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ข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์
แบบ ชั่วระยะเวลำ ครบอำยุ 85
ประเภทสำมัญ
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
ข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
กรณีเสียชีวิต
บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอา
ประกันภัย
กำรจ่ ำยเงิน ดังกล่ ำวข้ ำงต้ น หำกมีห นี้ สิน ค้ ำงชำระตำมกรมธรรม์ ป ระกัน ภัยอยู่ บริ ษัทจะจ่ ำยเงิน ตำมกรมธรรม์
ประกันภัยโดยหักหนี้สินที่ค้ำงชำระอยู่ออกจำกจำนวนเงินที่จะพึงจ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุที่กาหนด ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยที่แนบ
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เงื่อนไขทั่วไปแห่ งกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสำมัญ (แบบชั่วระยะเวลำ เบีย้ ประกันภัยเปลี่ยนตำมอำยุ)
สำหรับกำรขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

ข้อกำหนดทั่วไป
คำนิยำม
หมายถึง บริ ษทั ผูร้ ับประกันชีวิต ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต
หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย
บันทึกสลักหลัง รวมถึงใบคาขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุ ขภาพ และข้อแถลงอื่น
ใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ลงลายมือชื่อไว้
ลงลำยมือชื่อ
หมายความรวมถึง การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ตำรำงกรมธรรม์
หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริ ษทั เพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบกรมธรรม์ และถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา
ประกันภัย
ปี กรมธรรม์
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ปีต่อๆ ไป
วันที่ได้รับกรมธรรม์ หมายความรวมถึง วันที่ขอ้ มูลเข้าสู่ระบบข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัยตามที่ผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้ง
ไว้ ในกรณีที่บริ ษทั ออกกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท
กรมธรรม์
สัญญำประกันภัย

หมวด 1 สัญญำประกันภัย
1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัย ในใบคาขอเอาประกันชีวิต ใบ
แถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการชาระเบี้ยประกันภัยงวดแรกแล้ว
บริ ษทั จึงได้ตกลงทาสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็ นเท็จตามวรรคหนึ่งหรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความจริ งใด
แต่ไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งนั้นให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเก็บเบี้ย
ประกันภัยสู งขึ้นหรื อไม่ยอมทาสัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 ซึ่งบริ ษทั อาจบอกล้างสัญญาประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ ความรับผิดของบริ ษทั จะมีเพียงคืน
เบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระให้แก่บริ ษทั แล้วทั้งหมดเท่านั้น
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ ของสัญญำประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู ้
เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็ นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี ) ขึ้นไป นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั
อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ผเู ้ อา
ประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรื อการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริ งอยูน่ อกจากัด
อัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญาประกันภัยภายในกาหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับตั้งแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของ
สัญญาประกันภัยในกรณีน้ ีได้
3. สิทธิและกำรใช้ สิทธิในกรมธรรม์
สิ ทธิและการใช้สิทธิ ในกรมธรรม์น้ ี หากมิได้กาหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็ นของผู ้
เอาประกันภัยแต่ผเู ้ ดียวเท่านั้น
การกาหนดมอบสิ ทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่น จะต้องทาเป็ นหนังสื อแจ้งบริ ษทั และได้รับ
ความเห็นชอบจากบริ ษทั แล้ว

4. กำรโอนประโยชน์ แห่งสัญญำประกันภัย
ในระหว่างที่กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับ แม้ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เป็ นผูร้ ับประโยชน์เอง ผูเ้ อาประกันภัยก็มีสิทธิจะ
โอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผูร้ ับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยส่ง
มอบกรมธรรม์หรื อส่ งมอบกรมธรรม์โดยใช้วิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ ระบบข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว และ
ผูร้ ับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังบริ ษทั แล้วว่า ตนจานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้
การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ จะไม่ผูกพันบริ ษทั จนกว่าผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งการโอน
ประโยชน์ ดัง กล่ าวให้ บ ริ ษ ัท ทราบเป็ นหนัง สื อ และบริ ษ ัท ได้บัน ทึ ก สลัก หลัง กรมธรรม์แ ล้ว แต่ บ ริ ษ ัท ไม่ต ้อง
รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์น้ นั และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดถ้าได้จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้ตาม
สัญญาประกันภัยให้กบั ผูม้ ีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน
5. ผู้รับประโยชน์ ตำมกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ภายใต้ข ้อกาหนดกรมธรรม์ให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ต ามที่ระบุน้ ัน หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษ ัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกัน ภัยระบุชื่อผูร้ ั บประโยชน์ เพี ยงคนเดี ยว และผูร้ ับประโยชน์ ได้เสี ยชี วิต ก่อนผู ้เ อา
ประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษ ั ททราบเป็ นหนังสื อ ถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อา
ประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุชื่ อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิ ได้แจ้งหรื อไม่สามารถแจ้งให้
บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆกัน
6. กำรเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผูร้ ั บประโยชน์ ได้ เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยส่ งมอบกรมธรรม์หรื อส่ งมอบ
กรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของผูร้ ับประโยชน์แล้ว และผูร้ ับประโยชน์ได้บอกกล่าว
เป็ นหนังสือไปยังบริ ษทั แล้วว่าตนจานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น
ในกรณี ที่ผูร้ ับประโยชน์คนใหม่เป็ น บิดา มารดา สามี ภริ ยาหรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วนั ที่ผูเ้ อาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ เพื่อบริ ษทั จะทา
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่รับผิดถ้าได้จ่าย
จ านวนเงิน อัน พึงชดใช้ต ามสัญญาประกัน ภัยให้กับผูร้ ับประโยชน์ คนเดิ มไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัว ผูร้ ับ
ประโยชน์

ในกรณี ผูร้ ับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริ ยาหรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั แล้วและบริ ษทั ได้ทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
กรมธรรม์ หรื อออกบันทึกสลักหลังให้
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์
การแก้ไขกรมธรรม์น้ ีจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้
บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรื อออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั
8. กำรเปลี่ยนแบบกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยอาจทาเป็ นหนังสื อ ขอให้บริ ษทั เปลี่ยนแบบประกันภัยเป็ นแบบอื่นตามที่บริ ษทั ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ท้งั นี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั
หากการเปลี่ยนแบบประกันภัยนี้ ทาให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยตามแบบประกันภัยเดิมกับแบบประกันภัย
ใหม่ บริ ษ ัทจะคืน เงิน เบี้ย ประกัน ภัย ในส่ ว นที่ลดลง หัก ด้ว ยหนี้ สิน ที่ผูก พัน ตามกรมธรรม์ หรื อจะเรี ย กเก็บเบี้ ย
ประกันภัยที่เพิม่ ขึ้น แล้วแต่กรณี
9. กำรฆ่ำตัวตำยหรือถูกฆำตกรรม
บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เมื่อปรากฏว่า
1. ผูเ้ อาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี ) นับแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อ
วันที่บริษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่
เพิ่มขึ้นเท่านั้น ความรับผิดของบริษทั จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตที่ได้ชาระให้แก่
บริ ษทั มาแล้วทั้งหมด หรื อในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิม่ ขึ้น แล้วแต่กรณี
2. ถ้าผูเ้ อาประกันภัยถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริ ษทั จะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ในกรณี ที่กรมธรรม์ยงั ไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริ ษทั จะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยสาหรับการ
ประกันชีวิตที่ได้รับการชาระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย
2.2 ในกรณี ที่มีผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผูร้ ับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่ วมในการฆ่าผูเ้ อา
ประกันภัยโดยเจตนา บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่ วมใน
การฆ่าผูเ้ อาประกันภัยตามส่ วน เมื่อหักส่ วนของผูท้ ี่ฆ่าผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งไม่มีสิทธิได้รับออก โดย
บริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนนี้ท้งั หมดด้วย
การคืนเบี้ยประกันภัย หรื อเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ กรณีฆ่าตัวตายหรื อถูกฆาตกรรม บริ ษทั มีสิทธิหักหนี้สินที่
ผูกพันตามกรมธรรม์น้ ีออกได้

10. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลื่อน
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงอายุหรื อเพศไว้ต่อบริ ษทั คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริ งเป็ นเหตุให้บริ ษทั กาหนด
จานวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่า จานวนเงินที่บริ ษทั จะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์น้ ีจะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มา
จะซื้อความคุม้ ครองได้ สาหรับในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุ หรื อเพศจริ ง
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้
ถ้าบริ ษทั พิสูจน์ได้ว่าในขณะทาสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริ งอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ทางค้าปกติของบริ ษทั แล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็ นโมฆียะ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้กรณีที่บริ ษทั บอกล้างสัญญา
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี
11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพิสูจน์ ศพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตลง ผูร้ ับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในสิ บสี่ วนั (14 วัน) นับแต่วนั
เสี ยชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้ อาประกันภัย หรื อไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณี
เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วนั ที่ทราบถึงความตายหรื อวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตให้แก่บริ ษทั และถ้า
บริ ษทั ร้องขอผูร้ ับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์เอง
ฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่ วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้ อาประกันภัยเมื่อบริ ษทั เห็น ว่ามี
ความจาเป็ นและไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อหลักศาสนา
บริ ษทั จะรับผิดตามกรมธรรม์น้ ีต่อเมื่อผูร้ ับประโยชน์ หรื อฝ่ ายผูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิตามความในวรรคก่อนๆ
ของข้อนี้เรี ยบร้อยแล้ว
12. สิทธิเกี่ยวกับเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์
เมื่อกรมธรรม์ครบกาหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรื อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่างที่กรมธรรม์ยงั มีผล
บังคับอยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ยงั ไม่ได้มารับเงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ภายใน
กาหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ครบกาหนด หรื อวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะให้
ดอกเบี้ยสาหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์น้ ี
13. กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องตาม
กรมธรรม์กบั บริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทั
ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัย ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

หมวด 2 กำรประกันภัย
14. กำรชำระเบีย้ ประกันภัย
การชาระเบี้ยประกันภัยต้องชาระก่อนหรื อในวันถึงกาหนดชาระโดยชาระเป็ นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3
เดือน หรื อรายเดือน ณ สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของบริ ษทั หรื อกับตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจเป็ นหนังสือจากบริ ษทั
ทั้งนี้บริ ษทั จะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการชาระเบี้ยประกันภัยเป็ นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จานวนเบี้ยประกันภัยที่ชาระ
ให้บริ ษทั ยังไม่เต็มปี นั้นเป็ นหนี้สินที่บริ ษทั จะต้องหักออกจากจานวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการชาระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องทาเป็ นหนังสื อขอเปลี่ยนแปลง
วิธีการชาระเบี้ยประกันภัยไปยังบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั อนุมตั ิ
การชาระเบี้ยประกันภัยให้ชาระเป็ นเงินสด การชาระเบี้ยประกันภัยด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรื อวิธี
อื่นใดจะถือว่าได้ชาระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรี ยกเก็บเงินสดได้แล้ว
15. ระยะเวลำผ่อนผันชำระเบีย้ ประกันภัย
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะผ่อนผันให้เป็ นเวลา
สามสิ บเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยงั คงมีผล
บังคับ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต ลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระในรอบปี
กรมธรรม์น้ นั ออกจากจานวนเงิน ซึ่งบริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์น้ ีโดยไม่คิดดอกเบี้ย
16. กำรขำดอำยุกรมธรรม์
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์น้ ีย่อมขาดอายุ นับแต่
วันถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกาหนดอื่นในกรมธรรม์น้ ี
หมวด 3 สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
17. สิทธิในกำรขอยกเลิกกรมธรรม์
หากผูเ้ อาประกัน ภัย ประสงค์จ ะยกเลิก กรมธรรม์น้ ี ด้ว ยเหตุผ ลใดก็ต าม ผูเ้ อาประกัน ภัย สามารถส่ ง คื น
กรมธรรม์มายังบริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์จากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่งคืนกรมธรรม์ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จานวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ฉบับนี้

คำแนะนำ
ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โปรดติดต่อ
บริ ษทั คิง ไว ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
สานักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนย์บริการลูกค้า 02-033-9000
หรื อติดต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. สายด่วนประกันภัย 1186, 02-515-3995-99 เพื่อให้คาแนะนา หรื อปรึ กษาหารื อ

บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
สานักงานใหญ่ 02-844-0000 ศูนย์บริ การลูกค้า 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081

สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลเฮลท์แคร์
แผน 10,000,000
คำนิยำม
อุบัติเหตุ

หมายถึง

เหตุก ารณ์ที่เกิด ขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จ จัย ภายนอกร่ างกาย และทาให้
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

หมายถึเหตุ
ง การณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้เกิดผลที่ผูเ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ วยกะทันหัน หรื อ
ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็ นภยันตรายต่อการดารงชีวิตหรื อการทางานของอวัยวะ
ส าคัญ จ าเป็ นต้อ งได้รั บ การประเมิ น การจัด การและบ าบัด รั ก ษาอย่ า ง
ทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสี ยชีวิต หรื อการรุ นแรงขึ้นของการบาดเจ็ บหรื อ
อาการเจ็บป่ วยนั้น

กำรบำดเจ็บ

หมายถึการบาดเจ็
ง
บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศและ
โดยอิสระจากเหตุอื่น

กำรเจ็บป่ วย

หมายถึง

แพทย์

หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ท้องถิน่ ที่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม

ทันตแพทย์

หมายถึง

พยำบำล

หมายถึง

อาการ ความผิ ด ปกติ การป่ วยไข้ห รื อ การเกิ ด โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ผู ้เ อา
ประกันภัย

ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาได้รับปริ ญญา ทันตแพทยศาสตร์บณั ฑิต ได้ข้นึ ทะเบียน
อย่างถูกต้องจากทันตแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
ทันตกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

ค่ำบริกำรพยำบำล

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล คิด เป็ นประจ าสาหรับการให้บริ ก ารโดยพยาบาล
วิชาชีพที่ให้การบริ การผูเ้ อาประกันภัยขณะที่เป็ นผูป้ ่ วยใน

ผู้ป่วยใน

หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง
ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิ จ ฉัยและค าแนะน าจาก
แพทย์ต ามข้อบ่งชี้ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึง
กรณีรับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้ว ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง

ผู้ป่วยที่
รักษำพยำบำล
ระหว่ำงวัน

หมายถึง ผูท้ ี่จ าเป็ นต้องเข้ารับการรัก ษาในโรงพยาบาล หรื อ คลินิ ก ผูป้ ่ วยนอกใน
โรงพยาบาล และมีค วามจาเป็ นที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาพยาบาล และพักบน
เตียงของโรงพยาบาลตามคาสั่งของแพทย์ผทู ้ าการรักษาเพื่อสังเกตอาการ แต่มี
การพักรักษาน้อยกว่า 6 ชัว่ โมง

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้อง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยที่
รักษาพยาบาลระหว่างวัน

โรงพยำบำล

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วย ไว้
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่
เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้อง
ส าหรั บ การผ่ า ตัด ใหญ่ และได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

สถำนพยำบำลเวช หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วย ไว้
ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จ ดทะเบียนด าเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวช
กรรม
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ
คลินิก

หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์
ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
ของอาณาเขตนั้น ๆ

มำตรฐำนทำง
กำรแพทย์

หมายถึง หลัก เกณฑ์ห รื อ แนวทางปฏิ บัติ ท างการแพทย์ที่ เ ป็ นสากล และน ามาซึ่ ง
แผนการรั ก ษาที่เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วย ตามความจ าเป็ นทางการแพทย์ และ
สอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผล
การชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)

ค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ น
และสมควร

หมายถึง ค่ารั ก ษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ค วรจะเป็ น เมื่อเทียบกับการ
ให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยกเก็บกับ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่งผูเ้ อา
ประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น

ควำมจำเป็ นทำง
กำรแพทย์

หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจ ฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ
หรื อ การเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของครอบครัวผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม
ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัยนั้นๆ

แพทย์ทำงเลือก

หมายถึง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษาพยาบาลโดยแพทย์วิ ธี ก ารแพทย์แ ผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อ วิธีการอื่น ๆ ที่มิใช่การแพทย์
แผนปัจจุบนั

เอดส์ (AIDS)

หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ง
โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno
Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ
เชื้ อที่ ท าให้ เ กิ ด โรคปอดบวมหรื อปอดอั ก เสบ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชื้ อ ที่ ท าให้ เ กิ ด โรคล าไส้ อัก เสบหรื อเรื้ อรั ง (Organism Or
Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไป
(Disseminated Fungi Infection) เนื้ อ งอกร้ า ยแรง (Malignant Neoplasm) ให้
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่

ระบบศูน ย์ประสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้ว่าเป็ นอาการของภูมิคุม้ กัน
บกพร่ อง (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้คนที่เป็ น เสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กัน
บกพร่ อง (AIDS) ให้ ร วมถึ ง เชื้ อไวรั ส HIV (Human Immuno Deficiency
Virus) โรคที่ ท าให้ เ ยื่ อ สมองเสื่ อม Encephalopathy (Dementia) และการ
ระบาดของเชื้อไวรัส
ค่ำใช้ จ่ำยร่ วม

หมายถึง ความรั บ ผิ ด ระหว่ า งบริ ษ ัท ประกัน ภัย และผู ้เ อาประกั น ภัย ที่ ต ้อ งร่ ว ม
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลอัน จะพึ ง จ่ า ยตามจ านวนเงิ น
ผลประโยชน์

ปี กรมธรรม์

หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั เริ่ มต้นความคุม้ ครองของสัญญาเพิ่มเติม หรื อนับแต่
วันครบรอบปี สัญญาเพิ่มเติมปี ต่อๆไป

ตำรำงผลประโยชน์ สัญญำเพิ่มเติม
สั ญญำเพิ่มเติมนี้ ออกให้ โดยผนวกเข้ ำกับและถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ ประกันภัยที่สัญญำเพิ่มเติมนี้
แนบอยู่ โดยได้ระบุแบบสัญญาเพิ่มเติมข้างต้นไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว หรื อบันทึกสลักหลังที่แนบอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับ
ชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้
รำยละเอียดผลประโยชน์ ของ แผน 10,000,000
วงเงินผลประโยชน์ (บำท)
1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน
1.1 ค่าห้องพักผูป้ ่ วยและค่าอาหารประจาวัน ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 9,000 บาทต่อวัน และไม่เกิน
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยนอก
2.1 ค่าเคมีบาบัด และค่ารังสีบาบัด
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
2.2 ค่าล้างไต
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
2.3 ค่าศัลยกรรมผูป้ ่ วยนอก
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
2.4 ค่าปรึ กษาแพทย์และยา สาหรับผูป้ ่ วยนอก
ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี กรมธรรม์ และ
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
2.5 ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี กรมธรรม์ และ
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสู งสุดต่อปี กรมธรรม์
2.6 ค่าตรวจในห้องปฏิบตั ิการ เอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวนด์
2.7 ค่ากายภาพบาบัด
ไม่เกิน 8,000 บาทต่อปี กรมธรรม์ และ
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
3. ค่ารักษาพยาบาลสาหรับผลประโยชน์อื่นๆ
3.1 ค่ารถพยาบาล
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
3.2 ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
3.3 ค่าศัลยกรรมในช่องปาก
ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
3.4 ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP) (*) ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
3.5 ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (**)
4,000 บาท
4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์ ไม่เกิน
10 ล้านบาท
5. อาณาเขตความคุม้ ครอง
อาณาเขตความคุม้ ครอง
คุม้ ครองเฉพาะในประเทศไทย

นอกอาณาเขตความคุม้ ครอง

บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองการรักษาพยาบาล
นอกอาณาเขตความคุม้ ครอง สาหรับกรณี
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทาง
ครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตความ
คุม้ ครอง)

(*) 12 MWP คือ ระยะเวลาที่ไม่ ค้ มุ ครอง 12 เดือน
(**) บริ ษัทจะชดเชยเป็ นจานวน 80% ของค่ ารั กษาพยาบาลแต่ ไม่ เกินผลประโยชน์ รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ ในตารางผลประโยชน์ ต่อรอบปี
กรมธรรม์

ข้อตกลงควำมคุ้มครอง
เงื่อนไขควำมคุ้มครอง
ในขณะที่สัญ ญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรื อ เจ็บป่ วยเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ไม่คมุ้ ครอง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน หรื อ ผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน หรื อ
ผูป้ ่ วยนอก หรื อ จาเป็ นต้องรับการตรวจโดยคาแนะนาของแพทย์ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น
และสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจานวน
ที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สาหรับผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. ค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยในและผู้ป่วยที่รักษำพยำบำลระหว่ำงวัน
ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับการคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาล
ระหว่างวันตามสัญญาเพิ่มเติมของผูเ้ อาประกันภัย นับตั้งแต่การเข้าพักรักษาจนถึงออกจากโรงพยาบาลตามรายละเอียด
ผลประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1.1 ค่ำห้องพักผู้ป่วย และค่ำอำหำรประจำวันต่อวัน
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องพักผูป้ ่ วยและค่าอาหารประจาวันต่อวัน ที่ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารักษาตัวเป็ น
ผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้
ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวมสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในตาราง
ผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์ และเมื่อรวมกับค่าห้องผูป้ ่ วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผูป้ ่ วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU) แล้ว
ไม่เกิน 365 วันต่อปี กรมธรรม์
1.2 ค่ำธรรมเนียมโรงพยำบำล
บริ ษทั จะชดเชยค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในฐานะผูป้ ่ วยใน หรื อ
ผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน นับตั้งแต่เข้าพักรักษาพยาบาลจนถึงออกจากโรงพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี
กรมธรรม์ โดยผลประโยชน์น้ ีจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
- ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล หมายรวมถึงค่าวินิจฉัยโรค
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าบริ การพยาบาล ค่ายา ค่าทาแผล
- ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่แพทย์ได้ใช้ ยกเว้น ค่าจัดหาหรื อใส่อวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์ช่วยภายนอก
- ค่าใช้จ่ายในการใช้หรื อให้บริ การ อุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด
- วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าวัสดุ หรื ออุปกรณ์ที่ใส่ ติดตัวภายในตัวผูป้ ่ วย
(เวชภัณ ฑ์ 3) ยกเว้ น เครื่ อ งกระตุ ้น หั ว ใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker หรื อ อวัย วะเทียม
ภายนอกร่ างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่ องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น

-

-

เครื่ องช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่ องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่ องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่ องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขา
เทียม ตาเทียม
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ และค่าวิสัญญีแพทย์ รวมถึง ค่าบริ การการรับคาปรึ กษาก่อนและหลังการ
ผ่าตัด
ค่าห้องผูป้ ่ วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผูป้ ่ วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU)
ค่าให้ค าปรึ ก ษาและค่ากายภาพบาบัด ซึ่ งสอดคล้องกับค าวินิ จ ฉัยตามความจ าเป็ นทางการแพทย์
ระหว่างเข้าพักรักษาพยาบาล
การรักษาพยาบาลเนื้องอกและโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีรักษาและเคมีบาบัด
การถ่ายภาพรังสีโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอ็กซเรย์ดว้ ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และ
การวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอื่นๆ
ค่าการบริ การพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรื อ ที่บา้ นหลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ตอ้ งมีการ
ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ไว้ก่อนว่าเป็ นความจาเป็ นและเหมาะสม
ทางการแพทย์
การฟื้ นฟูร่างกายในฐานะผูป้ ่ วยใน ในกรณีที่
o เป็ นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาล และ
o ปฏิบตั ิโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูในโรงพยาบาลหรื อหน่วยงานเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
และ
o บริ ษทั เห็นชอบในการชดเชยค่าใช้จ่ายนี้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนเข้ารับการฟื้ นฟูร่างกาย
การฟื้ นฟู ร่ า งกาย หมายถึ ง การรั ก ษาในรู ป ของการบ าบัด แบบผสมผสาน เช่ น กายภาพบ าบัด
กิจกรรมบาบัด และอรรถบาบัด (การแก้ไขการพูด) มีจุดประสงค์เพื่อฟื้ นฟูการทางานของร่ างกายทั้งหมด
หลังจากการเกิดโรคเฉียบพลัน
บริ ษ ัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูร่างกายผูป้ ่ วยในดังกล่าวสู งสุ ดไม่เกิน 28 วัน ยกเว้นกรณี ระบบ
ประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหายรุ นแรงจากการบาดเจ็บภายนอก

2. ค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยนอก
การรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยนอกจะต้องปฏิบตั ิโดยแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาล โดยผูเ้ อาประกันภัย
จะได้รับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยนอกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินจานวน
เงินผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์
รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์ ตามรายละเอียดผลประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
2.1 ค่ำเคมีบำบัด และค่ำรังสีบำบัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริ การพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย์ ค่ายาผูป้ ่ วยนอก ค่าบริ การโรงพยาบาลกรณี
ผูป้ ่ วยนอก ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และรังสี วิทยา ค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ข องใช้ทางการแพทย์ ค่า
สารเคมีบาบัด และค่าบริ การใช้รังสีเพื่อบาบัดรักษา สาหรับรายการดังต่อไปนี้
“ค่าเคมีบาบัดผูป้ ่ วยนอก” สาหรับการให้เคมีบาบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง
“ค่ารังสีบาบัดผูป้ ่ วยนอก” สาหรับการใช้รังสีเพื่อการบาบัดรักษาโรคเนื้องอกหรื อมะเร็ง
บริ ษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลพิเศษผูป้ ่ วยนอกในแต่ละรายการ สาหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ตาม
ความจาเป็ นทางการแพทย์ ตามจานวนเงินที่ผเู ้ อาประกันภัยจ่ายจริ ง แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวม
สูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ ต่อปี กรมธรรม์
2.2 ค่ำล้ำงไต
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริ การพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย์ ค่ายาผูป้ ่ วยนอก ค่าบริ การโรงพยาบาลกรณี
ผูป้ ่ วยนอก ค่าตรวจวินิ จ ฉัยทางเทคนิ ค การแพทย์และรังสี วิทยา ค่ าเครื่ องมือและอุปกรณ์ข องใช้ทางการแพทย์
ค่าบริ การโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต สาหรับ “ค่าล้างไตผูป้ ่ วยนอก” สาหรับการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
บริ ษทั จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลพิเศษผูป้ ่ วยนอกในแต่ละรายการ สาหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรื อ
ศูนย์ลา้ งไตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ ตามจานวนเงินที่ผเู ้ อาประกันภัยจ่ายจริ ง
แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ ต่อปี กรมธรรม์
2.3 ค่ำศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์ ค่าบริ ก ารพยาบาล และค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่จาเป็ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและทาหัตถการ ค่ายาผูป้ ่ วยนอก ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ของใช้ทางการแพทย์
ทั้งนี้ให้รวมถึงการสลายนิ่วระบบต่างๆ และการผ่าตัดด้วยรังสี (Radio Surgery)
บริ ษทั จะจ่ายค่าแพทย์ผ่าตัดผูป้ ่ วยนอก สาหรับค่าบริ การในการทาผ่าตัดและการทาหัตถการของแพทย์ ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี
กรมธรรม์

2.4 ค่ำปรึกษำแพทย์และยำ สำหรับผู้ป่วยนอก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการพบแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาบาลการเจ็บป่ วย หรื อบาดเจ็บที่ได้รับสิ ทธิ
คุม้ ครอง ซึ่งหมายรวมถึงค่ายาตามที่แพทย์สั่ง ในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ทั้งนี้รวมถึงการ
ให้ฮ อร์ โมนทดแทนที่ไม่ใช่เพื่อบรรเทาอาการทางร่ างกาย โดยบริ ษทั จะชดเชยในส่ วนของการรับคาปรึ กษาและ
ค่าใช้จ่ายในการฝังหรื อติดแผ่นฮอร์โมน (ไม่รวมฮอร์โมนเม็ด) ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันแรก
ที่เข้ารับการปรึ กษา ตลอดระยะเวลาคุม้ ครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้
อย่างไรก็ตาม ค่ายาตามที่แพทย์สั่งไม่รวมถึงใบสั่งยาซึ่งออกให้โดยแพทย์และมีการสั่งซื้อและ/หรื อซื้อนอก
โรงพยาบาล
ใบสั่งยา หมายถึง ใบรายการยา หรื อ รายการเวชภัณฑ์ สาหรับผูป้ ่ วยนอก ซึ่งออกโดยแพทย์เพื่อรักษาพยาบาล
การเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บที่ได้รับการคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติมของผูเ้ อาประกันภัย
สาหรับค่าปรึ กษาทางการแพทย์อื่นๆ (Second Opinion) ที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ในแนวทางเดียวกันจะได้รบั
ความคุม้ ครองเช่นเดียวกับความเห็นทางการแพทย์ที่ เกิดหลังจากนั้น แต่ท้ งั นี้จะต้องได้รับการเห็นชอบล่วงหน้าจาก
บริ ษทั
การปรึ กษาทางการแพทย์อื่น ๆ (Second Opinion) หมายถึง การให้คาปรึ กษาทางการแพทย์จ ากแพทย์อื่น ๆ
นอกเหนือไปจากแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัย ในการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยเรื่ องเดียวกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าปรึ กษาแพทย์และยา สาหรับผูป้ ่ วยนอก ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่
เกินจานวนเงินผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้และไม่เกินจานวนเงิน
ผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์
2.5 ค่ำวินิจฉัยโดยกำรเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ผลประโยชน์ดังกล่าวคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยโรคโดยวิธีการถ่ายภาพรังสี โดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT Scan) การเอ็กซเรย์ดว้ ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (PET Scan) การวินิจฉัยโดย
ใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่ได้รั บการยอมรับอื่น ๆ และการตรวจวิเคราะห์การทรงตัว (Gait Scan) โดยบริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์น้ ีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและเมื่อรวมค่าตรวจในห้องปฏิบตั ิการ รวมถึงการเอ็กซเรย์ และอัลตร้าซา
วนด์ แล้ว ต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้และไม่
เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์
การรัก ษาพยาบาลดังกล่าว จะต้องอยู่ภ ายในการดูแลของแพทย์ และแพทย์ต ้องเป็ นผูส้ ั่ งให้ท าการเพื่ อ
วินิจฉัยโรคดังกล่าวเท่านั้น

2.6 ค่ำตรวจในห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำรเอ็กซเรย์ และอัลตร้ ำซำวนด์
ผลประโยชน์ ดังกล่าวคุ้มครองการตรวจในห้ อ งปฏิบัติ ก าร เอ็ก ซเรย์ อัลตร้าซาวนด์ โดยบริ ษ ัทจะจ่ า ย
ผลประโยชน์น้ ีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง และเมื่อรวมค่าวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วต้องไม่เกินจานวน
เงินผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์
รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์
2.7 ค่ำกำยภำพบำบัด
เป็ นการบาบัดรักษาโดยนักกายภาพบาบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่ทา
การรักษาพยาบาล ซึ่งการรักษาพยาบาลโดยนักกายภาพบาบัดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และแพทย์ตอ้ งเป็ นผู ้
สั่งให้การกายภาพบาบัดดังกล่าวเท่านั้น โดยเป็ นการบาบัดรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลิ นิ ก กายภาพบ าบัด หรื อ สหคลิ นิ ก ที่ ด าเนิ น การโดยผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ งเป็ นผู ้ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขา
กายภาพบาบัด และจดทะเบียนถูก ต้องตามกฎหมาย โดยมีก ารพยากรณ์โรค และแผนการบาบัด รัก ษาจากนัก
กายภาพบาบัด ที่แสดงถึงระยะเวลาในการบาบัดที่แน่นอน โดยบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
แต่ไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่เกินจานวน
เงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์ ทั้งนี้ ไม่รวมการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์
ทางเลือกไคโรแพรคติก (Chiropractic)
นักกายภาพบาบัด หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเป็ นนักกายภาพบาบัดในประเทศที่ทาการ
รักษาพยาบาล

สหคลินิก หมายถึง คลินิกที่จดั ให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล
การผดุงครรภ์ กายภาพบาบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการ
ประกอบโรคศิลปะ ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป ซึ่งดาเนินการโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพหรื อผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยผูด้ าเนินการต้องเป็ นบุคคลที่ผอู ้ นุญาตประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สถานพยาบาล
3. ค่ำรักษำพยำบำลสำหรับผลประโยชน์ อื่นๆ
ผลประโยชน์อื่นๆ สาหรับสัญญาเพิ่มเติมของผูเ้ อาประกันภัย ข้อจากัดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลประโยชน์เหล่านี้ จะ
เหมือนกับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน และผูป้ ่ วยนอก โดย
ขึ้น อยู่กับว่าการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นถือเป็ นการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก หรื อ ผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาล
ระหว่างวัน โดยบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์
รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์ โดยมีรายละเอียดผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

3.1 ค่ำรถพยำบำล
ค่าบริ การรถพยาบาลสาหรับการเคลื่อนย้ายหรื อส่ งตัว กรณี มีความเร่ งด่วนทางการแพทย์ไปยัง หรื อระหว่าง
โรงพยาบาล โดยแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูพ้ ิจารณาความจาเป็ นทางการแพทย์ ซึ่งบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์น้ ี
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์
ต่อปี กรมธรรม์
3.2 ค่ำรักษำทำงทันตกรรมอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยนี้ เมื่อความเสี ยหายทางทันตกรรมเกิดจากอุบตั ิเหตุ และต้องรักษาพยาบาลจากแพทย์
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งเป็ นการชดเชยเฉพาะการรักษาพยาบาลครั้งแรกเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการ
รักษาพยาบาลต่อเนื่องจากอุบตั ิเหตุน้ ี โดยบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์น้ ีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกิน
จานวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์
ความคุม้ ครองไม่รวมถึงการรักษาพยาบาลที่เป็ นผลจากการบริ โภคอาหาร หรื อเครื่ องดื่ม หรื อสิ่งแปลกปลอม
อื่นที่ปนอยู่ในอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
3.3 ค่ำศัลยกรรมในช่ องปำกตำมควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์
ผลประโยชน์น้ ีไม่ครอบคลุมการดูแลทันตกรรมมาตรฐาน และไม่คุม้ ครองการรักษาเพื่อการแก้ไขด้านสรี ระ
วิทยา โดยบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์น้ ีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวม
สูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์ โดยครอบคลุมผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
- การผ่าตัดฟันเนื่องจากการได้รับผลกระทบ / ป้องกันการแตกของฟันและฟันคุด โดยบริ ษทั ให้ความ
คุม้ ครองกรณีฟันมีความเสียหายหรื อก่อให้เกิดอาการกระทบกับฟันที่อยู่ติดกัน
- ทันตกรรมผ่าฟันคุด โดยบริ ษทั ให้ความคุม้ ครองกรณีรากฟันเป็ นโรค ซึ่งก่อให้เกิดโรคปริ ทนั ต์ และมี
การผ่าตัดเนื้อเอากระดูกรากฟันออก
- การควักถุงน้ าออก (Enucleation) บริ เวณขากรรไกร
- การรักษาโรคมะเร็ง
- ความผิดปกติขอ้ ต่อขากรรไกร (Temporal Mandibular Joint – TM)
3.4 ค่ำรักษำพยำบำลสำหรับภำวะแทรกซ้ อนก่อนและหลังกำรคลอดบุตร
ความคุม้ ครองนี้จะมีผลบังคับ ต่อเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองจากสัญญาเพิ่มเติมแล้วเป็ นเวลา 12
เดือนติดต่อกัน และมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมให้มีผลบังคับจนถึงปี กรมธรรม์ถดั ไป โดยครอบคลุมการรักษาพยาบาล
ของทั้งมารดาที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัย และทารกในครรภ์จนถึงเวลาคลอด หลังจากนั้นจะครอบคลุมการรักษาพยาบาล
ของมารดาที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัยเท่านั้น ผลประโยชน์น้ ีไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการคลอด ไม่ว่าจะเป็ นการคลอดแบบ
ธรรมชาติ คลอดโดยการผ่าตัด หรื อการคลอดด้วยวิธีอื่น ๆ รวมถึงไม่คุม้ ครองภาวะแทรก ซ้อนก่อนการคลอดบุตร
จนถึงหลังการคลอดบุตร ซึ่งเป็ นผลมาจากการตั้งครรภ์ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์น้ ีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ร วม
สูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์

ในกรณี ที่มีการปรับแผนของสัญญาเพิ่มเติมขึ้น ผลประโยชน์น้ ีจะยังไม่ปรับขึ้นตามไปด้วยอัตโนมัติ โดย
ผลประโยชน์น้ ีจะคงอยู่ตามแผนของสัญญาเพิ่มเติม จนกว่าผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับความคุม้ ครองจากแผนของสัญญา
เพิ่มเติมที่ปรับขึ้นแล้วเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันและมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมให้มีผลบังคับจนถึงปี กรมธรรม์
หน้า
3.5 ค่ำตรวจรักษำทำงทันตกรรม
คุม้ ครองการถอน การอุดฟัน การรักษารากฟัน การขูดหินปูน การทาสะพานฟัน ครอบฟัน และการรักษาโรค
ปริ ทนั ต์ โดยผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็ นค่าใช้จ่ายร่ วมระหว่างบริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัย โดยบริ ษทั จะชดเชยเป็ น
จานวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ข อง
สัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กาหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อปี กรมธรรม์
4. ผลประโยชน์ รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์
บริ ษทั จะจ่ายตามวงเงินชดเชยสู งสุ ดให้กับผูเ้ อาประกันภัยต่อปี กรมธรรม์ กล่าวคือผลประโยชน์ท้ งั หมดที่มีการ
ชดเชยไปในแต่ละปี กรมธรรม์จะคิดจากวงเงินความคุม้ ครองรวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์ และคุม้ ครองเฉพาะในอาณาเขต
คุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติมของผูเ้ อาประกันภัยเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยเข้าเงื่อนไขการรับผลประโยชน์
“นอกอาณาเขตคุม้ ครอง” จากกรณีอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
5. ส่ วนลดเบีย้ ประกันภัยกรณีไม่มีกำรเรียกร้ องสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากสัญญาเพิม่ เติมนี้ดงั นี้
- บริ ษทั จะให้ส่วนลด 20% ของเบี้ยประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ในปี กรมธรรม์แรก สาหรับผูเ้ อา
ประกันภัยที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษทั
- บริ ษทั จะให้ส่วนลด 20% ของเบี้ยประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ในปี กรมธรรม์ถดั ไป กรณีไม่มี
การเรี ยกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ในปี กรมธรรม์ก่อนหน้า
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยมีการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนในปี กรมธรรม์ก่อนหน้า และผูเ้ อาประกันภัยได้
จ่ายเบี้ยประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้แบบมีส่วนลดจากกรณีไม่มีการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริ ษทั แล้ว
บริ ษทั จะหักส่วนลดที่ได้ ออกจากค่าสินไหมทดแทนที่พึงจ่ายตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรื อ อาจใช้สิทธิเรี ยกร้องให้ผู ้
เอาประกันภัยจ่ายเงินคืนแก่บริ ษทั ตามหลักกฎหมายทัว่ ไป
6. อำณำเขตควำมคุ้มครอง
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองการรักษาพยาบาลเฉพาะในประเทศไทย
ในกรณี ที่ ผู ้เ อาประกัน ภัย มี ก ารรั ก ษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ้ม ครอง บริ ษ ัท จะให้ ค วามคุ้ม ครองค่า
รักษาพยาบาลเฉพาะกรณีอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน ระหว่างที่ผูเ้ อาประกันภัยที่อยู่นอกอาณาเขตคุม้ ครองไม่เกิน 45 วันต่อการ
เดิ น ทางครั้ งหนึ่ ง โดยจ านวนวัน ที่ อ ยู่ น อกอาณาเขตคุ้ม ครองดัง กล่ า วนั้น รวมไปถึ ง จ านวนวัน ที่ไ ด้เ ข้า รับการ
รักษาพยาบาล โดยแพทย์ที่ทาการรักษาจะต้องยืนยันว่า การรักษานอกอาณาเขตดังกล่าวเป็ นอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน

ข้อกำหนดทั่วไป
1.

สัญญำประกันภัย
สัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ที่สัญญาเพิม่ เติมนี้แนบอยู่ และสัญญาเพิม่ เติมนี้ จะมีผล
บังคับต่อเมื่อได้มีการชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ บรรดาเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ปรากฏในกรมธรรม์ที่
สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ หากขัดหรื อแย้งกับสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ขอ้ ความตามสัญญาเพิ่มเติมนี้บงั คับ ส่วนข้อความที่
ไม่ขดั หรื อแย้งให้ใช้ขอ้ ความในกรมธรรม์ประกันภัยอนุโลมบังคับใช้กบั สัญญาเพิ่มเติมนี้ดว้ ย
2.

กำรแจ้งและกำรเรียกร้ องสินไหม
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บป่ วย ที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณีที่มกี ารเสียชีวิต ต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบ ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดทีจ่ ะกระทาได้แล้ว
3.

กำรส่ งหลักฐำนเรียกร้ อง
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนผูเ้ อาประกันภัยต้องส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวัน ที่รั บการรัก ษาจากคลินิ ก ใบเสร็ จ รับเงิน ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ น
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้อง
ส่วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใด
มาแล้ว อนุโลมให้ผูเ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงาน
อื่น เพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั ได้
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
4.

กำรตรวจทำงกำรแพทย์
ภายในระยะเวลาอันสมควรบริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้
เอาประกันภัย เท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผูเ้ อาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผู ้
เอาประกันภัยได้
5.

กำรจ่ำยเงินผลประโยชน์
ผลประโยชน์ท้ งั ปวงตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย และการจ่ายเงินใดๆ ให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัย ถือว่าเป็ นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบตามกฎหมายของบริ ษทั ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้
กรณีผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิต บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยและเงินผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องเป็ นสกุลเงินของประเทศไทย (บาท) เงินชดเชย
ค่าสินไหมที่เรี ยกเบิกย้อนหลังและเป็ นเงินสกุลอื่น ไม่ใช่เงินบาทไทย จะถูกคานวณกลับที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่
ระบุบนใบเสร็จรับเงิน ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทย
6.

กำรต่ออำยุเมื่อครบรอบปี กรมธรรม์ (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเป็ นเวลา 1 ปี ผูเ้ อาประกันภัยอาจต่ ออายุเมื่อครบรอบปี กรมธรรม์ของวัน ที่ ใน
กรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบปี กรมธรรม์ที่ผูเ้ อาประกันภัยมีอายุ 84 ปี โดยการชาระเบี้ยประกันภัยในวันหรื อก่อน
วัน ครบก าหนดชาระเบี้ย ประกัน ภัย ตามอัต ราเบี้ย ประกัน ภัย ของบริ ษ ัทที่ ใช้บังคับ อยู่ ในขณะนั้น โดยอัต ราเบี้ ย
ประกันภัยดังกล่าวจะคานวณตามอายุของผูเ้ อาประกันภัย ณ วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิในการต่ออายุในรอบปี กรมธรรม์ถดั ไป
7.

กำรสิ้นผลบังคับของสัญญำเพิ่มเติม
สัญญาฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
- เมื่อไม่ชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ภายในระยะเวลาผ่อนผัน เว้นแต่กรณี ที่มีการกูย้ ืมเพื่อชาระ
เบี้ยประกันอัตโนมัติ โดยเวลาที่สิ้นสุดผลบังคับ คือ 00.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย หรื อ
- ณ วันที่ครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผเู ้ อาประกันภัย มีอายุครบ 85 ปี หรื อ
- เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็ จ หรื อเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลา
หรื อครบกาหนดสัญญา หรื อสิ้นผลบังคับ หรื อมีการเวนคืน หรื อ
- เมื่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อบริ ษทั บอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรื อ
- เมื่อบริ ษทั ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ โดยบริ ษทั จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การสิ้ นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิเรี ยกร้องใดๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้ นผลบังคับ
ของสัญ ญาเพิ่มเติมนี้ การที่บริ ษทั ได้รับชาระเบี้ย ประกันภัย หลังจากการสิ้ นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่
ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อบริ ษทั แต่บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้
8.

กำรบอกเลิกสัญญำ
- ผูเ้ อาประกันภัยอาจยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากปรากฏหลักฐานชัดเจน
ต่ อบริ ษ ัทว่า ผูเ้ อาประกัน ภัยได้ก ระทาการโดยทุจ ริ ต เพื่อให้ต นเอง หรื อผูอ้ ื่น ได้รับประโยชน์ จ ากการ
ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทาดังกล่าว
ข้างต้น
การบอกเลิกสัญญาทั้งสองกรณีขา้ งต้น บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ให้ความคุม้ ครองมาแล้วออกตามสัดส่วน

9.

กำรปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั จะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปี กรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และ/หรื ออาชีพที่เปลี่ยนไปของผูเ้ อาประกันภัย
ตามอัตราที่บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั ได้ทาสัญญาเพิ่มเติมนี้และออกให้ในวันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยตามวันที่ที่แสดง
ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย หรื อ บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยนั้น
10. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุม้ ครองนี้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อ
ผูร้ ับประโยชน์ จะได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมนี้
11. กำรเปลี่ยนแผนกำรประกันภัย
บริ ษ ัทอนุ ญาตให้ผูเ้ อาประกัน ภัยขอเปลี่ย นแผนการประกัน ภัย เป็ นแผนที่มีค วามคุ้มครองมากขึ้น ในวัน
ครบรอบปี กรมธรรม์เท่านั้น โดยต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการเปลี่ยนแผนการประกันภัยเป็ นแผนที่มีความ
คุม้ ครองมากขึ้นนั้นจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั อนุมตั ิการเปลี่ยนแผนการประกันภัยนั้น
บริ ษทั จะยังไม่จ่ายผลประโยชน์ตามแผนการประกันภัยที่มีความคุม้ ครองมากขึ้น ให้กบั การรักษาพยาบาลการ
เจ็บป่ วยที่เกิด หรื อ การรักษาพยาบาลที่ผเู ้ อาประกันภัยทราบว่าจะเกิด ก่อนการเปลี่ยนแผนการประกันภัยเป็ นแผนที่มี
ความคุม้ ครองมากขึ้น ดังนั้นเมื่อขอเปลี่ยนแผนการประกันภัยเป็ นแผนที่มีความคุม้ ครองมากขึ้น ผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเจ็บป่ วยนี้ก่อน การเจ็บป่ วยดังกล่าวจะได้รับการชดเชยตามแผนเดิมก่อนการเปลี่ยนแผนการ
ประกันภัย
12. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สาหรับ โรคเรื้ อรัง การเจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
หรื อการบาดเจ็บ ที่ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญา เว้นแต่
(ก) ผูเ้ อาประกันภัย ได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้น ความ
คุม้ ครองดังกล่าว หรื อ
(ข) สัญ ญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วย
(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรื อวินิจฉัยโดยแพทย์ หรื อไม่ได้พบหรื อ
ปรึ กษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
13. ระยะเวลำที่ไม่ค้มุ ครอง (Waiting Period)
(ก) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นใน ระยะเวลา 30 วัน
นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนี้

กรณีที่มีการเปลี่ยนแผนการประกันภัยเป็ นแผนที่มีความคุม้ ครองมากขึ้น บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ในส่วน
ที่เพิ่มขึ้น สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมตั ิการเปลี่ยนแผนการประกันภัย
เป็ นแผนที่มีความคุม้ ครองมากขึ้นครั้งสุดท้าย หรื อ
(ข) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สาหรับการเจ็บป่ วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
120 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนี้
กรณีที่มีการเปลี่ยนแผนการประกันภัยเป็ นแผนที่มีความคุม้ ครองมากขึ้น บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ในส่วน
ที่เพิ่มขึ้น สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิด ขึ้น ในระยะเวลา 120 วัน นับจากวัน ที่ได้รับอนุ มัติ ก ารเปลี่ยนแผนการ
ประกันภัยเป็ นแผนที่มีความคุม้ ครองมากขึ้นครั้งสุดท้าย
- เนื้องอก ถุงน้ า หรื อมะเร็งทุกชนิด
- ริ ดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรื อต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรื ออดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่
(ค) บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 12 เดือน สาหรับค่ารักษาพยาบาล
สาหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
กรณีที่มีการเปลี่ยนแผนการประกันภัยเป็ นแผนที่มีความคุม้ ครองมากขึ้น บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ในส่วน
ที่เพิ่มขึ้น สาหรับค่ารักษาพยาบาลสาหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 12 เดือน
นับจากวันที่ได้รับอนุมตั ิการเปลี่ยนแผนการประกันภัยเป็ นแผนที่มีความคุม้ ครองมากขึ้นครั้งสุดท้าย

ข้อยกเว้นทั่วไป
กำรประกันภัยตำมสัญญำเพิ่มเติมนี้ไม่ค้ ุมครอง ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรรักษำพยำบำลหรื อควำมเสี ยหำยที่เกิดจำก
กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้ อน) อำกำร หรือภำวะควำมผิดปกติที่เกิดจำก
1. โรคเรื้ อรัง การเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บทีย่ งั มิได้รกั ษาให้หาย ก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
ภาวะที่เป็ นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรื อปัญหาด้านพัฒนาการ หรื อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรื อการผ่าตัดเพื่อเสริ มสวย หรื อการแก้ไขปั ญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่ วง หรื อการ
ควบคุมน้ าหนักตัว หรื อการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็ นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุที่ได้รับ
ความคุม้ ครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง ยกเว้นการทาแท้งเนื่องจากการตั้งครรภ์เป็ นสาเหตุคกุ คามชีวิตมารดา การคลอด
บุตร การแก้ไขปัญหาการมีบตุ รยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด การ
ช่วยเหลือการตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตั้งครรภ์ หรื อช่วยเหลือเพื่อการตั้งครรภ์ หรื อผลของการ
รักษาพยาบาลดังกล่าว
4. โรคเอดส์ หรื อกามโรคหรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษา หรื อการป้องกัน การใช้ยา หรื อสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรื อการให้
ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรื อหมดระดู การเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรื อชาย การรักษาความผิดปกติ
ทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจรักษาทีย่ งั อยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรื อการรักษา โรคหรื ออาการหยุดหายใจขณะหลับการ
ตรวจหรื อการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
7. การปลูกฝี หรื อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทา
ร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
8. การตรวจสุขภาพทัว่ ไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อร้องขอการ
ผ่าตัด การพักฟื้ น หรื อการรักษาโดยวิธีให้พกั อยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
การรักษาหรื อตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
9. การตรวจรักษาทีไ่ ม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก
10. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
มองเห็นหรื อการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
11. การตรวจรักษา หรื อผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรื อเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การ
จัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้ไม่รวม
ค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรื อใส่รากเทียม
12. การรักษาหรื อการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรื อสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
13. การตรวจรักษา อาการ หรื อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อทางพฤติกรรม
หรื อความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ นั ออธิสซึม เครี ยด ความผิดปกติของการกิน หรื อความ

วิตกกังวล
14. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทาร้ายร่ างกายตนเองไม่ว่าจะ
เป็ นการกระทาโดยตนเอง หรื อยิน ยอมให้ผูอ้ ื่น กระทา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริ ตหรื อไม่ก็ต าม ทั้งนี้ ร วมถึง
อุบตั ิเหตุจากการที่ผเู ้ อาประกันภัย กิน ดื่ม หรื อ ฉีดยาหรื อสารมีพิษเข้าร่ างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผูเ้ อาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้
โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุ รา” นั้น ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้ นึ ไป
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุมหรื อ
หลบหนีการจับกุม
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู ้ อาประกันภัย แข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ต สกี
ด้วย แข่ง สเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้นแต่การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน
หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จมั๊ พ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องช่วยหายใจใต้น้ า
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้เป็ นสายการบินพาณิชย์
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการ
ในสงคราม หรื อปราบปราม
22. การบาดเจ็บที่เกิดจากการเข้าร่ วม สงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่
มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ต าม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ
ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึงกฎอัยการศึก การปนเปื้ อนทางชีวภาพ นิวเคลียร์หรื อการปนเปื้ อนสารเคมี
ในขณะที่มีส่วนร่ วมในสงครามการกระทาของศัตรู ต่างชาติ
23. การก่อการร้าย
24. การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากการนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่ องมาจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ ึงดาเนินการติดต่อกันไปโดย
ตัวเอง
25. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
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บันทึกสลักหลัง
สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลเฮลท์แคร์
ไม่ว่าข้อความใดในสัญญาเพิ่มเติม ที่บนั ทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น เป็ นที่เข้าใจและตกลงว่า
หากผูเ้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย ซึ่งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการตามความจาเป็ นทางการแพทย์
ต้องตรวจรักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน แต่เนื่องจากวิวฒั นาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานั้นไม่จาเป็ นต้องพักรักษา
ตัว ในโรงพยาบาล บริ ษ ัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สาหรับการตรวจรัก ษาโดยการผ่าตัด หรื อหัตถการ ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ โดยถือเสมือนว่าผูเ้ อาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน ตามผลประโยชน์ความคุม้ ครองที่
ผูเ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครอง
1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉี ดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรื อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การรักษาริ ดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรื อผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)
11. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรื อนิ้วเท้า
12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction)
13. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis)
17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
18. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
20. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)
ภายใต้ขอ้ กาหนดความคุม้ ครองและข้อยกเว้นการรับผิดของสัญญาเพิ่มเติมที่บนั ทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ ยังคงมี
ผลบังคับดังเดิม
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สรุปสำระสำคัญโดยย่อ
กรมธรรม์ประเภทสำมัญ
แบบ ชั่วระยะเวลำ ครบอำยุ 85
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
ผลประโยชน์
ภายใต้ขอ้ กาหนดทัว่ ไปของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่ บริษทั จะจ่ายเงิน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ดงั นี้
กรณีเสียชีวิต
บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอา
ประกันภัย
เงื่อนไขสำคัญ
1. ระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย 31 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
2. กรณีผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้ ับประโยชน์จะต้องรี บแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่เสียชีวิต
3. กรณีที่บริษทั จะไม่คุม้ ครอง
3.1 กรณีไม่เปิ ดเผยข้อความจริ ง หรื อแถลงข้อความเท็จ บริ ษทั จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั

เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะ
ในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
3.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจานวน
เงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิม่ ขึ้นเท่านั้น
4. เบี้ยประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุที่กาหนด ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยที่แนบ
รำยละเอียดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์

ตำรำงอัตรำเบี้ยประกันภัยมำตรฐำน ต่ อจำนวนเงินเอำประกันภัย 1,000 บำท
ของกรมธรรม์ ประเภทสำมัญ แบบ ชั่วระยะเวลำ ครบอำยุ 85
อัตรำเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตำมอำยุของผู้เอำประกันภัย
อายุ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน
เพศ หญิง
เพศ ชาย
4.07
4.49
2.76
2.82
2.76
2.81
2.75
2.79
2.74
2.78
2.73
2.77
2.72
2.75
2.71
2.74
2.72
2.74
2.73
2.68
2.75
2.72
2.77
2.83
2.79
3.00
2.81
3.19
2.84
3.40
2.87
3.61
2.89
3.81
2.92
4.00
2.95
4.16
2.97
4.30
2.99
4.41
3.01
4.50
3.03
4.56
3.05
4.61
3.07
4.64
3.09
4.67
3.11
4.69
3.13
4.72
3.14
4.75

อายุ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน
เพศ หญิง
เพศ ชาย
3.16
4.80
3.19
4.86
3.21
4.95
3.25
5.05
3.28
5.17
3.33
5.30
3.39
5.45
3.45
5.62
3.53
5.79
3.61
5.98
3.71
6.19
3.82
6.41
3.95
6.65
4.08
6.92
4.23
7.22
4.39
7.55
4.56
7.91
4.74
8.32
4.94
8.76
5.16
9.24
5.39
9.76
5.66
10.33
5.95
10.93
6.29
11.59
6.68
12.29
7.12
13.07
7.62
13.91
8.19
14.86
8.83
15.92

อายุ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน
เพศ หญิง
เพศ ชาย
9.54
17.13
10.35
18.49
11.26
20.03
10.70
19.51
11.79
21.35
13.05
23.42
14.51
25.76
16.23
28.39
18.25
31.36
20.64
34.72
23.46
38.51
26.75
42.82
30.59
47.70
35.00
53.21
40.02
59.40
45.67
66.30
51.93
73.93
58.81
82.27
66.29
91.32
74.36
101.02
83.02
111.34
92.30
122.25
102.23
133.70
112.87
145.68
124.30
158.18
136.60
171.24
149.87
184.92
164.22
199.32
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สรุปสำระสำคัญ
สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลเฮลท์แคร์
แผน 10,000,000
สัญญานี้เป็ นสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก ผลประโยชน์ตาม
สัญญาเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วย หรื อบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ เป็ นเหตุให้ตอ้ งเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วย
ใน หรื อ ผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน หรื อ ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน หรื อ ผูป้ ่ วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน ซึ่งจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
1.1 ค่าห้องห้องพักผูป้ ่ วย และค่าอาหารประจาวันต่อวัน
1.2 ค่ า ธรรมเนี ย มโรงพยาบาล ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในฐานะผู ้ป่ วยใน หรื อ ผู ้ป่ วยที่
รักษาพยาบาลระหว่างวัน ดังต่อไปนี้
- ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล หมายรวมถึงค่าวินิจฉัยโรค
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าบริ การพยาบาล ค่ายา ค่าทาแผล
- ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่แพทย์ได้ใช้ ยกเว้น ค่าจัดหาหรื อใส่อวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์ช่วยภายนอก
- ค่าใช้จ่ายในการใช้หรื อให้บริ การ อุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด
- วัสดุสิ้น เปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณ ฑ์ 1) ค่าวัสดุ หรื ออุปกรณ์ที่ใส่ ติด ตัว ภายในตัว ผูป้ ่ วย
(เวชภัณฑ์ 3) ยกเว้น เครื่ องกระตุน้ หัวใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker หรื ออวัยวะเทียมภายนอก
ร่ างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่ องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น เครื่ องช่วย
ฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่ องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่ องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด
อุณหภูม)ิ เครื่ องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ และค่าวิสัญญีแพทย์ รวมถึงการรับคาปรึ กษาก่อนและหลังการผ่าตัด
- ค่าห้องผูป้ ่ วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผูป้ ่ วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU)
- ค่าให้คาปรึ กษาและค่ากายภาพบาบัดซึ่งสอดคล้องกับคาวินิจฉัยตามความจาเป็ นทางการแพทย์ ระหว่าง
เข้าพักรักษาพยาบาล
- การรักษาพยาบาลเนื้องอกและโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีรักษาและเคมีบาบัด
- การถ่ายภาพรังสี โดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และ
การวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอื่นๆ
- ค่าการบริ การพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรื อ ที่บา้ นหลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ตอ้ งมีการตก
ลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ไว้ก่อนว่าเป็ นความจาเป็ นและเหมาะสมทาง
การแพทย์

- การฟื้ นฟูร่างกายในฐานะผูป้ ่ วยใน
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล ซึ่งความคุม้ ครองต่างๆจะขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ผูเ้ อา
ประกันภัยได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดความคุม้ ครองดังนี้
2.1 ค่าเคมีบาบัด และค่ารังสีบาบัด
2.2 ค่าล้างไต
2.3 ค่าศัลยกรรมผูป้ ่ วยนอก
2.4 ค่าปรึ กษาแพทย์และยา สาหรับผูป้ ่ วยนอก
2.5 ค่าวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
2.6 ค่าตรวจในห้องปฏิบตั ิการ รวมถึงการเอ็กซเรย์ และอัลตร้าซาวนด์
2.7 ค่ากายภาพบาบัด
3. ค่ารักษาพยาบาลสาหรับผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริ ษทั จะจ่ายเพิ่มเติมตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผน
ประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยได้เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลตามความคุม้ ครองดังนี้
3.1 ค่ารถพยาบาล
3.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
3.3 ค่าศัลยกรรมในช่องปากตามความจาเป็ นทางการแพทย์
3.4 ค่ารักษาพยาบาลสาหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร (โดยมีระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง 12 เดือน)
3.5 ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี กรมธรรม์ บริ ษทั จะจ่ายตามวงเงินชดเชยสูงสุดให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยต่อปี กรมธรรม์ ไม่
เกินจานวนที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์
5. อาณาเขตความคุ้มครอง บริ ษ ัทจะให้ค วามคุ้มครองการรัก ษาพยาบาลเฉพาะในประเทศไทย ในกรณี ที่ผูเ้ อา
ประกันภัยมีการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม้ ครอง บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณี
อุบตั ิเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
นอกจากนี้ สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุม้ ครองสาหรับบุคคลที่มีถิ่นพานักหลักในประเทศไทยเท่านั้น
หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้จดั อยู่ในกรณีดงั กล่าวจะไม่ได้รับความคุม้ ครอง
เอกสารนี้เป็ นการสรุ ปสาระสาคัญให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบ
รำยละเอียด โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเพิ่มเติมนี้

บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
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บันทึกสลักหลังแนบท้ ำยกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้อ 1. ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทโดยธรรมของผูเ้ อาประกันภัยที่ประสงค์จะเรี ยกร้องสิทธิประโยชน์
ตามสัญญาประกันชี วิต ให้ยื่น ค าเรี ยกร้องต่อบริ ษทั ได้ ณ สานัก งานใหญ่ หรื อสานักงานสาขาของบริ ษทั
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกูย้ ืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย
ก. กรมธรรม์ประกันภัย
ข. แบบใบคาขอกูย้ ืมหรื อใบคาขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี
(2) การเรี ยกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค
ก. กรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยและใบเรี ยกร้องสิทธิของผูร้ ับประโยชน์ทุกคนตามแบบที่
บริ ษทั กาหนด
ข. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์ โดยต้องนาต้นฉบับมา
แสดงด้วย
ค. สาเนาใบมรณบัตร โดยต้องนาต้นฉบับมาแสดงด้วย
ง. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจาหน่ายการตายของผูเ้ อาประกันภัย โดยต้องนาต้นฉบับมาแสดงด้วย
จ. ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทายาทในการเปิ ดเผยประวัติ
ฉ. ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
กรณีเรี ยกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่น ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
ช. สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน
ซ. สาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
(3) การเรี ยกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบตั ิเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต
ก. แบบใบคาขอเรี ยกร้องค่าทดแทน
ข. ใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
(4) การเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล
ก. แบบใบคาขอเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาล
ข. ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล
ค. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุ ปหน้างบ
(5) การเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณี การประกันภัยโรคร้ายแรง
ก. แบบใบคาขอเรี ยกร้องค่าทดแทน
ข. ใบรับรองแพทย์หรื อใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริ ษทั กาหนด
ค. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย

ง. เอกสารทางการแพทย์ที่จาเป็ นต่อการพิจารณาแต่ละโรค
(6) การเรี ยกร้องเงิน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกาหนดสัญญา
ก. กรมธรรม์ประกันภัย
ข. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
ข้อ 2. เมื่อบริ ษทั ได้รับคาเรี ยกร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วน ให้บริ ษทั ชดใช้ให้แล้วเสร็ จภายใน
กาหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริ ษทั ชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวัน
(2) กรณีกยู้ ืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้บริ ษทั ชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
(3) กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนการประกันอุบตั ิเหตุ (ในกรณี ไม่เสี ยชีวิต) การประกันสุ ขภาพ หรื อค่า
รักษาพยาบาล ให้บริ ษทั ชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
(4) กรณี ให้บริ ษทั จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากข้อ 2. (1), (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงิน
ตามข้อ 3. ให้บริ ษทั ชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
ข้อ 3. ในกรณี กรมธรรม์ประกันภัยครบกาหนดหรื อการจ่ายเงินปั นผล ให้บริ ษทั จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย
หรื อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย ภายในสิ บ ห้าวัน นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกาหนด หรื อ
วันที่บริ ษทั ต้องจ่าย แล้วแต่กรณี
ข้อ 4. ในกรณีที่มีเหตุอนั สมควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 2. (3) และ
(4) ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตาม
ความจาเป็ น แต่ท้งั นี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ น
หน้าที่ของบริ ษทั ที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ในการนี้ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ตอ้ งให้ขอ้ เท็จจริ งและ
ให้ความสะดวกแก่บริ ษทั ตามสมควร
ข้อ 5. ในกรณีที่บริ ษทั จ่ายล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 2. ข้อ 3. หรื อระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 4. ให้
บริ ษทั รับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

