยั  
 
แพทย์  
 
 

 
หมายถึง 

 
ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศ์าสตร์บณัฑิต  ได้ขึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดร้ับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

 
ทันตแพทย์ 

 
หมายถึง 

 
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดร้ับปริญญา ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งจากทนัตแพทยสภา และไดร้ับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา

ทนัตกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ 
 

พยำบำล หมายถึง ผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 

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 



   

 
 

ค่ำบริกำรพยำบำล หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล คิดเป็นประจ าส าหรับการให้บริการโดยพยาบาล
วิชาชีพท่ีให้การบริการผูเ้อาประกนัภยัขณะที่เป็นผูป่้วยใน 

 
ผู้ป่วยใน 

 
หมายถึง 

 
ผูท้ี่จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง 
ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน  โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจาก
แพทย์ตามข้อบ่งช้ี  ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์  และในระยะเวลาที่
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ  และให้รวมถึง
กรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้  ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง  

 
ผู้ป่วยที่
รักษำพยำบำล
ระหว่ำงวัน 

 
หมายถึง 

 
ผูท้ี่จ  าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ คลินิกผูป่้วยนอกใน
โรงพยาบาล และมีความจ าเป็นที่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล และพักบน
เตียงของโรงพยาบาลตามค าส่ังของแพทยผู์ท้ าการรักษาเพ่ือสังเกตอาการ แต่มี
การพกัรักษานอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง 

 
ผู้ป่วยนอก 

 
หมายถึง 

 
ผูท้ี่รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรือในห้อง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วินิจฉัยและขอ้บ่งช้ี
ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผูป่้วยใน  และผูป่้วยที่
รักษาพยาบาลระหว่างวนั 

 
โรงพยำบำล 

 
หมายถึง 

 
สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย   ไว้
คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานที่มีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท์ี่
เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้อง
ส าหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น  
“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

 
สถำนพยำบำลเวช
กรรม 
 
 
คลินิก 
 
 
 

 
หมายถึง 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 

 
สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย    ไว้
ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ 
 
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัที่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์
ท าการรกัษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได้
ของอาณาเขตนั้น ๆ 



   

 
 

 
มำตรฐำนทำง
กำรแพทย์ 

 
หมายถึง 

 
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่ เป็นสากล  และน ามาซ่ึง
แผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป่้วย  ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ และ
สอดคลอ้งกับขอ้สรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผล
การชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี)    

 
ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น
และสมควร 

 
หมายถึง 

 

ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็น  เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบั
ผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อา
ประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

 
ควำมจ ำเป็นทำง
กำรแพทย์ 

 
หมายถึง 

 

การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี    
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ 
หรือ การเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตัิปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้อาประกันภยั  หรือของครอบครัวผูเ้อา
ประกนัภยั หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยที่เหมาะสม  
ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยันั้นๆ 

 
แพทย์ทำงเลือก 

 
หมายถึง 

 
การตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลโดยแพทย์วิธีการแพทย์แผนไทย 
การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือ วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่การแพทย์
แผนปัจจุบนั 

 
 เอดส์ (AIDS) 
 

 
หมายถึง 

 
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการ
ติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ือ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึง
โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno 
Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
เ ช้ือ ท่ีท าให้ เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอัก เสบ (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เ ช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อักเสบหรือเ ร้ือรัง (Organism Or 
Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป 
(Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลน ้ าเหลืองท่ี



   

 
 

ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท า
ให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกระทนัหัน เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนั
บกพร่อง  (AIDS) ให้รวมถึง เ ช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) โรคที่ท าให้เยื่อสมองเส่ือม Encephalopathy (Dementia) และการ
ระบาดของเช้ือไวรัส 

 
ค่ำใช้จ่ำยร่วม 

 
หมายถึง 

 
ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัย และผู ้เอาประกันภัยที่ต้องร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ 

 
ปีกรมธรรม์ 

 
หมายถึง 

 
ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัเร่ิมตน้ความคุม้ครองของสัญญาเพ่ิมเติม หรือนบัแต่
วนัครบรอบปีสัญญาเพ่ิมเติมปีต่อๆไป 



   

 
 

ตำรำงผลประโยชน์สัญญำเพิ่มเติม 
 

        สัญญำเพิ่มเติมนี้ ออกให้โดยผนวกเข้ำกับและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญำเพิ่มเติมนี้
แนบอยู่ โดยไดร้ะบุแบบสัญญาเพ่ิมเติมขา้งตน้ไวใ้นรายละเอียดเกี่ยวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัของกรมธรรม์ประกันภยั
ดังกล่าว หรือบนัทึกสลกัหลงัท่ีแนบอยู่กับกรมธรรม์ประกันภยัน้ี สัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัไดร้ับ
ช าระเบ้ียประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  

รำยละเอียดผลประโยชน์ของ แผน 10,000,000 วงเงนิผลประโยชน์ (บำท) 
1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในและผูป่้วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวนั  
1.1 ค่าห้องพกัผูป่้วยและค่าอาหารประจ าวนั ต่อวนั สูงสุดไม่เกิน  

 
ไม่เกิน 9,000 บาทต่อวนั และไม่เกิน
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์

1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยนอก 
2.1 ค่าเคมีบ าบดั และค่ารังสีบ าบดั ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
2.2 ค่าลา้งไต ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
2.3 ค่าศลัยกรรมผูป่้วยนอก ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
2.4 ค่าปรึกษาแพทยแ์ละยา ส าหรับผูป่้วยนอก ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีกรมธรรม ์และ 

ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
2.5 ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีกรมธรรม ์และ 

ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์2.6 ค่าตรวจในห้องปฏิบตัิการ เอ็กซเรย ์อลัตร้าซาวนด์ 
2.7 ค่ากายภาพบ าบดั ไม่เกิน 8,000  บาทต่อปีกรมธรรม ์และ 

ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3. ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผลประโยชน์อ่ืนๆ  
3.1 ค่ารถพยาบาล ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.2 ค่ารักษาทนัตกรรมเน่ืองจากอุบตัิเหตุ ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.3 ค่าศลัยกรรมในช่องปาก ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.4 ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลงัการคลอดบุตร (12 MWP) (*) ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.5  ค่าตรวจรักษาทางทนัตกรรม (**) 4,000 บาท 

4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์  
    ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์ไม่เกิน 10 ลา้นบาท  
5. อาณาเขตความคุม้ครอง  
    อาณาเขตความคุม้ครอง คุม้ครองเฉพาะในประเทศไทย 



   

 
 

    นอกอาณาเขตความคุม้ครอง บริษทัจะให้ความคุม้ครองการรักษาพยาบาล
นอกอาณาเขตความคุม้ครอง ส าหรับกรณี
อุบตัิเหตุฉุกเฉิน (สูงสุด 45 วนัต่อการเดนิทาง
ครั้ งใดครั้ งหน่ึงท่ีอยู่นอกอาณาเขตความ
คุม้ครอง) 

 (*) 12 MWP คือ ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 12 เดือน 
(**) บริษัทจะชดเชยเป็นจ านวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก าหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อรอบปี
กรมธรรม์ 
 

  



   

 
 

ข้อตกลงควำมคุ้มครอง 
 
เง่ือนไขควำมคุ้มครอง 
       
        ในขณะท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบังคบั  หากผูเ้อาประกันภยั ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยเม่ือพน้
ระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง  จนเป็นเหตุให้ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือ ผูป่้วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวนั หรือ 
ผูป่้วยนอก หรือ จ าเป็นตอ้งรับการตรวจโดยค าแนะน าของแพทย ์บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใชจ้่ายที่จ าเป็น
และสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ให้ตามจ านวน
ท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ ส าหรับผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยในและผู้ป่วยที่รักษำพยำบำลระหว่ำงวัน 
ผูเ้อาประกันภยัจะได้รับการคุม้ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน และผูป่้วยที่รักษาพยาบาล

ระหว่างวนัตามสัญญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภยั นบัตั้งแต่การเขา้พกัรักษาจนถึงออกจากโรงพยาบาลตามรายละเอียด
ผลประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 ค่ำห้องพักผู้ป่วย และค่ำอำหำรประจ ำวันต่อวัน  
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องพกัผูป่้วยและค่าอาหารประจ าวนัต่อวนั ที่ผูเ้อาประกันภยัเขา้รักษาตวัเป็น

ผูป่้วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายให้ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามที่ก าหนดไว้
ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
ผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์และเมื่อรวมกบัค่าห้องผูป่้วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผูป่้วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU) แลว้
ไม่เกิน 365 วนัต่อปีกรมธรรม ์

1.2 ค่ำธรรมเนียมโรงพยำบำล 

บริษทัจะชดเชยค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ซ่ึงครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในฐานะผูป่้วยใน หรือ
ผูป่้วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวนั นบัตั้งแต่เขา้พกัรักษาพยาบาลจนถึงออกจากโรงพยาบาลตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
แต่เม่ือรวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด จะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปี
กรมธรรม ์โดยผลประโยชน์น้ีจะครอบคลุมค่าใชจ้่าย ดงัต่อไปน้ี 

- ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล หมายรวมถึงค่าวินิจฉัยโรค 
- ค่าห้องผ่าตดั 
- ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าท าแผล 
- ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตดัที่แพทยไ์ดใ้ช ้ยกเวน้ ค่าจดัหาหรือใส่อวยัวะเทียมหรืออุปกรณ์ช่วยภายนอก 
- ค่าใชจ้่ายในการใชห้รือให้บริการ อุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทย ์นอกห้องผ่าตดั  
- วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์  (เวชภณัฑ์ 1)  ค่าวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใส่ติดตวัภายในตวัผูป่้วย 

(เวชภัณฑ์ 3)  ยกเว้น  เคร่ืองกระตุ ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวัยวะเทียม
ภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน    เช่น 



   

 
 

เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวดัสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค ้ายนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม เช่น แขนเทียม ขา
เทียม ตาเทียม   

- ค่าแพทยผ์่าตดัและหัตถการ และค่าวิสัญญีแพทย ์รวมถึง ค่าบริการการรับค าปรึกษาก่อนและหลงัการ
ผ่าตดั 

- ค่าห้องผูป่้วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผูป่้วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU)  
- ค่าให้ค  าปรึกษาและค่ากายภาพบ าบัดซ่ึงสอดคล้องกับค าวินิจฉัยตามความจ าเป็นทางการแพทย์ 

ระหว่างเขา้พกัรักษาพยาบาล 
- การรักษาพยาบาลเน้ืองอกและโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีรักษาและเคมีบ าบดั 
- การถ่ายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอ็กซเรยด์ว้ยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และ

การวินิจฉัยโดยใชเ้ทคนิคทางการแพทยท์ี่ไดร้ับการยอมรับอ่ืนๆ 
- ค่าการบริการพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือ ท่ีบา้นหลงัออกจากโรงพยาบาล ทั้งน้ีตอ้งมีการ

ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัไวก้่อนว่าเป็นความจ าเป็นและเหมาะสม
ทางการแพทย ์

- การฟ้ืนฟูร่างกายในฐานะผูป่้วยใน ในกรณีท่ี 
o เป็นส่วนหน่ึงในการรักษาพยาบาล และ 
o ปฏิบตัิโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

และ 
o บริษทัเห็นชอบในการชดเชยค่าใชจ้่ายน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนเขา้รับการฟ้ืนฟูร่างกาย  

การฟ้ืนฟูร่างกาย หมายถึง การรักษาในรูปของการบ าบัดแบบผสมผสาน เช่น  กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบดั และอรรถบ าบดั (การแกไ้ขการพูด) มีจุดประสงคเ์พ่ือฟ้ืนฟูการท างานของร่างกายทั้งหมด
หลงัจากการเกิดโรคเฉียบพลนั 

บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูร่างกายผูป่้วยในดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 28 วนั ยกเว้นกรณีระบบ
ประสาทส่วนกลางไดร้ับความเสียหายรุนแรงจากการบาดเจ็บภายนอก 

  



   

 
 

2. ค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยนอก 
การรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยนอกจะตอ้งปฏิบตัิโดยแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล โดยผูเ้อาประกนัภยั

จะได้รับความคุม้ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยนอกตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวน
เงินผลประโยชน์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์
รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ตามรายละเอียดผลประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี  

2.1 ค่ำเคมีบ ำบัด และค่ำรังสีบ ำบัด 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ค่าบริการพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย ์ค่ายาผูป่้วยนอก ค่าบริการโรงพยาบาลกรณี
ผูป่้วยนอก ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยแ์ละรังสีวิทยา ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของใช้ทางการแพทย ์ค่า
สารเคมีบ าบดั และค่าบริการใชร้ังสีเพื่อบ าบดัรักษา ส าหรับรายการดงัต่อไปน้ี 

“ค่าเคมีบ าบดัผูป่้วยนอก” ส าหรับการให้เคมีบ าบดัเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง 

“ค่ารังสีบ าบดัผูป่้วยนอก” ส าหรับการใชร้ังสีเพ่ือการบ าบดัรักษาโรคเน้ืองอกหรือมะเร็ง 

บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลพิเศษผูป่้วยนอกในแต่ละรายการ ส าหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินที่ผูเ้อาประกนัภยัจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวม
สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม์ 

2.2 ค่ำล้ำงไต 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ค่าบริการพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย ์ค่ายาผูป่้วยนอก ค่าบริการโรงพยาบาลกรณี
ผูป่้วยนอก ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ค่ าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของใช้ทางการแพทย์ 
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ส าหรับ “ค่าลา้งไตผูป่้วยนอก” ส าหรับการลา้งไตผ่านทางเส้นเลือด 

บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลพิเศษผูป่้วยนอกในแต่ละรายการ ส าหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือ
ศูนยล์า้งไตที่จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินที่ผูเ้อาประกนัภยัจ่ายจริง 
แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม ์

2.3 ค่ำศัลยกรรมผู้ป่วยนอก 

ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่จ าเ ป็นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ
ค่าธรรมเนียมแพทยผ์่าตดัและท าหัตถการ ค่ายาผูป่้วยนอก ค่าเวชภณัฑ ์ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของใชท้างการแพทย ์
ทั้งน้ีให้รวมถึงการสลายน่ิวระบบต่างๆ และการผ่าตดัดว้ยรังสี (Radio Surgery)  

บริษทัจะจ่ายค่าแพทยผ์่าตดัผูป่้วยนอก ส าหรับค่าบริการในการท าผ่าตดัและการท าหัตถการของแพทย ์ตาม
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปี
กรมธรรม ์ 
  



   

 
 

2.4 ค่ำปรึกษำแพทย์และยำ ส ำหรับผู้ป่วยนอก  

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการพบแพทยเ์พ่ือรับการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่ได้รับสิทธิ
คุม้ครอง ซ่ึงหมายรวมถึงค่ายาตามท่ีแพทยส่ั์ง ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ทั้งน้ีรวมถึงการ
ให้ฮอร์โมนทดแทนที่ไม่ใช่เพื่อบรรเทาอาการทางร่างกาย โดยบริษทัจะชดเชยในส่วนของการรับค าปรึกษาและ
ค่าใชจ้่ายในการฝังหรือติดแผ่นฮอร์โมน (ไม่รวมฮอร์โมนเม็ด) ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน นบัจากวนัแรก
ที่เขา้รับการปรึกษา ตลอดระยะเวลาคุม้ครองของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 

อย่างไรก็ตาม ค่ายาตามท่ีแพทยส่ั์งไม่รวมถึงใบส่ังยาซ่ึงออกให้โดยแพทยแ์ละมีการส่ังซ้ือและ/หรือซ้ือนอก
โรงพยาบาล   

ใบส่ังยา หมายถึง ใบรายการยา หรือ รายการเวชภณัฑ ์ส าหรับผูป่้วยนอก ซ่ึงออกโดยแพทยเ์พื่อรักษาพยาบาล
การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บท่ีไดร้ับการคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภยั 

 ส าหรับค่าปรึกษาทางการแพทยอ่ื์นๆ (Second Opinion) ที่มีเงื่อนไขทางการแพทยใ์นแนวทางเดียวกนัจะไดร้บั
ความคุม้ครองเช่นเดียวกบัความเห็นทางการแพทยท์ี่ เกิดหลงัจากนั้น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งได้รับการเห็นชอบล่วงหนา้จาก
บริษทั  

การปรึกษาทางการแพทยอ่ื์นๆ (Second Opinion) หมายถึง การให้ค าปรึกษาทางการแพทยจ์ากแพทย์อ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยั ในการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเร่ืองเดียวกนั 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าปรึกษาแพทยแ์ละยา ส าหรับผูป่้วยนอก ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ไม่
เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีและไม่เกินจ านวนเงิน
ผลประโยชน์รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ 

2.5 ค่ำวินิจฉัยโดยกำรเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 

ผลประโยชน์ดังกล่าวคุม้ครองค่าใชจ้่ายในการวินิจฉัยโรคโดยวิธีการถ่ายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ 
(CT Scan) การเอ็กซเรยด์ว้ยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (PET Scan) การวินิจฉัยโดย
ใช้เทคนิคทางการแพทยท์ี่ได้รับการยอมรับอ่ืนๆ และการตรวจวิเคราะห์การทรงตวั (Gait Scan) โดยบริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์น้ีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและเม่ือรวมค่าตรวจในห้องปฏิบตัิการ รวมถึงการเอ็กซเรย ์และอลัตร้าซา
วนด์ แลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีและไม่
เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ 

การรักษาพยาบาลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายในการดูแลของแพทย์ และแพทย์ต้องเป็นผูส่ั้งให้ท าการเพ่ือ
วินิจฉัยโรคดงักล่าวเท่านั้น 
  



   

 
 

2.6 ค่ำตรวจในห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำรเอ็กซเรย์ และอัลตร้ำซำวนด์ 

ผลประโยชน์ดังกล่าวคุ ้มครองการตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวนด์ โดยบริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์น้ีตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง และเม่ือรวมค่าวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์แลว้ตอ้งไม่เกินจ านวน
เงินผลประโยชน์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์
รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ 

2.7 ค่ำกำยภำพบ ำบัด 
เป็นการบ าบดัรักษาโดยนกักายภาพบ าบดัที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่ท า

การรักษาพยาบาล ซ่ึงการรักษาพยาบาลโดยนกักายภาพบ าบดัจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของแพทย ์และแพทยต์อ้งเป็นผู ้
ส่ังให้การกายภาพบ าบดัดังกล่าวเท่านั้น โดยเป็นการบ าบดัรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิกกายภาพบ าบัด หรือสหคลินิก ที่ด าเนินการโดยผู ้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นผู ้ประกอบโรคศิลปะสาขา
กายภาพบ าบัด และจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย   โดยมีการพยากรณ์โรค และแผนการบ าบัดรักษาจากนัก
กายภาพบ าบดั ที่แสดงถึงระยะเวลาในการบ าบดัที่แน่นอน โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
แต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวน
เงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชนต์่อปีกรมธรรม ์ทั้งน้ี ไม่รวมการรักษาพยาบาลดว้ยแพทย์
ทางเลือกไคโรแพรคติก (Chiropractic)  

นกักายภาพบ าบดั หมายถึง ผูท้ี่ไดร้ับอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเป็นนกักายภาพบ าบดัในประเทศท่ีท าการ
รักษาพยาบาล 

สหคลินิก หมายถึง คลินิกที่จดัให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม การพยาบาล 
การผดุงครรภ ์ กายภาพบ าบดั เทคนิคการแพทย ์ การแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ และการ
ประกอบโรคศิลปะ ตั้งแต่สองลกัษณะข้ึนไป ซ่ึงด าเนินการโดยผูป้ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะ
สาขาใดสาขาหน่ึง โดยผูด้ าเนินการตอ้งเป็นบุคคลที่ผูอ้นุญาตประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สถานพยาบาล 

3. ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับผลประโยชน์อื่นๆ 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับสัญญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภยั ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขท่ีใชก้ับผลประโยชน์เหล่าน้ี จะ

เหมือนกบัผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน และผูป่้วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวนั และผูป่้วยนอก โดย
ขึ้นอยู่กับว่าการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นถือเป็นการรักษาพยาบาลผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก หรือ ผูป่้วยที่รักษาพยาบาล
ระหว่างวนั โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์
รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ โดยมีรายละเอียดผลประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
  



   

 
 

3.1 ค่ำรถพยำบำล 
ค่าบริการรถพยาบาลส าหรับการเคล่ือนยา้ยหรือส่งตวั กรณีมีความเร่งด่วนทางการแพทยไ์ปยงั หรือระหว่าง

โรงพยาบาล โดยแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูพิ้จารณาความจ าเป็นทางการแพทย ์ซ่ึงบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์น้ี
ตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์
ต่อปีกรมธรรม ์

3.2 ค่ำรักษำทำงทันตกรรมอันเน่ืองมำจำกอุบัติเหตุ 
บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยน้ี เม่ือความเสียหายทางทนัตกรรมเกิดจากอุบตัิเหตุ และตอ้งรักษาพยาบาลจากแพทย์

ภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีเกิดอุบตัิเหตุ ซ่ึงเป็นการชดเชยเฉพาะการรักษาพยาบาลครั้ งแรกเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการ
รักษาพยาบาลต่อเน่ืองจากอุบตัิเหตุน้ี โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์น้ีตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิน
จ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ 

ความคุม้ครองไม่รวมถึงการรักษาพยาบาลท่ีเป็นผลจากการบริโภคอาหาร หรือเคร่ืองดื่ม หรือส่ิงแปลกปลอม
อ่ืนที่ปนอยู่ในอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 

3.3 ค่ำศัลยกรรมในช่องปำกตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ 
ผลประโยชน์น้ีไม่ครอบคลุมการดูแลทนัตกรรมมาตรฐาน และไม่คุม้ครองการรักษาเพ่ือการแกไ้ขดา้นสรีระ

วิทยา โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์น้ีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวม
สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์โดยครอบคลุมผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

- การผ่าตดัฟันเน่ืองจากการไดร้ับผลกระทบ / ป้องกันการแตกของฟันและฟันคุด โดยบริษทัให้ความ
คุม้ครองกรณีฟันมีความเสียหายหรือก่อให้เกิดอาการกระทบกบัฟันที่อยู่ติดกนั 

- ทนัตกรรมผ่าฟันคุด โดยบริษทัให้ความคุม้ครองกรณีรากฟันเป็นโรค ซ่ึงก่อให้เกิดโรคปริทนัต ์และมี
การผ่าตดัเน้ือเอากระดูกรากฟันออก 

- การควกัถุงน ้าออก (Enucleation) บริเวณขากรรไกร 
- การรักษาโรคมะเร็ง 
- ความผิดปกติขอ้ต่อขากรรไกร (Temporal Mandibular Joint – TM)  

3.4 ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับภำวะแทรกซ้อนก่อนและหลังกำรคลอดบุตร 

ความคุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบั ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดร้ับความคุม้ครองจากสัญญาเพ่ิมเติมแลว้เป็นเวลา 12 
เดือนติดต่อกนั และมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมให้มีผลบงัคบัจนถึงปีกรมธรรมถ์ดัไป โดยครอบคลุมการรักษาพยาบาล
ของทั้งมารดาท่ีเป็นผูเ้อาประกนัภยั และทารกในครรภ์จนถึงเวลาคลอด หลงัจากนั้นจะครอบคลุมการรักษาพยาบาล
ของมารดาท่ีเป็นผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น ผลประโยชน์น้ีไม่ครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการคลอด ไม่ว่าจะเป็นการคลอดแบบ
ธรรมชาติ คลอดโดยการผ่าตดั หรือการคลอดด้วยวิธีอ่ืนๆ รวมถึงไม่คุม้ครองภาวะแทรก ซ้อนก่อนการคลอดบุตร  
จนถึงหลงัการคลอดบุตร ซ่ึงเป็นผลมาจากการตั้งครรภด์ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์น้ีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวม
สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์



   

 
 

ในกรณีท่ีมีการปรับแผนของสัญญาเพ่ิมเติมขึ้น ผลประโยชน์น้ีจะยงัไม่ปรับขึ้นตามไปด้วยอตัโนมตัิ โดย
ผลประโยชน์น้ีจะคงอยู่ตามแผนของสัญญาเพ่ิมเติม จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้ับความคุม้ครองจากแผนของสัญญา
เพ่ิมเติมท่ีปรับขึ้นแลว้เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกนัและมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมให้มีผลบงัคบัจนถึงปีกรมธรรม์
หนา้  

3.5 ค่ำตรวจรักษำทำงทันตกรรม 

 คุม้ครองการถอน การอุดฟัน การรักษารากฟัน การขูดหินปูน การท าสะพานฟัน ครอบฟัน และการรักษาโรค
ปริทนัต์ โดยผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายร่วมระหว่างบริษทัและผูเ้อาประกนัภยั โดยบริษทัจะชดเชยเป็น
จ านวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของ
สัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่ก าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ 

4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 
บริษทัจะจ่ายตามวงเงินชดเชยสูงสุดให้กับผูเ้อาประกันภยัต่อปีกรมธรรม์ กล่าวคือผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีมีการ

ชดเชยไปในแต่ละปีกรมธรรมจ์ะคิดจากวงเงินความคุม้ครองรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์และคุม้ครองเฉพาะในอาณาเขต
คุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น  ยกเวน้กรณีที่ผูเ้อาประกันภยัเขา้เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ 
“นอกอาณาเขตคุม้ครอง” จากกรณีอุบตัิเหตุฉุกเฉิน  

5. ส่วนลดเบีย้ประกันภัยกรณีไม่มีกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน 
บริษทัจะให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัจากสัญญาเพ่ิมเติมน้ีดงัน้ี 

- บริษทัจะให้ส่วนลด 20% ของเบ้ียประกนัภยัรวมของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีในปีกรมธรรมแ์รก ส าหรับผูเ้อา
ประกนัภยัที่ผ่านการพิจารณารับประกนัภยัของบริษทั 

- บริษทัจะให้ส่วนลด 20% ของเบ้ียประกนัภยัรวมของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีในปีกรมธรรมถ์ดัไป กรณีไมมี่
การเรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพ่ิมเติมน้ีในปีกรมธรรมก์่อนหนา้  

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรมก์่อนหนา้ และผูเ้อาประกนัภยัได้
จ่ายเบ้ียประกนัภยัตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแบบมีส่วนลดจากกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษทัแลว้ 
บริษทัจะหักส่วนลดที่ได ้ออกจากค่าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ่ายตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือ อาจใชสิ้ทธิเรียกร้องให้ผู ้
เอาประกนัภยัจ่ายเงินคืนแก่บริษทั ตามหลกักฎหมายทัว่ไป   

 

6. อำณำเขตควำมคุ้มครอง 
บริษทัจะให้ความคุม้ครองการรักษาพยาบาลเฉพาะในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู ้เอาประกันภัยมีการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ ้มครอง บริษัทจะให้ความคุ ้มครองค่า

รักษาพยาบาลเฉพาะกรณีอุบตัิเหตุฉุกเฉิน ระหว่างที่ผูเ้อาประกนัภยัที่อยู่นอกอาณาเขตคุม้ครองไม่เกิน 45 วนัต่อการ
เดินทางครั้ งหน่ึง โดยจ านวนวนัท่ีอยู่นอกอาณาเขตคุ ้มครองดังกล่าวนั้นรวมไปถึงจ านวนวนัท่ีได้เข้ารับการ
รักษาพยาบาล โดยแพทยท์ี่ท าการรักษาจะตอ้งยืนยนัว่า การรักษานอกอาณาเขตดงักล่าวเป็นอุบตัิเหตุฉุกเฉิน  



   

 
 

ข้อก ำหนดทั่วไป 

1. สัญญำประกันภัย   
 สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมท่ี์สัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่  และสัญญาเพ่ิมเติมน้ี จะมีผล
บงัคบัต่อเม่ือไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  บรรดาเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีปรากฏในกรมธรรม์ท่ี
สัญญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่  หากขดัหรือแยง้กบัสัญญาเพ่ิมเติมน้ีให้ใชข้อ้ความตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีบงัคบั  ส่วนขอ้ความท่ี
ไม่ขดัหรือแยง้ให้ใชข้อ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัอนุโลมบงัคบัใชก้บัสัญญาเพ่ิมเติมน้ีดว้ย  

2. กำรแจ้งและกำรเรียกร้องสินไหม 
ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วย ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที่มีการเสียชีวิต ตอ้ง
แจง้ให้บริษทัทราบในทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตจุ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบ ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วที่สุดทีจ่ะกระท าไดแ้ลว้ 

3. กำรส่งหลักฐำนเรียกร้อง   
ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนผูเ้อาประกนัภยัตอ้งส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันับจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัที่รับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็น
ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้อง
ส่วนที่ขาดจากผูร้ับประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้ับการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใด
มาแลว้ อนุโลมให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงาน
อ่ืน เพ่ือเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษทัได ้

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ
อนัสมควรที่ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

4. กำรตรวจทำงกำรแพทย์  
ภายในระยะเวลาอนัสมควรบริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู  ้

เอาประกนัภยั เท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี 
ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวตัิการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย 

ของผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น  บริษทัสามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ครองแก่ผู ้
เอาประกนัภยัได ้ 

5. กำรจ่ำยเงินผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ทั้งปวงตามสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  และการจ่ายเงินใดๆ ให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยั   ถือว่าเป็นการปลดเปล้ืองความรับผิดชอบตามกฎหมายของบริษทัภายใตสั้ญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี  

กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีให้แก่ผูร้ับประโยชน์ ตาม 
กรมธรรมป์ระกนัภยั  



   

 
 

 เบ้ียประกนัภยัและเงินผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมจะตอ้งเป็นสกุลเงินของประเทศไทย (บาท) เงินชดเชย
ค่าสินไหมที่เรียกเบิกยอ้นหลงัและเป็นเงินสกุลอ่ืน ไม่ใช่เงินบาทไทย จะถูกค านวณกลบัท่ีอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ที่
ระบุบนใบเสร็จรับเงิน ตามอตัราแลกเปล่ียนเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. กำรต่ออำยุเม่ือครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) 
สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบังคบัเป็นเวลา 1 ปี ผูเ้อาประกันภยัอาจต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ของวนัที่ใน

กรมธรรมป์ระกนัภยั  จนถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผูเ้อาประกันภยัมีอายุ 84 ปี โดยการช าระเบ้ียประกนัภยัในวนัหรือก่อน
วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกันภัยตามอัตราเบ้ียประกันภัยของบริษัทท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยอัตราเบ้ีย
ประกนัภยัดงักล่าวจะค านวณตามอายุของผูเ้อาประกนัภยั ณ วนัต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  

บริษทัขอสงวนสิทธิในการต่ออายุในรอบปีกรมธรรมถ์ดัไป 

7.  กำรส้ินผลบังคับของสัญญำเพิ่มเติม   
สัญญาฉบบัน้ีจะส้ินผลบงัคบัทนัที 
- เม่ือไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีภายในระยะเวลาผ่อนผนั เวน้แต่กรณีท่ีมีการกูย้ืมเพ่ือช าระ

เบ้ียประกนัอตัโนมตัิ โดยเวลาท่ีส้ินสุดผลบงัคบั คือ 00.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย หรือ  
- ณ วนัที่ครบรอบปีกรมธรรมท์ี่ผูเ้อาประกนัภยั มีอายุครบ 85 ปี หรือ 
- เมื่อกรมธรรม์ประกนัภยัเปล่ียนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือเปล่ียนเป็นกรมธรรมแ์บบขยายระยะเวลา 

หรือครบก าหนดสัญญา หรือส้ินผลบงัคบั หรือมีการเวนคืน หรือ 
- เมื่อผูเ้อาประกนัภยัหรือบริษทับอกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมน้ี หรือ 
- เม่ือบริษทัไม่ต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมน้ี ณ วนัครบรอบปีกรมธรรม์ โดยบริษทัจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่ที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ 
การส้ินผลบงัคบัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใดๆ  ท่ีมีอยู่ก่อนการส้ินผลบงัคบั

ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  การท่ีบริษทัได้รับช าระเบ้ียประกันภยั หลังจากการส้ินผลบงัคบัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะไม่
ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อบริษทั   แต่บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้  

8. กำรบอกเลิกสัญญำ  
- ผูเ้อาประกนัภยัอาจยกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมน้ีเม่ือใดก็ได ้โดยแจง้บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
- บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั  
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่ที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์    หากปรากฏหลกัฐานชดัเจน
ต่อบริษัทว่า   ผูเ้อาประกันภัยได้กระท าการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเอง หรือผูอ่ื้นได้รับประโยชน์จากการ
ประกันภยัน้ี  ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท าดังกล่าว
ขา้งตน้   
การบอกเลิกสัญญาทั้งสองกรณีขา้งตน้   บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบ้ียประกนัภยั

ส าหรับระยะเวลาท่ีสัญญาเพ่ิมเติมน้ีไดใ้ห้ความคุม้ครองมาแลว้ออกตามสัดส่วน  
  



   

 
 

9. กำรปรับเบีย้ประกันภัย 
บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบปีกรมธรรมต์ามเกณฑอ์ายุ และ/หรืออาชีพท่ีเปล่ียนไปของผูเ้อาประกนัภยั

ตามอตัราที่บริษทัได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผูเ้อาประกันภยัทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทัไดท้ าสัญญาเพ่ิมเติมน้ีและออกให้ในวนัท่ีออกกรมธรรม์ประกนัภยัตามวนัท่ีท่ีแสดง
ไวใ้นรายละเอียดเกี่ยวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ บนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยันั้น  

10. เง่ือนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชผ้ลประโยชน์ตามเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัหรือ

ผูร้ับประโยชน์  จะไดป้ฏิบตัิถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 

11. กำรเปลี่ยนแผนกำรประกันภัย    
บริษัทอนุญาตให้ผูเ้อาประกันภัยขอเปล่ียนแผนการประกันภัยเป็นแผนท่ีมีความคุ ้มครองมากขึ้นในวนั

ครบรอบปีกรมธรรม์เท่านั้น โดยตอ้งแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความ
คุม้ครองมากขึ้นนั้นจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัอนุมตัิการเปล่ียนแผนการประกนัภยันั้น 

บริษทัจะยงัไม่จ่ายผลประโยชน์ตามแผนการประกนัภยัท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้น ให้กบัการรักษาพยาบาลการ
เจ็บป่วยที่เกิด หรือ การรักษาพยาบาลที่ผูเ้อาประกนัภยัทราบว่าจะเกิด ก่อนการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนที่มี
ความคุม้ครองมากขึ้น ดงันั้นเม่ือขอเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้น ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง
แจง้ให้บริษทัทราบถึงการเจ็บป่วยน้ีก่อน การเจ็บป่วยดงักล่าวจะไดร้ับการชดเชยตามแผนเดิมก่อนการเปล่ียนแผนการ
ประกนัภยั 

12. สภำพที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)  
  บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  ส าหรับ โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)  

หรือการบาดเจ็บ ที่ยงัมิไดร้ักษาให้หายก่อนวนัท าสัญญา เวน้แต่ 
 (ก) ผูเ้อาประกนัภยั ไดแ้ถลงให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยั  โดยไม่มีเงื่อนไขยกเวน้ความ

คุม้ครองดงักล่าว หรือ 
 (ข) สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบังคบัต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย  

(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย ์หรือไม่ได้พบหรือ
ปรึกษาแพทย ์ในระยะ 5 ปีก่อนวนัท่ีสัญญาเพ่ิมเติม เร่ิมมีผลบงัคบัเป็นครั้ งแรก   
 

13. ระยะเวลำที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
 (ก) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  ส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นใน ระยะเวลา 30 วนั 

นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  



   

 
 

กรณีที่มีการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้น บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในส่วน
ท่ีเพ่ิมขึ้น ส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา  30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับอนุมตัิการเปล่ียนแผนการประกนัภยั
เป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้นครั้ งสุดทา้ย หรือ 

 (ข) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี    ส าหรับการเจ็บป่วยดงัต่อไปน้ีท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 
120 วนั นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้น บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในส่วน
ท่ีเพ่ิมขึ้น ส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา  120 วนั นับจากวนัที่ได้รับอนุมัติการเปล่ียนแผนการ
ประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้นครั้ งสุดทา้ย 

-  เน้ืองอก ถุงน ้า หรือมะเร็งทุกชนิด 
-  ริดสีดวงทวาร 
-  ไส้เล่ือนทุกชนิด 
-  ตอ้เน้ือ หรือตอ้กระจก 
-  การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด์ 
-  น่ิวทุกชนิด 
-  เส้นเลือดขอดที่ขา 
-  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 

(ค) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 12 เดือน ส าหรับค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลงัการคลอดบุตร นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้น บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในส่วน
ท่ีเพ่ิมขึ้น ส าหรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลงัการคลอดบุตร ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา  12 เดือน 
นบัจากวนัที่ไดร้ับอนุมตัิการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากขึ้นครั้ งสุดทา้ย 
  



   

 
 

ข้อยกเว้นทั่วไป 
กำรประกันภัยตำมสัญญำเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครอง ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรักษำพยำบำลหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำก

กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อำกำร หรือภำวะควำมผิดปกติที่เกิดจำก 
1. โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บทีย่งัมิไดร้กัษาให้หาย ก่อนวนัท าสัญญาประกนัภยั การตรวจรักษา

ภาวะที่เป็นมาแตก่ าเนิด (Congenital) หรือปัญหาดา้นพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
2. การตรวจรกัษาหรือการผ่าตดัเพื่อเสริมสวย หรือการแกไ้ขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการ

ควบคุมน ้าหนกัตวั หรือการผ่าตดัอนัมีลกัษณะเลือกได ้เวน้แต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุที่ไดร้ับ
ความคุม้ครอง 

3. การตั้งครรภ ์แทง้บุตร ท าแทง้ ยกเวน้การท าแทง้เน่ืองจากการตั้งครรภเ์ป็นสาเหตุคกุคามชีวิตมารดา การคลอด
บุตร การแกไ้ขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมนัหรือการคุมก าเนิด การ
ช่วยเหลือการตั้งครรภโ์ดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการตั้งครรภ ์หรือช่วยเหลือเพ่ือการตั้งครรภ ์หรือผลของการ
รักษาพยาบาลดงักล่าว 

4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
5. การตรวจรกัษา หรือการป้องกนั การใชย้า หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเส่ือมของวยั หรือการให้

ฮอร์โมนทดแทนในวยัใกลห้มดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรกัษาความผดิปกติ
ทางเพศ  และการแปลงเพศ 

6. การตรวจรกัษาท่ียงัอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลบัการ
ตรวจหรือการรกัษาความผิดปกตขิองการนอนหลบั การนอนกรน   

7. การปลูกฝีหรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ภายหลงัการถูกสัตวท์ า
ร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้ับการบาดเจบ็ 

8. การตรวจสุขภาพทัว่ไป การร้องขอเขา้อยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการ
ผ่าตดั การพกัฟ้ืน หรือการรักษาโดยวิธีให้พกัอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การเขา้รกัษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวนิิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  
การรกัษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย ์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย ์

9. การตรวจรกัษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทยท์างเลือก 
10. การตรวจรกัษาความผดิปกติเกี่ยวกบัสายตา การท าเลสิค คา่ใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ 

มองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 
11. การตรวจรกัษา หรือผ่าตดั เกี่ยวกบัฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรกัษารากฟัน อุดฟัน การ

จดัฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเวน้ในกรณีจ าเป็นอนัเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบตัิเหตุ ทั้งน้ีไม่รวม
ค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรกัษารากฟันหรือใส่รากเทียม 

12. การรกัษาหรือการบ าบดัการตดิยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
13. การตรวจรกัษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเน่ืองกบัภาวะทางจติใจ โรคทางจติเวช หรือทางพฤติกรรม  

หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความ 



   

 
 

วิตกกงัวล 
14. การฆ่าตวัตาย  การพยายามฆ่าตวัตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะ

เป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระท า ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม  ทั้งน้ีรวมถึง
อุบตัิเหตุจากการที่ผูเ้อาประกนัภยั กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเขา้ร่างกาย การใชย้าเกินกว่าท่ีแพทยส่ั์ง 

15. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้
โทษจนไม่สามารถครองสติได ้
             ค  าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข์ึ้นไป        

16. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
17. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจบักุมหรือ

หลบหนีการจบักุม 
18. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยั แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกี

ดว้ย แข่ง สเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลงัขึ้นหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนัจี้จ ัม๊พ ์ด าน ้าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้า 

19.   การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก าลงัขึ้นหรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิไดจ้ด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร และมิไดเ้ป็นสายการบินพาณิชย ์ 

20.  การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัขี่หรือปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าในอากาศยานใดๆ 
21.  การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบตัิการ

ในสงคราม หรือปราบปราม  
22.  การบาดเจ็บที่เกิดจากการเขา้ร่วม สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าที่

มุ่งร้ายคลา้ยสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ้  การกบฏ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ 
ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก การปนเป้ือนทางชีวภาพ นิวเคลียร์หรือการปนเป้ือนสารเคมี
ในขณะที่มีส่วนร่วมในสงครามการกระท าของศตัรูต่างชาติ 

23. การก่อการร้าย 
24. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจาก

การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อกนัไปโดย
ตวัเอง 

25. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดที่อาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้
  



   

 
 

 
 

บันทกึสลักหลงั 
สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลเฮลท์แคร์ 

           ไม่ว่าขอ้ความใดในสัญญาเพ่ิมเติม  ท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยู่  ระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  เป็นท่ีเขา้ใจและตกลงว่า 
หากผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  ซ่ึงการตรวจรักษาโดยการผ่าตดัหรือหัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์
ตอ้งตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน แต่เน่ืองจากวิวฒันาการทางการแพทยท์ าให้การตรวจรักษานั้นไม่จ าเป็นตอ้งพกัรกัษา
ตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตดัหรือหัตถการ ดังจะกล่าว
ต่อไปน้ี  โดยถือเสมือนว่าผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ขา้รับการตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน ตามผลประโยชน์ความคุม้ครองท่ี
ผูเ้อาประกนัภยัไดร้ับความคุม้ครอง  
           1. การสลายน่ิว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
           2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)  
           3. การผ่าตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
           4. การผ่าตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
           5. การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
           6. การผ่าตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus  Operations) 
           7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก  (Injection or Rubber Band Ligation) 
           8. การตดักอ้นเน้ือท่ีเตา้นม  (Excision Breast Mass) 
           9. การตดัช้ินเน้ือจากกระดูก  (Bone Biopsy) 
         10. การตดัช้ินเน้ือเพ่ือการวินิจฉัยจากอวยัวะใดๆ (Tissue Biopsy) 
         11. การตดั (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเทา้ 
         12. การจดักระดูกให้เขา้ท่ี (Manual Reduction) 
         13. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
         14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
         15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลงั (Lumbar Puncture)   
         16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
         17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
         18. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
         19. การตดัช้ินเน้ือจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
         20. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)       
         21. การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 

ภายใตข้อ้ก าหนดความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้การรับผิดของสัญญาเพ่ิมเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยู่ ยงัคงมี
ผลบงัคบัดงัเดิม 

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 



   

 
 

 

 
สรุปสำระส ำคัญโดยย่อ 
กรมธรรม์ประเภทสำมัญ 
แบบ ช่ัวระยะเวลำ ครบอำยุ 85 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั ถึงอายุ 85 ปี 
ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั ถึงอายุ 85 ปี 
ผลประโยชน์ 

ภายใตข้อ้ก าหนดทัว่ไปของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัอยู่ บริษทัจะจ่ายเงิน
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ดงัน้ี 
กรณีเสียชีวิต 

บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูร้ับผลประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 
เง่ือนไขส ำคัญ 
1. ระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั นบัแตว่นัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั 
2. กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ผูร้ับประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ให้บริษทัทราบภายใน 14 วนั  นบัแตว่นัที่เสียชีวิต 
3. กรณีที่บริษทัจะไม่คุม้ครอง 

3.1 กรณีไม่เปิดเผยขอ้ความจริง หรือแถลงขอ้ความเทจ็ บริษทัจะบอกลา้งสัญญาภายใน 2 ปี นบัตั้งแต่วนั
เร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์ หรือวนัที่บริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะ
ในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่เพิ่มข้ึนเท่านั้น 

3.2 ฆ่าตวัตายภายใน 1 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์หรือวนัที่บริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ านวน
เงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่เพิม่ข้ึนเท่านั้น 

4. เบ้ียประกนัภยัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามอายุท่ีก าหนด ตามตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีแนบ 
 

 
 
 
 
 

  

รำยละเอียดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ 

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 



   

 
 

ตำรำงอัตรำเบี้ยประกันภัยมำตรฐำน ต่อจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 1,000 บำท  
ของกรมธรรม์ประเภทสำมัญ แบบ ช่ัวระยะเวลำ ครบอำยุ 85 

อัตรำเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตำมอำยุของผู้เอำประกันภัย 

อายุ 
อตัราเบ้ียประกนัภยัมาตรฐาน 

 อายุ 
อตัราเบ้ียประกนัภยัมาตรฐาน 

 อายุ 
อตัราเบ้ียประกนัภยัมาตรฐาน 

เพศ หญิง เพศ ชาย 
 

เพศ หญิง เพศ ชาย 
 

เพศ หญิง เพศ ชาย 
0 4.07 4.49 

 
29 3.16 4.80 

 
58 9.54 17.13 

1 2.76 2.82 
 

30 3.19 4.86 
 

59 10.35 18.49 
2 2.76 2.81 

 
31 3.21 4.95 

 
60 11.26 20.03 

3 2.75 2.79 
 

32 3.25 5.05 
 

61 10.70 19.51 
4 2.74 2.78 

 
33 3.28 5.17 

 
62 11.79 21.35 

5 2.73 2.77 
 

34 3.33 5.30 
 

63 13.05 23.42 
6 2.72 2.75 

 
35 3.39 5.45 

 
64 14.51 25.76 

7 2.71 2.74 
 

36 3.45 5.62 
 

65 16.23 28.39 
8 2.72 2.74 

 
37 3.53 5.79 

 
66 18.25 31.36 

9 2.73 2.68 
 

38 3.61 5.98 
 

67 20.64 34.72 
10 2.75 2.72 

 
39 3.71 6.19 

 
68 23.46 38.51 

11 2.77 2.83 
 

40 3.82 6.41 
 

69 26.75 42.82 
12 2.79 3.00 

 
41 3.95 6.65 

 
70 30.59 47.70 

13 2.81 3.19 
 

42 4.08 6.92 
 

71 35.00 53.21 
14 2.84 3.40 

 
43 4.23 7.22 

 
72 40.02 59.40 

15 2.87 3.61 
 

44 4.39 7.55 
 

73 45.67 66.30 
16 2.89 3.81 

 
45 4.56 7.91 

 
74 51.93 73.93 

17 2.92 4.00 
 

46 4.74 8.32 
 

75 58.81 82.27 
18 2.95 4.16 

 
47 4.94 8.76 

 
76 66.29 91.32 

19 2.97 4.30 
 

48 5.16 9.24 
 

77 74.36 101.02 
20 2.99 4.41 

 
49 5.39 9.76 

 
78 83.02 111.34 

21 3.01 4.50 
 

50 5.66 10.33 
 

79 92.30 122.25 
22 3.03 4.56 

 
51 5.95 10.93 

 
80 102.23 133.70 

23 3.05 4.61 
 

52 6.29 11.59 
 

81 112.87 145.68 
24 3.07 4.64  53 6.68 12.29  82 124.30 158.18 
25 3.09 4.67  54 7.12 13.07  83 136.60 171.24 
26 3.11 4.69  55 7.62 13.91  84 149.87 184.92 
27 3.13 4.72  56 8.19 14.86  85 164.22 199.32 
28 3.14 4.75  57 8.83 15.92     

 

 
 
 
 



   

 
 

 
 

สรุปสำระส ำคัญ 
สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลเฮลท์แคร์ 

แผน  10,000,000 

  
สัญญาน้ีเป็นสัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบกบักรมธรรมป์ระกนัภยัหลกั ผลประโยชน์ตาม

สัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะจ่ายให้เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ เป็นเหตุให้ตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วย
ใน หรือ ผูป่้วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวนั หรือ ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1.  ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน หรือ ผูป่้วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวนั ซ่ึงจะให้ความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
1.1 ค่าห้องห้องพกัผูป่้วย และค่าอาหารประจ าวนัต่อวนั  
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ซ่ึงครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้ นในฐานะผู้ป่วยใน หรือผู ้ป่วยท่ี

รักษาพยาบาลระหว่างวนั ดงัต่อไปน้ี 
- ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล หมายรวมถึงค่าวินิจฉัยโรค 
- ค่าห้องผ่าตดั 
- ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าท าแผล 
- ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตดัที่แพทยไ์ดใ้ช ้ยกเวน้ ค่าจดัหาหรือใส่อวยัวะเทียมหรืออุปกรณ์ช่วยภายนอก 
- ค่าใชจ้่ายในการใชห้รือให้บริการ อุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทย ์นอกห้องผ่าตดั  
- วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย์  (เวชภัณฑ์ 1)  ค่าวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใส่ติดตัวภายในตัวผูป่้วย 

(เวชภณัฑ ์3) ยกเว้น  เคร่ืองกระตุน้หัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวยัวะเทียมภายนอก
ร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย ์และเวชภณัฑ์คงทน     เช่น เคร่ืองช่วย
ฟัง แว่นตา เลนซ์ เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวดัสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดนัเลือด 
อุณหภูม)ิ เคร่ืองช่วยค ้ายนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม   

- ค่าแพทยผ์่าตดัและหัตถการ และค่าวิสัญญีแพทย ์รวมถึงการรับค าปรึกษาก่อนและหลงัการผ่าตดั 
- ค่าห้องผูป่้วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผูป่้วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU)  
- ค่าให้ค  าปรึกษาและค่ากายภาพบ าบดัซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าวินิจฉัยตามความจ าเป็นทางการแพทย ์ระหว่าง

เขา้พกัรักษาพยาบาล 
- การรักษาพยาบาลเน้ืองอกและโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีรักษาและเคมีบ าบดั 
- การถ่ายภาพรังสีโดยเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอ็กซเรยด์้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และ

การวินิจฉัยโดยใชเ้ทคนิคทางการแพทยท์ี่ไดร้ับการยอมรับอ่ืนๆ 
- ค่าการบริการพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือ ท่ีบา้นหลงัออกจากโรงพยาบาล ทั้งน้ีตอ้งมีการตก

ลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูเ้อาประกันภยัและบริษทัไวก้่อนว่าเป็นความจ าเป็นและเหมาะสมทาง
การแพทย ์
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- การฟ้ืนฟูร่างกายในฐานะผูป่้วยใน  

2.  ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล ซ่ึงความคุม้ครองต่างๆจะขึ้นอยู่กับแผนประกันภยัท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัไดเ้ลือกไว ้โดยมีรายละเอียดความคุม้ครองดงัน้ี 
2.1 ค่าเคมีบ าบดั และค่ารังสีบ าบดั 
2.2 ค่าลา้งไต  
2.3 ค่าศลัยกรรมผูป่้วยนอก 
2.4 ค่าปรึกษาแพทยแ์ละยา ส าหรับผูป่้วยนอก 
2.5 ค่าวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ 
2.6 ค่าตรวจในห้องปฏิบตัิการ รวมถึงการเอ็กซเรย ์และอลัตร้าซาวนด์ 
2.7 ค่ากายภาพบ าบดั 

3.  ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีบริษทัจะจ่ายเพ่ิมเติมตามสัญญาเพ่ิมเติมฉบับน้ี ซ่ึงขึ้นอยู่กับแผน
ประกนัภยัที่ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกไว ้โดยมีรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลตามความคุม้ครองดงัน้ี 

3.1 ค่ารถพยาบาล 
3.2 ค่ารักษาทางทนัตกรรมอนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุ 
3.3 ค่าศลัยกรรมในช่องปากตามความจ าเป็นทางการแพทย ์
3.4 ค่ารักษาพยาบาลส าหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลงัการคลอดบุตร (โดยมีระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 12 เดือน) 
3.5 ค่าตรวจรักษาทางทนัตกรรม 

4.  ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์บริษทัจะจ่ายตามวงเงินชดเชยสูงสุดให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัต่อปีกรมธรรม์ ไม่
เกินจ านวนที่ระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์  

5.  อาณาเขตความคุ ้มครอง บริษัทจะให้ความคุ ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะในประเทศไทย ในกรณีที่ผูเ้อา
ประกันภยัมีการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม้ครอง บริษทัจะให้ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณี
อุบตัิเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 

นอกจากน้ี สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะให้ความคุม้ครองส าหรับบุคคลท่ีมีถ่ินพ านกัหลกัในประเทศไทยเท่านั้น 
หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดจ้ดัอยู่ในกรณีดงักล่าวจะไม่ไดร้ับความคุม้ครอง 

 
                                              เอกสารน้ีเป็นการสรุปสาระส าคญัให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบ 
                                          รำยละเอียด โปรดอ่ำนข้อก ำหนดและเง่ือนไขในสัญญำเพิ่มเติมนี้ 
 
 
  



   

 
 

 

 
บันทึกสลักหลังแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 

 
ขอ้ 1.  ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้ับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกนัภยัที่ประสงคจ์ะเรียกร้องสิทธิประโยชน์

ตามสัญญาประกันชีวิต ให้ยื่นค าเรียกร้องต่อบริษทัได้ ณ ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาของบริษทั 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) การเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกูย้ืมเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ก. กรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข. แบบใบค าขอกูย้ืมหรือใบค าขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี 

(2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั กรณีการเสียชีวิตจากโรค 
ก. กรมธรรมป์ระกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัและใบเรียกร้องสิทธิของผูร้ับประโยชน์ทุกคนตามแบบที่

บริษทัก าหนด 
ข. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้ับประโยชน์ โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมา

แสดงดว้ย 
ค. ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
ง. ส าเนาทะเบียนบา้น ที่มีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกนัภยั โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
จ. ใบยินยอมของผูร้ับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวตัิ 
ฉ. ใบรายงานแพทย ์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

กรณีเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยักรณีเสียชีวติจากอุบตัิเหตุ หรือเหตุอ่ืน ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติม 
ดงัต่อไปน้ี 

ช. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเกี่ยวกบัคดีที่ไดร้ับรองส าเนาถูกตอ้งจากพนกังานสอบสวน 
ซ. ส าเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ 

(3) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจากอุบตัิเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต 
ก. แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
ข. ใบรายงานแพทยต์ามแบบที่บริษทัก าหนด 

(4) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารกัษาพยาบาล 
ก. แบบใบค าขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
ข. ใบรายงานแพทยข์องสถานพยาบาล 
ค. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัและใบสรุปหนา้งบ 

(5) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกนัภยัโรคร้ายแรง 
ก. แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
ข. ใบรับรองแพทยห์รือใบรายงานแพทยต์ามแบบที่บริษทัก าหนด 
ค. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
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ง. เอกสารทางการแพทยท์ี่จ าเป็นต่อการพจิารณาแต่ละโรค 
(6) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดสัญญา 

ก. กรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

 

ขอ้ 2.  เมื่อบริษทัได้รับค าเรียกร้อง พร้อมเอกสารหลกัฐานตามข้อ 1. ครบถว้น ให้บริษทัชดใช้ให้แลว้เสร็จภายใน
ก าหนดระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริษทัชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในยี่สิบวนั 
(2) กรณีกูย้ืมเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ให้บริษทัชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั 
(3) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกนัอุบตัิเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกันสุขภาพ หรือค่า

รักษาพยาบาล ให้บริษทัชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั 
(4) กรณีให้บริษทัจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากขอ้ 2. (1), (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงิน

ตามขอ้ 3. ให้บริษทัชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั 
 

ขอ้ 3.  ในกรณีกรมธรรม์ประกันภยัครบก าหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ให้บริษทัจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกนัภยั 
หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัที่กรมธรรม์ประกันภัยครบก าหนด หรือ
วนัที่บริษทัตอ้งจ่าย แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ 4.  ในกรณีที่มีเหตุอนัสมควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัตามขอ้ 2. (3) และ 
(4) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภยั ระยะเวลาที่ก าหนดไวอ้าจขยายออกไปได้ตาม
ความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดร้ับเอกสารครบถว้นแลว้ 

 

ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในกรมธรรม์ประกันภยั เป็น
หน้าท่ีของบริษทัท่ีจะหาหลกัฐานเพ่ิมเติม ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้ับประโยชน์ตอ้งให้ขอ้เท็จจริงและ
ให้ความสะดวกแก่บริษทัตามสมควร 

 

ขอ้ 5.  ในกรณีที่บริษทัจ่ายล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2. ขอ้ 3. หรือระยะเวลาท่ีขยายออกไปตามขอ้ 4. ให้
บริษทัรับผิดชอบดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนดัร้อยละสิบห้าต่อปี 

 
 


