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บริษัท หมายถึง  บริษทัผูรั้บประกนัชีวิต ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม ์
กรมธรรม์ หมายถึง  กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
สัญญำประกนัภัย หมายถึง  กรมธรรมป์ระกนัชีวิต สญัญาเพ่ิมเติม เอกสารแนบทา้ย  

บนัทึกสลกัหลงั  รวมถึงใบค าขอเอาประกนัชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อ
แถลงอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดล้งลายมือช่ือไว ้

ลงลำยมอืช่ือ  หมายความรวมถึง การลงลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ตำรำงกรมธรรม์ หมายถึง  ตารางแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรมธรรมท่ี์ออกโดยบริษทั เพื่อ 

 เป็นเอกสารประกอบกรมธรรม ์และถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 
 ประกนัภยั 

ปีกรมธรรม์ หมายถึง  ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั หรือ 
 นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมปี์ต่อๆ ไป 

วนัที่ได้รับกรมธรรม์  หมายความรวมถึง วนัท่ีขอ้มลูเขา้สู่ระบบขอ้มลูของผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีผูเ้อาประกนัภยั
ไดแ้จง้ไว ้ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรมโ์ดยใชว้ิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  
  



 

 

 

 
 

หมวด 1 สัญญำประกนัภัย 
 

1. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกนัภัย 
 สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยั ในใบค าขอเอาประกนัชีวิต ใบ
แถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือไวแ้ละไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยังวดแรก
แลว้ บริษทัจึงไดต้กลงท าสญัญาและออกกรมธรรมใ์หไ้ว ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้และแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จตามวรรคหน่ึงหรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยขอ้ความจริงนั้นใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ แลว้ อาจจูงใจบริษทัให้
เรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกนัภยัน้ี จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 865 ซ่ึงบริษทัอาจบอกลา้งสญัญาประกนัภยัและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมไ์ด ้ความรับผิด
ของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้  าระใหแ้ก่บริษทัแลว้ทั้งหมดเท่านั้น 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผดิ โดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 
 
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคดัค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภัย 
 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใน
ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยูเ่ป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ข้ึนไป นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์หรือ
วนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึน
เท่านั้น เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเหตุท่ีเอาประกนัภยันั้น หรือการแถลงอายคุลาดเคล่ือนจน
อายจุริงอยูน่อกจ ากดัอตัราเบ้ียประกนัภยัตามทางคา้ปกติ 
 ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มลูอนัจะบอกลา้งสญัญาประกนัภยัไดต้ามเง่ือนไขขอ้ 1 แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอก
ลา้งสัญญาประกนัภยัภายในก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นับตั้งแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกลา้งความ
สมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
 
3. สิทธิและกำรใช้สิทธิในกรมธรรม์ 
 สิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรมน้ี์  หากมิไดก้  าหนดมอบใหบุ้คคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแลว้ใหถื้อว่าเป็นของ
ผูเ้อาประกนัภยัแต่ผูเ้ดียวเท่านั้น 
 การก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอ่ืน จะตอ้งท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัท และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัแลว้ 
  



 

 

 

 
 

4. กำรโอนประโยชน์แห่งสัญญำประกนัภัย 
 ในระหว่างท่ีกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั แมผู้เ้อาประกนัภยัมิไดเ้ป็นผูรั้บประโยชน์เอง ผูเ้อาประกนัภยัก็มี
สิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยน้ีให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึงท่ีไม่ใช่ผูรั้บประโยชน์ก็ได้ เวน้แต่ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งมอบกรมธรรมห์รือส่งมอบกรมธรรมโ์ดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบข้อมูลของผูรั้บ
ประโยชน์แลว้ และผูรั้บประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนังสือไปยงับริษทัแลว้ว่า ตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตาม
สญัญาประกนัภยัน้ี 
 การโอนประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัฉบบัน้ี จะไม่ผกูพนับริษทั จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้การโอน
ประโยชน์ดงักล่าวให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ และบริษัทไดบ้ันทึกสลกัหลงักรมธรรม์แลว้ แต่บริษทัไม่ตอ้ง
รับผดิชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดถา้ไดจ่้ายจ านวนเงินอนัพึงชดใช้
ตามสญัญาประกนัภยัใหก้บัผูม้ีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดงักล่าวก่อน 
 
5. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ใดๆ ภายใตข้อ้ก  าหนดกรมธรรมใ์ห้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกนัภยัหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ ถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บ
ประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เมื่อ
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้
เอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์นั้น 
หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ หากผูเ้อาประกันภัยมิไดแ้จ้งหรือไม่
สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆกนั 
 
6. กำรเปลีย่นตวัผู้รับประโยชน์ 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ได ้เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัส่งมอบกรมธรรมห์รือส่งมอบ
กรมธรรมโ์ดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูรั้บประโยชน์แลว้ และผูรั้บประโยชน์ไดบ้อก
กล่าวเป็นหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสญัญานั้น 
 
 



 

 

 

 
 

 ในกรณีท่ีผูรั้บประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวั
ผูรั้บประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วนัท่ีผูเ้อาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ เพื่อ
บริษทัจะท าการบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัให ้แต่อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับ
ผิดถา้ไดจ่้ายจ านวนเงินอนัพึงชดใชต้ามสัญญาประกนัภยัให้กบัผูรั้บประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการ
เปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ 
 ในกรณีผูรั้บประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั การเปล่ียนตวั
ผูรั้บประโยชน์จะมีผลบงัคบัเมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัแลว้และบริษทัไดท้ าการบนัทึกการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวในกรมธรรม ์หรือออกบนัทึกสลกัหลงัให้ 
 
7. กำรแก้ไขกรมธรรม์ 
 การแกไ้ขกรมธรรมน้ี์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเมื่อบริษทัได้
บนัทึกแกไ้ขในกรมธรรมห์รือออกบนัทึกสลกัหลงัใหแ้ลว้ โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษทั 
 
8. กำรเปลีย่นแบบกรมธรรม์ 
 ผูเ้อาประกนัภยัอาจท าเป็นหนงัสือ ขอใหบ้ริษทัเปล่ียนแบบประกนัภยัเป็นแบบอ่ืนตามท่ีบริษทัไดก้  าหนด
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขไวก้็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั 
 หากการเปล่ียนแบบประกันภัยน้ี ท าให้ผลต่างของเบ้ียประกันภัยตามแบบประกันภัยเดิมกับแบบ
ประกนัภยัใหม่ บริษทัจะคืนเงินเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีลดลง หกัดว้ยหน้ีสินท่ีผกูพนัตามกรมธรรม ์หรือจะเรียก
เก็บเบ้ียประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึน แลว้แต่กรณี 
 
9. กำรฆ่ำตวัตำยหรือถูกฆำตกรรม 
 บริษทัจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรมเ์มื่อปรากฏว่า 

1. ผูเ้อาประกนัภยัฆ่าตวัตาย ดว้ยใจสมคัรภายในหน่ึงปี (1 ปี) นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์
หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึนเท่านั้น ความรับผดิของบริษทัจะมีเพียงคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับการประกนัชีวิต
ท่ีไดช้  าระใหแ้ก่บริษทัมาแลว้ทั้งหมด หรือในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึน แลว้แต่กรณี 

2. ถา้ผูเ้อาประกันภัยถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษทัจะมีเพียงคืนเงินค่า
เวนคืนกรมธรรมใ์หแ้ก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
2.1 ในกรณีท่ีกรมธรรมย์งัไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม ์บริษทัจะอนุโลมคืนเบ้ียประกนัภยัส าหรับการ

ประกนัชีวิตท่ีไดรั้บการช าระมาแลว้ทั้งหมดใหแ้ก่ทายาทของผูเ้อาประกนัภยั 
2.2 ในกรณีท่ีมีผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน หากผูรั้บประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผูเ้อา

ประกนัภยัโดยเจตนา บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีไม่มีส่วนร่วม



 

 

 

 
 

ในการฆ่าผูเ้อาประกนัภยัตามส่วน เม่ือหกัส่วนของผูท่ี้ฆ่าผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บออก 
โดยบริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัส่วนน้ีทั้งหมดดว้ย 

การคืนเบ้ียประกนัภยั หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม ์กรณีฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม บริษทัมีสิทธิหัก
หน้ีสินท่ีผกูพนัตามกรมธรรมน้ี์ออกได ้
 
10. กำรแถลงอำยุหรือเพศคลำดเคลือ่น 
 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงอายุหรือเพศไวต่้อบริษทัคลาดเคล่ือนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษทั
ก  าหนดจ านวนเบ้ียประกันภัยไวต้  ่า จ  านวนเงินท่ีบริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์น้ีจะต้องลดลงเท่าท่ีเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีไดม้าจะซ้ือความคุม้ครองได ้ส าหรับในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้  าระเบ้ียประกนัภยัเกินกว่าอตัราตาม
อาย ุหรือเพศจริง บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเกินให ้
 ถา้บริษทัพิสูจน์ไดว้่าในขณะท าสญัญาประกนัภยั อายุท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงอยู่นอกจ ากดัอตัราเบ้ียประกนัภยั
ตามทางคา้ปกติของบริษทัแลว้ สญัญาประกนัภยัน้ีเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาไดก้รณีท่ีบริษทับอก
ลา้งสญัญา บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัหลงัจากหกัหน้ีสิน (ถา้มี) ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่
กรณี 
 
11. กำรแจ้งกำรตำยและกำรพสูิจน์ศพ 
 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลง ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบภายในสิบส่ีวนั (14 วนั) นับแต่วนั
เสียชีวิต เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนไม่ทราบถึงความตายของผูเ้อาประกนัภยั หรือไม่ทราบว่ามีการประกนัภยั ใน
กรณีเช่นน้ีจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบภายในเจ็ดวนั (7 วนั) นับแต่วนัท่ีทราบถึงความตายหรือวนัท่ีทราบว่ามีการ
ประกนัภยั 
 ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งมอบหลกัฐานทางราชการซ่ึงแสดงว่าผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตใหแ้ก่บริษทั และถา้
บริษทัร้องขอผูรั้บประโยชน์จะตอ้งจดัหาเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์เอง 
 ฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งยนิยอมและใหค้วามร่วมมือในการพิสูจน์ศพผูเ้อาประกนัภยัเมื่อบริษัทเห็นว่ามี
ความจ าเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมายหรือหลกัศาสนา 
 บริษทัจะรับผดิตามกรมธรรมน้ี์ต่อเม่ือผูรั้บประโยชน์ หรือฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัตามความในวรรค
ก่อนๆ ของขอ้น้ีเรียบร้อยแลว้ 
 
12. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้ำงจ่ำยตำมกรมธรรม์ 
 เม่ือกรมธรรมค์รบก าหนดวนัส้ินสุดตามสญัญาหรือเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ในระหว่างท่ีกรมธรรมย์งั
มีผลบงัคบัอยู ่หากผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมย์งัไม่ไดม้ารับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บตามกรมธรรม์
ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน (3 เดือน) นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมค์รบก าหนด หรือวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 



 

 

 

 
 

บริษทัจะใหด้อกเบ้ียส าหรับเงินดงักล่าวทั้งหมดในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณเบ้ียประกนัภยัของ
กรมธรรมน้ี์ 
 
13. กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมฉ์บบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์กับบริษัท และหากผู ้มี สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้ นโดยวิ ธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 

หมวด 2  กำรประกนัภัย 
 
14. กำรช ำระเบีย้ประกนัภัย 
 การช าระเบ้ียประกนัภยัตอ้งช าระก่อนหรือในวนัถึงก  าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 
3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านกังานใหญ่ หรือสาขาของบริษทั หรือกบัตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอ านาจเป็นหนังสือจาก
บริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะออกใบรับเงินเบ้ียประกนัภยัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 
 ในกรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นรายงวดน้อยกว่าหน่ึงปี จ  านวนเบ้ียประกนัภยัท่ี
ช าระใหบ้ริษทัยงัไม่เต็มปีนั้นเป็นหน้ีสินท่ีบริษทัจะตอ้งหกัออกจากจ านวนเงินท่ีจะพึงจ่ายตามกรมธรรม ์
 ผูเ้อาประกันภัยสามารถเปล่ียนแปลงงวดการช าระเบ้ียประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอ
เปล่ียนแปลงวิธีการช าระเบ้ียประกนัภยัไปยงับริษทั และการเปล่ียนแปลงจะมีผลบงัคบัเม่ือบริษทัอนุมติั 
 การช าระเบ้ียประกนัภยัใหช้ าระเป็นเงินสด การช าระเบ้ียประกนัภยัดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
วิธีอ่ืนใดจะถือว่าไดช้  าระเบ้ียประกนัภยัต่อเม่ือเรียกเก็บเงินสดไดแ้ลว้ 
 
15. ระยะเวลำผ่อนผนัช ำระเบีย้ประกนัภัย 
 หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดช้  าระเบ้ียประกนัภยัเม่ือครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะผ่อนผนัให้เป็น
เวลาสามสิบเอ็ดวนั (31 วนั) นับแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนักรมธรรม์
ยงัคงมีผลบงัคบั ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผอ่นผนั บริษทัจะหกัเบ้ีย 
ประกนัภยัท่ีคา้งช าระในรอบปีกรมธรรมน์ั้นออกจากจ านวนเงิน ซ่ึงบริษัทจะชดใชต้ามกรมธรรมน้ี์โดยไม่คิด
ดอกเบ้ีย 
 
16. กำรขำดอำยุกรมธรรม์ 
 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่นผนัตามขอ้ 15 กรมธรรมน้ี์ยอ่มขาดอายุ นับ
แต่วนัถึงก  าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั เวน้แต่กรณีท่ีกรมธรรมจ์ะมีผลบงัคบัโดยขอ้ก  าหนดอ่ืนในกรมธรรมน้ี์ 



 

 

 

 
 

หมวด 3 สิทธใินกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 
 
17. สิทธิในกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ 
 หากผูเ้อาประกันภยั ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรมน้ี์ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกนัภัยสามารถส่งคืน
กรมธรรมม์ายงับริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมจ์ากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมใ์ห้แก่ผู ้
เอาประกันภยัโดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกันภยัไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม ์และบริษัทจะคืนเบ้ีย
ประกนัภยัเต็มจ านวน โดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรมฉ์บบัน้ี 
 
 

ค ำแนะน ำ 

ถา้ท่านมีปัญหาใดๆ เก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี โปรดติดต่อ 
บมจ. แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) 

1788 อาคารสิงห์ คอมเพลก็ซ์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-033-9000 

หรือติดต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. สายด่วนประกนัภยั 1186, 0-2515-3995-99 เพื่อให้ค  าแนะน า หรือปรึกษาหารือ 

 
  



 

 

 

 
 

สรุปสำระส ำคญัโดยย่อ 
กรมธรรม์ประเภทสำมัญ 
แบบ ช่ัวระยะเวลำ ครบอำยุ 85 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั ถึงอาย ุ85 ปี 
ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั ถึงอาย ุ85 ปี 
ผลประโยชน์ 

ภายใตข้อ้ก  าหนดทัว่ไปของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัอยู ่ บริษทัจะ
จ่ายเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัใหด้งัน้ี 
กรณเีสียชีวติ 

บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตในระยะเวลา
เอาประกนัภยั 
เงื่อนไขส ำคญั 
1. ระยะเวลาผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั 
2. กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ให้บริษทัทราบภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัท่ีเสียชีวิต 
3. กรณีท่ีบริษทัจะไม่คุม้ครอง 

3.1 กรณีไม่เปิดเผยขอ้ความจริง หรือแถลงขอ้ความเท็จ บริษทัจะบอกลา้งสญัญาภายใน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมี
ผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึนเท่านั้น 

3.2 ฆ่าตวัตายภายใน 1 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์ หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พ่ิมจ านวนเงิน
เอาประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึนเท่านั้น 

4. เบ้ียประกนัภยัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามอายท่ีุก  าหนดตามตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัมาตรฐาน และ ตาราง
อตัราเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมส าหรับภยัต ่ากว่ามาตรฐาน (ถา้มี) ท่ีแนบ 

 

 

 

 

รำยละเอยีดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ 



 

 

 

 
 

สัญญำเพิม่เตมิค่ำรักษำพยำบำล แมนูไลฟ์ เฮลท์แคร์ 
แผน  3,000,000 

 
          ค ำนิยำม 
 
อุบัตเิหตุ 

 
หมายถึง 

 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผล
ท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

 
อุบัตเิหตุฉุกเฉิน              

 
หมายถึง 

 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าใหเ้กิดผลท่ี
ผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยกะทนัหัน 
หรือได้รับบาดเจ็บ ซ่ึงเป็นภยนัตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของ
อวยัวะส าคญั จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมิน การจดัการและบ าบดัรักษาอย่าง
ทนัท่วงที เพ่ือป้องกนัการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บหรือ
อาการเจ็บป่วยนั้น 

 
กำรบำดเจบ็ 

 
หมายถึง 

 
การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน  

 
กำรเจบ็ป่วย 

 
หมายถึง 

 
อาการ ความผดิปกติ  การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยั  

 
แพทย์  
 
 

 
หมายถึง 

 
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศ์าสตร์บณัฑิต  ไดข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นท่ีให้บริการทางการแพทยห์รือทางด้านศลัยกรรม 

 
ทันตแพทย์ 

 
หมายถึง 

 
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญา ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต ไดข้ึ้น
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากทนัตแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาทนัตกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ 
 

พยำบำล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
 

ค่ำบริกำรพยำบำล หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีโรงพยาบาล คิดเป็นประจ าส าหรับการให้บริการโดยพยาบาล
วิชาชีพท่ีใหก้ารบริการผูเ้อาประกนัภยัขณะท่ีเป็นผูป่้วยใน 



 

 

 

 
 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง 
ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจาก
แพทยต์ามข้อบ่งช้ี  ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย  ์  และในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ  และให้รวมถึง
กรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้  ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง  

 
ผู้ป่วยที่
รักษำพยำบำล
ระหว่ำงวนั 

 
หมายถึง 

 
ผูท่ี้จ  าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ คลินิกผูป่้วยนอกใน
โรงพยาบาล และมีความจ าเป็นท่ีต้องเขา้รับการรักษาพยาบาล และพกับน
เตียงของโรงพยาบาลตามค าสัง่ของแพทยผ์ูท้  าการรักษาเพ่ือสงัเกตอาการ แต่มี
การพกัรักษานอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง 

 
ผู้ป่วยนอก 

 
หมายถึง 

 
ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก  หรือในห้อง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วินิจฉัยและขอ้บ่งช้ี
ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเข้ารักษาเป็นผูป่้วยใน  และผูป่้วยท่ี
รักษาพยาบาลระหว่างวนั 

 
โรงพยำบำล 

 
หมายถึง 

 
สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย   ไว ้
คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีมีจ  านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์
เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้อง
ส าหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น  
“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

 
สถำนพยำบำลเวช
กรรม 
 
 
คลนิิก 
 
 
 
 
 

 
หมายถึง 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
 

 
สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย    
ไวค้า้งคืนและไดร้ับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาล
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ 
 
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์
ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได้
ของอาณาเขตนั้น ๆ 
 
 
 



 

 

 

 
 

มำตรฐำนทำง
กำรแพทย์ 

หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตัิทางการแพทยที์่เป็นสากล  และน ามาซ่ึง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย  ตามความจ าเป็นทางการแพทย  ์และ
สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิการบาดเจ็บ  การเจ็บป่วย การตรวจพบ 
ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี)    

 
ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น
และสมควร 

 
หมายถึง 

 
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น  เมื่อเทียบกับการ
ใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบั
ผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อา
ประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

 
ควำมจ ำเป็นทำง
กำรแพทย์ 

 
หมายถึง 

 
การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี    
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ 
หรือ การเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยั 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั
ปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยั  หรือของครอบครัวผูเ้อา
ประกนัภยั หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี
เหมาะสม  ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผูเ้อา
ประกนัภยันั้นๆ 

 
แพทย์ทำงเลอืก 

 
หมายถึง 

 
การตรวจวินิจฉ ัยการรักษาพยาบาลโดยแพทยว์ิธีการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพื์ ้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือ ว ิธีการอื ่น ๆ ที่ม ิใ ช่
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

 
 เอดส์ (AIDS) 
 

 
หมายถึง 

 
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการ
ติดเช้ือไวรัสเอดส์และใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ือ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึง
โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno 
Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึง แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ
เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii 
Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism Or 



 

 

 

 
 

Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป 
(Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลน ้ าเหลืองท่ี
ระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหค้นท่ีเป็น เสียชีวิตอยา่งกระทนัหนั เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) โรคท่ีท าให้เยื่อสมองเส่ือม Encephalopathy (Dementia) และการ
ระบาดของเช้ือไวรัส 

 
ค่ำใช้จ่ำยร่วม 

 
หมายถึง 

 
ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัย และผู ้เอาประกันภัยท่ีต้องร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ 

 
ปีกรมธรรม์ 

 
หมายถึง 

 
ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัเร่ิมตน้ความคุม้ครองของสัญญาเพ่ิมเติม หรือนับ
แต่วนัครบรอบปีสญัญาเพ่ิมเติมปีต่อๆไป 



 

 

 

 
 

ตำรำงผลประโยชน์สัญญำเพิม่เตมิ 
 

        สัญญำเพิม่เตมินี ้ออกให้โดยผนวกเข้ำกบัและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกนัภัยที่สัญญำเพิ่มเติม
นี้แนบอยู่ โดยไดร้ะบุแบบสัญญาเพ่ิมเติมขา้งตน้ไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภัยของกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าว หรือบนัทึกสลกัหลงัท่ีแนบอยูก่บักรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี สญัญาเพ่ิมเติมน้ีจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือ
บริษทัไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยัของสญัญาเพ่ิมเติมน้ี  

รำยละเอยีดผลประโยชน์ของ แผน 3,000,000 วงเงนิผลประโยชน์ (บำท) 

1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในและผูป่้วยท่ีรักษาพยาบาลระหว่างวนั  
1.1 ค่าหอ้งพกัผูป่้วยและค่าอาหารประจ าวนั ต่อวนั สูงสุดไม่เกิน  

 
ไม่เกิน 5,500 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 12,000 บาทต่อปีกรมธรรม ์และ 

ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
2.5 ค่าวินิจฉยัโดยเอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์ ไม่เกิน 12,000 บาทต่อปีกรมธรรม ์และ 

ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์2.6 ค่าตรวจในหอ้งปฏิบติัการ เอก็ซเรย ์อลัตร้าซาวนด์ 
2.7 ค่ากายภาพบ าบดั ไม่เกิน 3,000 บาทต่อปีกรมธรรม ์และ 

ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3. ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผลประโยชน์อ่ืนๆ  
3.1 ค่ารถพยาบาล ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.2 ค่ารักษาทนัตกรรมเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.3 ค่าศลัยกรรมในช่องปาก ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.4 ภาวะแทรกซอ้นก่อนและหลงัการคลอดบุตร (12 MWP) (*) ไม่เกินผลประโยชนร์วมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์
3.5  ค่าตรวจรักษาทางทนัตกรรม (**) ไม่คุม้ครอง 
4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์  
    ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์ไม่เกิน  3 ลา้นบาท  
5. อาณาเขตความคุม้ครอง  
    อาณาเขตความคุม้ครอง คุม้ครองเฉพาะในประเทศไทย 



 

 

 

 
 

    นอกอาณาเขตความคุม้ครอง บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองการรักษาพยาบาล
นอกอาณาเขตความคุม้ครอง ส าหรับกรณี
อุบติัเหตุฉุกเฉิน (สูงสุด 45 วนัต่อการเดินทาง
คร้ังใดคร้ังหน่ึงท่ีอยูน่อกอาณาเขตความ
คุม้ครอง) 

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

  



 

 

 

 
 

ข้อตกลงควำมคุ้มครอง 
 
เงื่อนไขควำมคุ้มครอง 
       
        ในขณะท่ีสญัญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบั  หากผูเ้อาประกนัภยั ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือ เจ็บป่วยเม่ือพน้
ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง  จนเป็นเหตุให้ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือ ผูป่้วยท่ีรักษาพยาบาลระหว่างวนั 
หรือ ผูป่้วยนอก หรือ จ  าเป็นตอ้งรับการตรวจโดยค าแนะน าของแพทย ์บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใชจ่้าย
ท่ีจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์
ให้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นหน้าตารางผลประโยชน์ ส าหรับผลประโยชน์
ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยในและผู้ป่วยที่รักษำพยำบำลระหว่ำงวนั 
ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บการคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน และผูป่้วยท่ีรักษาพยาบาล

ระหว่างวนัตามสัญญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภัย นับตั้งแต่การเขา้พกัรักษาจนถึงออกจากโรงพยาบาลตาม
รายละเอียดผลประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 ค่ำห้องพกัผู้ป่วย และค่ำอำหำรประจ ำวนัต่อวนั  
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องพกัผูป่้วยและค่าอาหารประจ าวนัต่อวนั ท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้รักษาตวั

เป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของสญัญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนด
ไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์และเมื่อรวมกับค่าห้องผูป่้วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผูป่้วยวิกฤตเฉพาะ
โรคหวัใจ (CCU) แลว้ไม่เกิน 365 วนัต่อปีกรมธรรม ์

1.2 ค่ำธรรมเนียมโรงพยำบำล 

บริษทัจะชดเชยค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ซ่ึงครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในฐานะผูป่้วยใน 
หรือผูป่้วยท่ีรักษาพยาบาลระหว่างวนั นับตั้งแต่เขา้พกัรักษาพยาบาลจนถึงออกจากโรงพยาบาลตามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจริง แต่เม่ือรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด จะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตาราง
ผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์โดยผลประโยชน์น้ีจะครอบคลุมค่าใชจ่้าย ดงัต่อไปน้ี 

- ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล หมายรวมถึงค่าวินิจฉยัโรค 
- ค่าหอ้งผา่ตดั 
- ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าท าแผล 
- ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดท่ีแพทยไ์ด้ใช้ ยกเวน้ ค่าจัดหาหรือใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ช่วย

ภายนอก 



 

 

 

 
 

- ค่าใช้จ่ายในการใชห้รือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย ์นอกห้อง
ผา่ตดั  

- วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์ (เวชภณัฑ ์1)  ค่าวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใส่ติดตวัภายในตวัผูป่้วย 
(เวชภณัฑ ์3) ยกเว้น  เคร่ืองกระตุน้หัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวยัวะเทียม
ภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย ์และเวชภณัฑ์คงทน     
เช่น เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนซ ์เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวดัสัญญาณชีพ 
(ชีพจร ความดนัเลือด อุณหภูม)ิ เคร่ืองช่วยค ้ายนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม เช่น แขน
เทียม ขาเทียม ตาเทียม   

- ค่าแพทยผ์า่ตดัและหตัถการ และค่าวิสญัญีแพทย ์รวมถึง ค่าบริการการรับค าปรึกษาก่อนและหลงั
การผา่ตดั 

- ค่าหอ้งผูป่้วยวิกฤต (ICU) ค่าหอ้งผูป่้วยวิกฤตเฉพาะโรคหวัใจ (CCU)  
- ค่าใหค้  าปรึกษาและค่ากายภาพบ าบดัซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าวินิจฉัยตามความจ าเป็นทางการแพทย ์

ระหว่างเขา้พกัรักษาพยาบาล 
- การรักษาพยาบาลเน้ืองอกและโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีรักษาและเคมีบ าบดั 
- การถ่ายภาพรังสีโดยเอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอก็ซเรยด์ว้ยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 

และการวินิจฉยัโดยใชเ้ทคนิคทางการแพทยท่ี์ไดรั้บการยอมรับอ่ืนๆ 
- ค่าการบริการพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือ ท่ีบา้นหลงัออกจากโรงพยาบาล ทั้งน้ีตอ้งมี

การตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัไวก่้อนว่าเป็นความจ าเป็นและ
เหมาะสมทางการแพทย ์

- การฟ้ืนฟรู่างกายในฐานะผูป่้วยใน ในกรณีท่ี 
o เป็นส่วนหน่ึงในการรักษาพยาบาล และ 
o ปฏิบติัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟ ูและ 
o บริษทัเห็นชอบในการชดเชยค่าใชจ่้ายน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนเขา้รับการฟ้ืนฟรู่างกาย  

การฟ้ืนฟูร่างกาย หมายถึง การรักษาในรูปของการบ าบัดแบบผสมผสาน เช่น  กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบดั และอรรถบ าบดั (การแกไ้ขการพูด) มีจุดประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูการท างานของร่างกาย
ทั้งหมดหลงัจากการเกิดโรคเฉียบพลนั 

บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟรู่างกายผูป่้วยในดงักล่าวสูงสุดไม่เกิน 28 วนั ยกเวน้กรณีระบบ
ประสาทส่วนกลางไดรั้บความเสียหายรุนแรงจากการบาดเจ็บภายนอก 

  



 

 

 

 
 

2. ค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยนอก 
การรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยนอกจะต้องปฏิบัติโดยแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล โดยผูเ้อา

ประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยนอกตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่
ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกิน
จ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ตามรายละเอียดผลประโยชน์
ต่างๆ ดงัน้ี  

2.1 ค่ำเคมบี ำบัด และค่ำรังสีบ ำบัด 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ค่าบริการพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย ์ค่ายาผูป่้วยนอก ค่าบริการโรงพยาบาล
กรณีผูป่้วยนอก ค่าตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละรังสีวิทยา ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของใชท้างการแพทย ์
ค่าสารเคมีบ าบดั และค่าบริการใชรั้งสีเพ่ือบ าบดัรักษา ส าหรับรายการดงัต่อไปน้ี 

“ค่าเคมีบ าบดัผูป่้วยนอก” ส าหรับการใหเ้คมีบ าบดัเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง 

“ค่ารังสีบ าบดัผูป่้วยนอก” ส าหรับการใชรั้งสีเพ่ือการบ าบดัรักษาโรคเน้ืองอกหรือมะเร็ง 

บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลพิเศษผูป่้วยนอกในแต่ละรายการ ส าหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม ์

2.2 ค่ำล้ำงไต 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ค่าบริการพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย ์ค่ายาผูป่้วยนอก ค่าบริการโรงพยาบาล
กรณีผูป่้วยนอก ค่าตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละรังสีวิทยา ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของใชท้างการแพทย ์
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ส าหรับ “ค่าลา้งไตผูป่้วยนอก” ส าหรับการลา้งไตผา่นทางเสน้เลือด 

บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลพิเศษผูป่้วยนอกในแต่ละรายการ ส าหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
หรือศนูยล์า้งไตท่ีจดทะเบียนถกูตอ้งตามกฎหมาย ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยั
จ่ายจริง แต่ทั้ งน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ ต่อปี
กรมธรรม ์

2.3 ค่ำศัลยกรรมผู้ป่วยนอก 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ค่าบริการพยาบาล และค่าบุคลากรทางการแพทยท่ี์จ  าเป็นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั
ค่าธรรมเนียมแพทยผ์่าตัดและท าหัตถการ ค่ายาผูป่้วยนอก ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของใช้ทาง
การแพทย ์ทั้งน้ีใหร้วมถึงการสลายน่ิวระบบต่างๆ และการผา่ตดัดว้ยรังสี (Radio Surgery)  



 

 

 

 
 

บริษทัจะจ่ายค่าแพทยผ์่าตดัผูป่้วยนอก ส าหรับค่าบริการในการท าผ่าตดัและการท าหัตถการของแพทย ์
ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้ งน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไว้ในตาราง
ผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ 

2.4 ค่ำปรึกษำแพทย์และยำ ส ำหรับผู้ป่วยนอก  

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการพบแพทยเ์พ่ือรับการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บท่ีไดรั้บสิทธิ
คุม้ครอง ซ่ึงหมายรวมถึงค่ายาตามท่ีแพทยส์ัง่ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ทั้งน้ีรวมถึง
การใหฮ้อร์โมนทดแทนท่ีไม่ใช่เพื่อบรรเทาอาการทางร่างกาย โดยบริษทัจะชดเชยในส่วนของการรับค าปรึกษา
และค่าใชจ่้ายในการฝังหรือติดแผ่นฮอร์โมน (ไม่รวมฮอร์โมนเม็ด) ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน นับ
จากวนัแรกท่ีเขา้รับการปรึกษา ตลอดระยะเวลาคุม้ครองของสญัญาเพ่ิมเติมน้ี 

อยา่งไรก็ตาม ค่ายาตามท่ีแพทยส์ั่งไม่รวมถึงใบสั่งยาซ่ึงออกให้โดยแพทยแ์ละมีการสั่งซ้ือและ/หรือซ้ือ
นอกโรงพยาบาล   

ใบสั่งยา หมายถึง ใบรายการยา หรือ รายการเวชภัณฑ์ ส าหรับผูป่้วยนอก ซ่ึงออกโดยแพทยเ์พื่อ
รักษาพยาบาลการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามสญัญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภยั 

ส าหรับค่าปรึกษาทางการแพทยอ่ื์นๆ (Second Opinion) ท่ีมีเง่ือนไขทางการแพทยใ์นแนวทางเดียวกนัจะไดรั้บ
ความคุม้ครองเช่นเดียวกบัความเห็นทางการแพทยท่ี์เกิดหลงัจากนั้น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบล่วงหน้า
จากบริษทั  

การปรึกษาทางการแพทยอ่ื์นๆ (Second Opinion) หมายถึง การใหค้  าปรึกษาทางการแพทยจ์ากแพทยอ่ื์นๆ 
นอกเหนือไปจากแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยั ในการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเร่ืองเดียวกนั 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าปรึกษาแพทยแ์ละยา ส าหรับผูป่้วยนอก ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่
ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีและไม่เกิน
จ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ 

2.5 ค่ำวนิิจฉัยโดยกำรเอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์ 

ผลประโยชน์ดังกล่าวคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยโรคโดยวิธีการถ่ายภาพรังสีโดยเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอก็ซเรยด์ว้ยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (PET Scan) 
การวินิจฉยัโดยใชเ้ทคนิคทางการแพทยท่ี์ไดรั้บการยอมรับอ่ืนๆ และการตรวจวิเคราะห์การทรงตวั (Gait Scan) 
โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์น้ีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและเม่ือรวมค่าตรวจในห้องปฏิบติัการ รวมถึงการ
เอก็ซเรย ์และอลัตร้าซาวนด ์แลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์
ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีและไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปี
กรมธรรม ์ 



 

 

 

 
 

การรักษาพยาบาลดงักล่าว จะตอ้งอยู่ภายในการดูแลของแพทย ์และแพทยต์้องเป็นผูส้ั่งให้ท าการเพ่ือ
วินิจฉยัโรคดงักล่าวเท่านั้น 

2.6 ค่ำตรวจในห้องปฏิบัตกิำร รวมถึงกำรเอก็ซเรย์ และอลัตร้ำซำวนด์ 

ผลประโยชน์ดงักล่าวคุม้ครองการตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กซเรย ์อลัตร้าซาวนด์ โดยบริษัทจะจ่าย
ผลประโยชน์น้ีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง และเม่ือรวมค่าวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์แลว้ตอ้งไม่เกิน
จ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหนา้ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงิน
ผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์ 

2.7 ค่ำกำยภำพบ ำบัด 
เป็นการบ าบดัรักษาโดยนักกายภาพบ าบดัท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ไดร้ับการยอมรับใน

ประเทศท่ีท าการรักษาพยาบาล  ซ่ึงการรักษาพยาบาลโดยนักกายภาพบ าบดัจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
แพทย ์และแพทยต์อ้งเป็นผูส้ั่งให้การกายภาพบ าบดัดงักล่าวเท่านั้น โดยเป็นการบ าบดัรักษาในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกกายภาพบ าบดั หรือสหคลินิก ท่ีด  าเนินการโดยผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึง
เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบดั และจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย   โดยมีการพยากรณ์โรค 
และแผนการบ าบดัรักษาจากนักกายภาพบ าบดั ท่ีแสดงถึงระยะเวลาในการบ าบดัท่ีแน่นอน โดยบริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์ตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหน้าตาราง
ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่ก  าหนดไวใ้นตาราง
ผลประโยชน ์ต ่อ ปีกรมธรรม  ์ทั้ง น้ี  ไม ่รวมการร ักษาพยาบาลดว้ ยแพทยท์าง เล ือกไคโรแพรคต ิก 
(Chiropractic)  

นกักายภาพบ าบดั หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเป็นนกักายภาพบ าบดัในประเทศท่ีท า
การรักษาพยาบาล 

สหคลินิก หมายถึง คลินิกท่ีจดัใหมี้การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม การพยาบาล 
การผดุงครรภ ์ กายภาพบ าบดั เทคนิคการแพทย ์ การแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ และการ
ประกอบโรคศิลปะ ตั้งแตส่องลกัษณะข้ึนไป ซ่ึงด าเนินการโดยผูป้ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะ
สาขาใดสาขาหน่ึง โดยผูด้  าเนินการตอ้งเป็นบุคคลท่ีผูอ้นุญาตประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล 

3. ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับผลประโยชน์อืน่ๆ 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับสญัญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภยั ขอ้จ  ากดัและเง่ือนไขท่ีใชก้บัผลประโยชน์เหล่าน้ี 

จะเหมือนกบัผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน และผูป่้วยท่ีรักษาพยาบาลระหว่างวนั และผูป่้วย
นอก โดยข้ึนอยู่กบัว่าการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนถือเป็นการรักษาพยาบาลผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก หรือ ผูป่้วยท่ี
รักษาพยาบาลระหว่างวนั โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวน



 

 

 

 
 

เงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ โดยมีรายละเอียดผลประโยชน์ 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ค่ำรถพยำบำล 
ค่าบริการรถพยาบาลส าหรับการเคล่ือนยา้ยหรือส่งตวั กรณีมีความเร่งด่วนทางการแพทยไ์ปยงั หรือ

ระหว่างโรงพยาบาล โดยแพทยข์องผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นทางการแพทย ์ซ่ึงบริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์น้ีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนด
ไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ 

3.2 ค่ำรักษำทำงทันตกรรมอนัเนื่องมำจำกอุบัตเิหตุ 
บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยน้ี เม่ือความเสียหายทางทนัตกรรมเกิดจากอุบติัเหตุ และตอ้งรักษาพยาบาลจาก

แพทยภ์ายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงเป็นการชดเชยเฉพาะการรักษาพยาบาลคร้ังแรกเท่านั้น ไม่ได้
รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองจากอุบตัิเหตุน้ี โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์น้ีตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม  ์

ความคุม้ครองไม่รวมถึงการรักษาพยาบาลท่ีเป็นผลจากการบริโภคอาหาร หรือเคร่ืองดื่ม หรือส่ิง
แปลกปลอมอ่ืนท่ีปนอยู่ในอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

3.3 ค่ำศัลยกรรมในช่องปำกตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ 
ผลประโยชน์น้ีไม่ครอบคลุมการดูแลทนัตกรรมมาตรฐาน และไม่คุม้ครองการรักษาเพื่อการแกไ้ขดา้น

สรีระวิทยา โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์น้ีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์โดยครอบคลุมผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

- การผ่าตดัฟันเน่ืองจากการไดรั้บผลกระทบ / ป้องกนัการแตกของฟันและฟันคุด โดยบริษทัให้
ความคุม้ครองกรณีฟันมีความเสียหายหรือก่อใหเ้กิดอาการกระทบกบัฟันท่ีอยูติ่ดกนั 

- ทนัตกรรมผา่ฟันคุด โดยบริษทัให้ความคุม้ครองกรณีรากฟันเป็นโรค ซ่ึงก่อให้เกิดโรคปริทนัต ์
และมีการผา่ตดัเน้ือเอากระดูกรากฟันออก 

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

3.4 ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับภำวะแทรกซ้อนก่อนและหลงักำรคลอดบุตร 

ความคุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบั ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองจากสัญญาเพ่ิมเติมแลว้เป็นเวลา 
12 เดือนติดต่อกนั และมีการต่ออายุสัญญาเพ่ิมเติมให้มีผลบงัคบัจนถึงปีกรมธรรมถ์ดัไป โดยครอบคลุมการ
รักษาพยาบาลของทั้งมารดาท่ีเป็นผูเ้อาประกนัภยั และทารกในครรภ์จนถึงเวลาคลอด หลงัจากนั้นจะครอบคลุม
การรักษาพยาบาลของมารดาท่ีเป็นผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น ผลประโยชน์น้ีไม่ครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการคลอด ไม่
ว่าจะเป็นการคลอดแบบธรรมชาติ คลอดโดยการผ่าตัด หรือการคลอดด้วยวิ ธีอ่ืนๆ  รวมถึงไม่คุ ้มครอง



 

 

 

 
 

ภาวะแทรกซ้อนก่อนการคลอดบุตร จนถึงหลงัการคลอดบุตร ซ่ึงเป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์น้ีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวม
สูงสุดท่ีก  าหนดไวใ้นตารางผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์

ในกรณีท่ีมีการปรับแผนของสญัญาเพ่ิมเติมข้ึน ผลประโยชน์น้ีจะยงัไม่ปรับข้ึนตามไปดว้ยอตัโนมติั โดย
ผลประโยชน์น้ีจะคงอยู่ตามแผนของสัญญาเพ่ิมเติม จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองจากแผนของ
สญัญาเพ่ิมเติมท่ีปรับข้ึนแลว้เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกนัและมีการต่ออายสุญัญาเพ่ิมเติมใหมี้ผลบงัคบัจนถึงปี
กรมธรรมห์นา้  

3.5 ค่ำตรวจรักษำทำงทันตกรรม 

คุม้ครองการถอน การอุดฟัน การรักษารากฟัน การขดูหินปูน การท าสะพานฟัน ครอบฟัน และการรักษา
โรคปริทนัต ์โดยผลประโยชน์ดงักล่าวถือเป็นค่าใชจ่้ายร่วมระหว่างบริษทัและผูเ้อาประกนัภยั โดยบริษทัจะชดเชย
เป็นจ านวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหน้าตาราง
ผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี และไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์รวมสูงสุดท่ีก  าหนดไว้ในตาราง
ผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม ์

4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 
บริษทัจะจ่ายตามวงเงินชดเชยสูงสุดใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัต่อปีกรมธรรม ์กล่าวคือผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีมีการ

ชดเชยไปในแต่ละปีกรมธรรมจ์ะคิดจากวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม ์และคุม้ครองเฉพาะใน
อาณาเขตคุม้ครองตามสญัญาเพ่ิมเติมของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น  ยกเวน้กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้เง่ือนไขการรับ
ผลประโยชน์ “นอกอาณาเขตคุม้ครอง” จากกรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน  

5. ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยกรณไีม่มกีำรเรียกร้องสินไหมทดแทน 
บริษทัจะใหส่้วนลดเบ้ียประกนัภยัจากสญัญาเพ่ิมเติมน้ีดงัน้ี 

- บริษทัจะใหส่้วนลด 20% ของเบ้ียประกนัภยัรวมของสญัญาเพ่ิมเติมน้ีในปีกรมธรรมแ์รก ส าหรับ
ผูเ้อาประกนัภยัท่ีผา่นการพจิารณารับประกนัภยัของบริษทั 

- บริษทัจะใหส่้วนลด 20% ของเบ้ียประกนัภยัรวมของสญัญาเพ่ิมเติมน้ีในปีกรมธรรมถ์ดัไป กรณี
ไมมี่การเรียกร้องสินไหมทดแทนจากสญัญาเพ่ิมเติมน้ีในปีกรมธรรมก่์อนหนา้  

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า และผูเ้อา
ประกันภยัไดจ่้ายเบ้ียประกันภยัตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีแบบมีส่วนลดจากกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนใหแ้ก่บริษทัแลว้ บริษทัจะหกัส่วนลดท่ีได ้ออกจากค่าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ่ายตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี 
หรือ อาจใชสิ้ทธิเรียกร้องใหผู้เ้อาประกนัภยัจ่ายเงินคืนแก่บริษทั ตามหลกักฎหมายทัว่ไป   

 



 

 

 

 
 

6. อำณำเขตควำมคุ้มครอง 
บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองการรักษาพยาบาลเฉพาะในประเทศไทย 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยมีการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ้มครอง บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่า

รักษาพยาบาลเฉพาะกรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน ระหว่างท่ีผูเ้อาประกนัภยัท่ีอยู่นอกอาณาเขตคุม้ครองไม่เกิน 45 วนัต่อ
การเดินทางคร้ังหน่ึง โดยจ านวนวนัท่ีอยู่นอกอาณาเขตคุม้ครองดงักล่าวนั้นรวมไปถึงจ านวนวนัท่ีไดเ้ขา้รับการ
รักษาพยาบาล โดยแพทยท่ี์ท าการรักษาจะตอ้งยนืยนัว่า การรักษานอกอาณาเขตดงักล่าวเป็นอุบติัเหตุฉุกเฉิน  
  



 

 

 

 
 

ข้อก ำหนดทั่วไป 

1. สัญญำประกนัภัย   
 สญัญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมท่ี์สญัญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู่  และสัญญาเพ่ิมเติมน้ี จะมี
ผลบังคับต่อเม่ือไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ี  บรรดาเง่ือนไขและขอ้ก  าหนดท่ีปรากฏใน
กรมธรรมท่ี์สญัญาเพ่ิมเติมน้ีแนบอยู ่ หากขดัหรือแยง้กบัสญัญาเพ่ิมเติมน้ีใหใ้ชข้อ้ความตามสญัญาเพ่ิมเติมน้ีบงัคบั  
ส่วนขอ้ความท่ีไม่ขดัหรือแยง้ใหใ้ชข้อ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัอนุโลมบงัคบัใชก้บัสญัญาเพ่ิมเติมน้ีดว้ย  

2. กำรแจ้งและกำรเรียกร้องสินไหม 
 ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสญัญาเพ่ิมเติมน้ี  โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมกีาร
เสียชีวิต ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ  าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

3. กำรส่งหลกัฐำนเรียกร้อง   
 ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนผูเ้อาประกนัภยัตอ้งส่งหลกัฐานภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็น
ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไป
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือ
สวสัดิการอ่ืนใดมาแลว้ อนุโลมใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของ
รัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทัได ้
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าไดแ้ลว้ 

4. กำรตรวจทำงกำรแพทย์  
 ภายในระยะเวลาอนัสมควรบริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผู ้
เอาประกนัภยั เท่าท่ีจ  าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยั 
ของผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น  บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่
ผูเ้อาประกนัภยัได ้ 
  



 

 

 

 
 

5. กำรจ่ำยเงินผลประโยชน์ 
 ผลประโยชน์ทั้งปวงตามสญัญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  และการจ่ายเงินใดๆ ให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั   ถือว่าเป็นการปลดเปล้ืองความรับผดิชอบตามกฎหมายของบริษทัภายใตส้ญัญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี  
 กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาเพ่ิมเติมน้ีใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ตาม 
กรมธรรมป์ระกนัภยั  
 เบ้ียประกนัภัยและเงินผลประโยชน์ของสัญญาเพ่ิมเติมจะตอ้งเป็นสกุลเงินของประเทศไทย (บาท) เงิน
ชดเชยค่าสินไหมท่ีเรียกเบิกยอ้นหลงัและเป็นเงินสกุลอ่ืน ไม่ใช่เงินบาทไทย จะถกูค านวณกลบัท่ีอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีท่ีระบุบนใบเสร็จรับเงิน ตามอตัราแลกเปล่ียนเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. กำรต่ออำยุเมือ่ครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) 
 สญัญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัเป็นเวลา 1 ปี ผูเ้อาประกนัภยัอาจต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรมข์องวนัท่ีใน
กรมธรรมป์ระกนัภยั  จนถึงรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัมีอายุ 84 ปี โดยการช าระเบ้ียประกนัภยัในวนัหรือ
ก่อนวนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัตามอตัราเบ้ียประกนัภยัของบริษทัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น โดยอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัดงักล่าวจะค านวณตามอายขุองผูเ้อาประกนัภยั ณ วนัต่ออายสุญัญาเพ่ิมเติมน้ี  
 บริษทัขอสงวนสิทธิในการต่ออายใุนรอบปีกรมธรรมถ์ดัไป 

7.  กำรส้ินผลบังคบัของสัญญำเพิม่เตมิ   
 สญัญาฉบบัน้ีจะส้ินผลบงัคบัทนัที 
 - เม่ือไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัของสญัญาเพ่ิมเติมน้ีภายในระยะเวลาผอ่นผนั เวน้แต่กรณีท่ีมีการกูย้ืมเพ่ือช าระ
เบ้ียประกนัอตัโนมติั โดยเวลาท่ีส้ินสุดผลบงัคบั คือ 00.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย หรือ  
 - ณ วนัท่ีครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยั มีอายคุรบ 85 ปี หรือ 
 - เมื่อกรมธรรมป์ระกนัภยัเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ หรือเปล่ียนเป็นกรมธรรมแ์บบขยายระยะเวลา 
หรือครบก าหนดสญัญา หรือส้ินผลบงัคบั หรือมีการเวนคืน หรือ 
 - เมื่อผูเ้อาประกนัภยัหรือบริษทับอกเลิกสญัญาเพ่ิมเติมน้ี หรือ 
 - เม่ือบริษทัไม่ต่ออายสุญัญาเพ่ิมเติมน้ี ณ วนัครบรอบปีกรมธรรม ์โดยบริษทัจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นกรมธรรม  ์
 การส้ินผลบงัคบัของสญัญาเพ่ิมเติมน้ีจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใดๆ  ท่ีมีอยูก่่อนการส้ินผลบงัคบั
ของสญัญาเพ่ิมเติมน้ี  การท่ีบริษทัไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยั หลงัจากการส้ินผลบงัคบัของสัญญาเพ่ิมเติมน้ีจะไม่
ก่อใหเ้กิดความรับผดิใดๆ ต่อบริษทั   แต่บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให ้ 

8. กำรบอกเลกิสัญญำ  
- ผูเ้อาประกนัภยัอาจยกเลิกสญัญาเพ่ิมเติมน้ีเม่ือใดก็ได ้โดยแจง้บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
- บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาเพ่ิมเติมน้ี  โดยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์   หากปรากฏหลกัฐาน



 

 

 

 
 

ชดัเจนต่อบริษทัว่า   ผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าการโดยทุจริตเพ่ือใหต้นเอง หรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จาก
การประกนัภยัน้ี  ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท า
ดงักล่าวขา้งตน้   
การบอกเลิกสัญญาทั้งสองกรณีขา้งต้น   บริษัทจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภัยโดยหักเบ้ีย

ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีสญัญาเพ่ิมเติมน้ีไดใ้หค้วามคุม้ครองมาแลว้ออกตามสดัส่วน  

9. กำรปรับเบีย้ประกนัภัย 
 บริษัทจะปรับเบ้ียประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และ/หรืออาชีพท่ีเปล่ียนไปของผูเ้อา
ประกนัภยัตามอตัราท่ีบริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
 เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทัไดท้ าสัญญาเพ่ิมเติมน้ีและออกให้ในวนัท่ีออกกรมธรรมป์ระกันภัยตามวนัท่ีท่ี
แสดงไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ บนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยันั้น  

10. เงื่อนไขบังคบัก่อน 
 บริษทัอาจจะไม่รับผดิชดใชผ้ลประโยชน์ตามเง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครองน้ี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั
หรือผูรั้บประโยชน์  จะไดป้ฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขของสญัญาเพ่ิมเติมน้ี 

11. กำรเปลีย่นแผนกำรประกนัภัย    
 บริษัทอนุญาตให้ผูเ้อาประกันภัยขอเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุ้มครองมากข้ึนในวนั
ครบรอบปีกรมธรรมเ์ท่านั้น โดยตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเปล่ียนแผนการประกันภยัเป็นแผนท่ีมี
ความคุม้ครองมากข้ึนนั้นจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัอนุมติัการเปล่ียนแผนการประกนัภยันั้น 

บริษทัจะยงัไม่จ่ายผลประโยชน์ตามแผนการประกนัภยัท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึน ใหก้บัการรักษาพยาบาล
การเจ็บป่วยท่ีเกิด หรือ การรักษาพยาบาลท่ีผูเ้อาประกนัภยัทราบว่าจะเกิด ก่อนการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็น
แผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึน ดังนั้นเม่ือขอเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึน ผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเจ็บป่วยน้ีก่อน การเจ็บป่วยดงักล่าวจะไดรั้บการชดเชยตามแผนเดิม
ก่อนการเปล่ียนแผนการประกนัภยั 

12. สภำพที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย (Pre-existing Condition)  
 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเ พ่ิม เติมน้ี   ส าหรับ โรคเ ร้ือรัง การเจ็บป่วย  (รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้น)  หรือการบาดเจ็บ ท่ียงัมิไดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัท าสญัญา เวน้แต่ 
 (ก) ผูเ้อาประกนัภยั ไดแ้ถลงให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยั  โดยไม่มีเง่ือนไขยกเวน้
ความคุม้ครองดงักล่าว หรือ 
 (ข) สัญญาเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย  
(รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษาหรือวินิจฉยัโดยแพทย ์หรือไม่ไดพ้บหรือ
ปรึกษาแพทย ์ในระยะ 5 ปีก่อนวนัท่ีสญัญาเพ่ิมเติม เร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก   



 

 

 

 
 

13. ระยะเวลำที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
 (ก) บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาเพ่ิมเติมน้ี  ส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนใน ระยะเวลา 30 
วนั นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสญัญาเพ่ิมเติมน้ี  
 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึน บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใน
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา  30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัการเปล่ียนแผนการ
ประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึนคร้ังสุดทา้ย หรือ 
 (ข) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ี    ส าหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะเวลา 120 วนั นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสญัญาเพ่ิมเติมน้ี  
 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึน บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใน
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา  120 วนั นับจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัการเปล่ียน
แผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึนคร้ังสุดทา้ย 

-  เน้ืองอก ถุงน ้ า หรือมะเร็งทุกชนิด 
-  ริดสีดวงทวาร 
-  ไสเ้ล่ือนทุกชนิด 
-  ตอ้เน้ือ หรือตอ้กระจก 
-  การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด ์
-  น่ิวทุกชนิด 
-  เสน้เลือดขอดท่ีขา 
-  เยือ่บุโพรงมดลกูเจริญผดิท่ี 

(ค) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 12 เดือน ส าหรับค่า
รักษาพยาบาลส าหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลงัการคลอดบุตร นับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญา
เพ่ิมเติมน้ี  

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึน บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใน
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ส าหรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับภาวะแทรกซอ้นก่อนและหลงัการคลอดบุตร ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา  
12 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัการเปล่ียนแผนการประกนัภยัเป็นแผนท่ีมีความคุม้ครองมากข้ึนคร้ังสุดทา้ย 
  



 

 

 

 
 

ข้อยกเว้นทั่วไป 
กำรประกนัภัยตำมสัญญำเพิม่เตมินีไ้ม่คุ้มครอง ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรักษำพยำบำลหรือควำมเสียหำยที่เกิด

จำกกำรบำดเจบ็หรือเจบ็ป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อำกำร หรือภำวะควำมผดิปกตทิี่เกดิจำก 
1. โรคเร้ือรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บท่ียงัมิไดรั้กษาใหห้าย ก่อนวนัท าสญัญาประกนัภยั การตรวจรักษา

ภาวะท่ีเป็นมาแต่ก  าเนิด (Congenital) หรือปัญหาดา้นพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
2. การตรวจรักษาหรือการผา่ตดัเพื่อเสริมสวย หรือการแกไ้ขปัญหาผวิพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือ

การควบคุมน ้ าหนกัตวั หรือการผา่ตดัอนัมีลกัษณะเลือกได ้เวน้แต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ
ท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 

3. การตั้งครรภ ์แทง้บุตร ท าแทง้ ยกเวน้การท าแทง้เน่ืองจากการตั้งครรภเ์ป็นสาเหตุคุกคามชีวิตมารดา การ
คลอดบุตร การแกไ้ขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการรักษา) การท าหมนัหรือการคุมก าเนิด 
การช่วยเหลือการตั้งครรภโ์ดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการตั้งครรภ ์หรือช่วยเหลือเพ่ือการตั้งครรภ ์หรือผล
ของการรักษาพยาบาลดงักล่าว 

4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกนั การใชย้า หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเส่ือมของวยั หรือการให้

ฮอร์โมนทดแทนในวยัใกลห้มดหรือหมดระด ูการเส่ือมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผดิปกติทางเพศ  และการแปลงเพศ 

6. การตรวจรักษาท่ียงัอยูใ่นระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยดุหายใจขณะหลบั
การตรวจหรือการรักษาความผดิปกติของการนอนหลบั การนอนกรน   

7. การปลกูฝีหรือการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ภายหลงัการถกูสตัว์
ท าร้าย และวคัซีนป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดรั้บการบาดเจ็บ 

8. การตรวจสุขภาพทัว่ไป การร้องขอเขา้อยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้อง
ขอการผา่ตดั การพกัฟ้ืน หรือการรักษาโดยวิธีใหพ้กัอยูเ่ฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการเขา้รักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉยัการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วย  การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หรือไม่เป็น
มาตรฐานทางการแพทย ์

9. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทยท์างเลือก 
10. การตรวจรักษาความผดิปกติเก่ียวกบัสายตา การท าเลสิค ค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ 

มองเห็นหรือการรักษาความผดิปกติของการมองเห็น 
11. การตรวจรักษา หรือผา่ตดั เก่ียวกบัฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุด

ฟัน การจดัฟัน ขดูหินปนู ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเวน้ในกรณีจ าเป็นอนัเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบติัเหตุ 
ทั้งน้ีไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 

12. การรักษาหรือการบ าบดัการติดยาเสพติดใหโ้ทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 



 

 

 

 
 

13. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม  
หรือความผดิปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผดิปกติของการกิน หรือความ 
วิตกกงัวล 

14. การฆ่าตวัตาย  การพยายามฆ่าตวัตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่
ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระท า ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม  ทั้งน้ี
รวมถึงอุบติัเหตุจากการท่ีผูเ้อาประกนัภยั กิน ด่ืม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเขา้ร่างกาย การใชย้าเกินกว่าท่ีแพทยส์ัง่ 

15. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพ
ติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้
             ค  าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด
ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป        

16. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย ัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะวิวาท 
17. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจบักุม

หรือหลบหนีการจบักุม 
18. การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยั แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ต

สกีดว้ย แข่ง สเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยูใ่น
บอลลนู หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนัจ้ีจัม๊พ ์ด าน ้ าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้ า 

19.   การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก  าลงัข้ึนหรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ี
มิไดจ้ดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสาร และมิไดเ้ป็นสายการบินพาณิชย ์ 

20.  การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าในอากาศยานใดๆ 
21.  การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้อาประกนัภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้า

ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม  
22.  การบาดเจ็บท่ีเกิดจากการเขา้ร่วม สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการ

กระท าท่ีมุ่งร้ายคลา้ยสงครามไม่ว่าจะไดม้ีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ้  การ
กบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก การปนเป้ือนทางชีวภาพ นิวเคลียร์หรือ
การปนเป้ือนสารเคมีในขณะท่ีมีส่วนร่วมในสงครามการกระท าของศตัรูต่างชาติ 

23. การก่อการร้าย 
24. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ อนั

เน่ืองมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการ
ติดต่อกนัไปโดยตวัเอง 

25. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้



 

 

 

 
 

บันทกึสลกัหลงั 
สัญญำเพิม่เตมิค่ำรักษำพยำบำลแมนูไลฟ์ เฮลท์แคร์ 

           ไม่ว่าขอ้ความใดในสญัญาเพ่ิมเติม  ท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยู ่ ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  เป็นท่ีเขา้ใจและตกลง
ว่า หากผูเ้อาประกนัภยับาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  ซ่ึงการตรวจรักษาโดยการผ่าตดัหรือหัตถการตามความจ าเป็นทาง
การแพทยต์อ้งตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน แต่เน่ืองจากวิวฒันาการทางการแพทยท์ าให้การตรวจรักษานั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนส าหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตดัหรือ
หัตถการ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  โดยถือเสมือนว่าผูเ้อาประกันภยัไดเ้ขา้รับการตรวจรักษาในฐานะผูป่้วยใน ตาม
ผลประโยชน์ความคุม้ครองท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครอง  
           1. การสลายน่ิว  (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
           2. การตรวจเสน้เลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)  
           3. การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
           4. การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
           5. การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
           6. การผา่ตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus  Operations) 
           7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผกู  (Injection or Rubber Band Ligation) 
           8. การตดักอ้นเน้ือท่ีเตา้นม  (Excision Breast Mass) 
           9. การตดัช้ินเน้ือจากกระดูก  (Bone Biopsy) 
         10. การตดัช้ินเน้ือเพ่ือการวินิจฉยัจากอวยัวะใดๆ (Tissue Biopsy) 
         11. การตดั (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเทา้ 
         12. การจดักระดูกใหเ้ขา้ท่ี (Manual Reduction) 
         13. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
         14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
         15. การเจาะช่องเยือ่หุม้ไขสนัหลงั (Lumbar Puncture)   
         16. การเจาะช่องเยือ่หุม้ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
         17. การเจาะช่องเยือ่บุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
         18. การขดูมดลกู (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
         19. การตดัช้ินเน้ือจากปากมดลกู (Colposcope, Loop diathermy) 
         20. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)       
         21. การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 
 

ภายใตข้อ้ก  าหนดความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้การรับผิดของสัญญาเพ่ิมเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยู ่
ยงัคงมีผลบงัคบัดงัเดิม 



 

 

 

 
 

สรุปสำระส ำคญั 
สัญญำเพิม่เตมิค่ำรักษำพยำบำล แมนูไลฟ์ เฮลท์แคร์ 

แผน  3,000,000 

  
สญัญาน้ีเป็นสญัญาเพ่ิมเติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบกบักรมธรรมป์ระกนัภยัหลกั ผลประโยชน์

ตามสญัญาเพ่ิมเติมน้ีจะจ่ายใหเ้ม่ือผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ เป็นเหตุใหต้อ้งเขา้รักษาตวั
เป็นผูป่้วยใน หรือ ผูป่้วยท่ีรักษาพยาบาลระหว่างวนั หรือ ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน หรือ ผูป่้วยท่ีรักษาพยาบาลระหว่างวนั ซ่ึงจะใหค้วามคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
1.1 ค่าหอ้งหอ้งพกัผูป่้วย และค่าอาหารประจ าวนัต่อวนั  
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ซ่ึงครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในฐานะผูป่้วยใน หรือผูป่้วยท่ี

รักษาพยาบาลระหว่างวนั ดงัต่อไปน้ี 
- ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล หมายรวมถึงค่าวินิจฉยัโรค 
- ค่าหอ้งผา่ตดั 
- ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าท าแผล 
- ค่าอุปกรณ์ในหอ้งผา่ตดัท่ีแพทยไ์ดใ้ช ้ยกเวน้ ค่าจดัหาหรือใส่อวยัวะเทียมหรืออุปกรณ์ช่วยภายนอก 
- ค่าใชจ่้ายในการใชห้รือใหบ้ริการ อุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทย ์นอกหอ้งผา่ตดั  
- วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์ (เวชภณัฑ์ 1)  ค่าวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใส่ติดตวัภายในตวัผูป่้วย 

(เวชภณัฑ์ 3) ยกเว้น  เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวยัวะเทียม
ภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน    เช่น 
เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนซ ์เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวดัสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดนัเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค ้ ายนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม เช่น แขนเทียม ขา
เทียม ตาเทียม   

- ค่าแพทยผ์า่ตดัและหตัถการ และค่าวิสญัญีแพทย ์รวมถึงการรับค าปรึกษาก่อนและหลงัการผา่ตดั 
- ค่าหอ้งผูป่้วยวิกฤต (ICU) ค่าหอ้งผูป่้วยวิกฤตเฉพาะโรคหวัใจ (CCU)  
- ค่าให้ค  าปรึกษาและค่ากายภาพบ าบัดซ่ึงสอดคลอ้งกับค าวินิจฉัยตามความจ าเป็นทางการแพทย ์

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

และการวินิจฉยัโดยใชเ้ทคนิคทางการแพทยท่ี์ไดรั้บการยอมรับอ่ืนๆ 



 

 

 

 
 

- ค่าการบริการพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือ ท่ีบา้นหลงัออกจากโรงพยาบาล ทั้งน้ีตอ้งมีการ
ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัไวก่้อนวา่เป็นความจ าเป็นและเหมาะสม
ทางการแพทย ์

- การฟ้ืนฟรู่างกายในฐานะผูป่้วยใน  

2.  ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล ซ่ึงความคุม้ครองต่างๆจะข้ึนอยูก่บัแผนประกนัภยัท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัไดเ้ลือกไว ้โดยมีรายละเอียดความคุม้ครองดงัน้ี 
2.1 ค่าเคมีบ าบดั และค่ารังสีบ าบดั 
2.2 ค่าลา้งไต  
2.3 ค่าศลัยกรรมผูป่้วยนอก 
2.4 ค่าปรึกษาแพทยแ์ละยา ส าหรับผูป่้วยนอก 
2.5 ค่าวินิจฉยัโดยการเอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์ 
2.6 ค่าตรวจในหอ้งปฏิบติัการ รวมถึงการเอก็ซเรย ์และอลัตร้าซาวนด ์
2.7 ค่ากายภาพบ าบดั 

3.  ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีบริษทัจะจ่ายเพ่ิมเติมตามสัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ี ซ่ึงข้ึนอยู่กบัแผน
ประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกไว ้โดยมีรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลตามความคุม้ครองดงัน้ี 

3.1 ค่ารถพยาบาล 
3.2 ค่ารักษาทางทนัตกรรมอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 
3.3 ค่าศลัยกรรมในช่องปากตามความจ าเป็นทางการแพทย ์
3.4 ค่ารักษาพยาบาลส าหรับภาวะแทรกซอ้นก่อนและหลงัการคลอดบุตร  (โดยมีระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 12 

เดือน) 
3.5 ค่าตรวจรักษาทางทนัตกรรม 

4.  ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ บริษทัจะจ่ายตามวงเงินชดเชยสูงสุดให้แก่ผูเ้อาประกนัภัยต่อปี
กรมธรรม ์ไม่เกินจ านวนท่ีระบุไวใ้นตารางผลประโยชน์  

5.  อาณาเขตความคุม้ครอง บริษทัจะให้ความคุม้ครองการรักษาพยาบาลเฉพาะในประเทศไทย ในกรณีท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัมีการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม้ครอง บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณี
อุบติัเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 

นอกจากน้ี สัญญาเพ่ิมเติมฉบบัน้ีจะให้ความคุม้ครองส าหรับบุคคลท่ีมีถ่ินพ านักหลกัในประเทศไทยเท่านั้น 
หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดจ้ดัอยูใ่นกรณีดงักล่าวจะไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

 
เอกสารน้ีเป็นการสรุปสาระส าคญัใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบ 

รำยละเอยีด โปรดอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเพิม่เตมินี้ 



 

 

 

 
 

บันทึกสลักหลังแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 
 
ขอ้ 1.  ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผูเ้อาประกันภัยท่ีประสงค์จะเรียกร้องสิทธิ

ประโยชน์ตามสญัญาประกนัชีวิต ใหย้ืน่ค  าเรียกร้องต่อบริษทัได ้ณ ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา
ของบริษทั พร้อมเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) การเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมลูค่าเงินเวนคืน และการกูย้มืเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ก. กรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข. แบบใบค าขอกูย้มืหรือใบค าขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี 

(2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั กรณีการเสียชีวิตจากโรค 
ก. กรมธรรมป์ระกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัและใบเรียกร้องสิทธิของผูรั้บประโยชน์ทุกคนตาม

แบบท่ีบริษทัก าหนด 
ข. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ โดยตอ้งน าตน้ฉบบั

มาแสดงดว้ย 
ค. ส าเนาใบมรณบตัร โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
ง. ส าเนาทะเบียนบา้น ท่ีมีการจ าหน่ายการตายของผูเ้อาประกนัภยั โดยตอ้งน าตน้ฉบบัมาแสดง

ดว้ย 
จ. ใบยนิยอมของผูรั้บประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวติั 
ฉ. ใบรายงานแพทย ์กรณีเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

กรณีเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยักรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืน ตอ้งมีเอกสาร
เพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

ช. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัคดีท่ีไดรั้บรองส าเนาถกูตอ้งจากพนกังานสอบสวน 
ซ. ส าเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ 

(3) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจากอุบติัเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต 
ก. แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
ข. ใบรายงานแพทยต์ามแบบท่ีบริษทัก าหนด 

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

(5) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกนัภยัโรคร้ายแรง 
ก. แบบใบค าขอเรียกร้องค่าทดแทน 
ข. ใบรับรองแพทยห์รือใบรายงานแพทยต์ามแบบท่ีบริษทัก าหนด 
ค. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 



 

 

 

 
 

ง. เอกสารทางการแพทยท่ี์จ  าเป็นต่อการพจิารณาแต่ละโรค 
(6) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดสญัญา 

ก. กรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 

 

ขอ้ 2.  เมื่อบริษทัไดรั้บค าเรียกร้อง พร้อมเอกสารหลกัฐานตามข้อ 1. ครบถว้น ให้บริษทัชดใชใ้ห้แลว้เสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีขอเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อรับมลูค่าเงินเวนคืน ให้บริษทัชดใชใ้ห้แลว้เสร็จภายในยี่สิบ

วนั 
(2) กรณีกูย้มืเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหบ้ริษทัชดใชใ้หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนั 
(3) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกนัอุบติัเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกนัสุขภาพ หรือ

ค่ารักษาพยาบาล ใหบ้ริษทัชดใชใ้หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนั 
(4) กรณีให้บริษทัจ่ายเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั นอกจากขอ้ 2. (1), (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการ

จ่ายเงินตามขอ้ 3. ใหบ้ริษทัชดใชใ้หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนั 
 

ขอ้ 3.  ในกรณีกรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ใหบ้ริษทัจ่ายเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนด 
หรือวนัท่ีบริษทัตอ้งจ่าย แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ 4.  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรสงสยัว่าการเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัตามขอ้ 2. (3) 
และ (4) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก  าหนดไวอ้าจขยายออกไป
ไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

 

ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชไ้ม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็น
หนา้ท่ีของบริษทัท่ีจะหาหลกัฐานเพ่ิมเติม ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ตอ้งให้ขอ้เท็จจริง
และใหค้วามสะดวกแก่บริษทัตามสมควร 

 

ขอ้ 5.  ในกรณีท่ีบริษทัจ่ายล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 2. ขอ้ 3. หรือระยะเวลาท่ีขยายออกไปตามขอ้ 4. 
ใหบ้ริษทัรับผดิชอบดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผดินดัร้อยละสิบหา้ต่อปี 

 
 


