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เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้น

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยฉบับภาษาอังกฤษ
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กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลแบบมาตรฐาน
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1. บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

2. กรมธรรม์
ประกันภัย

หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อ
รับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
สัญญาประกันภัย

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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4. ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย  และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสาร
แนบตารางกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
1) คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน …ปีบริบูรณ์ (ให้ก าหนด

ได้ต่ าสุดไม่ต่ ากว่า 60 ป)ี
2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุตั้งแต่ 

......สัปดาห์แต่ไม่เกิน......ปีบริบูรณ์ (ให้ก าหนดได้ต่ าสุดไม่ต่ ากว่า 
20 ปี) และยังมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน......ปี และก าลังศึกษาอยู่

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
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5. ผู้ได้รับความ
คุ้มครอง

หมายถึง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย เฉพาะ
บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

6. อุบัติเหตุ

7. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น 

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท าให้
เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
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8. การเจ็บป่วย หมายถึง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย เฉพาะ
บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

9. แพทย์

10. ทันตแพทย์ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้ขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากทันตแพทยสภา แ ล ะ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้
ประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการ

หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม
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11. แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
โรค 

หมายถึง แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาหรือสถาบัน
เทียบเท่าและไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ให้ค าปรึกษา ดูแล
หรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

12. พยาบาล

13. ค่าบริการ
พยาบาล

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมคิดเป็นประจ า
ส าหรับการให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่ให้การบริการผู้ได้รับความ
คุ้มครองขณะที่เป็นผู้ป่วยใน

หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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14. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน 
โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็น
มาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการ
รักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้
เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

15. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือ
ในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก ซึ่งไม่มีความจ าเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 
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16. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจ านวนบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

17. สถานพยาบาล
เวชกรรม 

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
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18. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทย์ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

19. มาตรฐานทาง
การแพทย์

หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นสากล และน ามาซึ่ง
แผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ 
และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การ
ตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้าม)ี
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20. ความจ าเป็น
ทางการแพทย์

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้ 
1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการ

บาดเจ็บ การเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ

ปัจจุบัน
3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัว

ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 
และ

4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสมตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของ
ผู้รับบริการนั้นๆ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
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หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคโดยวิธีการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยการแพทย์แผนจีน หรือวิธีการ
อื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

21. แพทย์ทางเลือก

หมายถึง22. การเข้าพักรักษา
ตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะ
ผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้ งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ  หรือโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน  โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า......วัน (ให้ก าหนดได้สูงสุด
ไม่เกิน 90 วัน) นับแต่วันที่
ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการ
เข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
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หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ง
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาสเนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค 
หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเชื้อที่ท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือ
ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ท าให้เกิดโรค
ล าไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส 
(Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi 
Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

23. เอดส์ (AIDS) 
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หมายถึง จ ากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่ระบบ
ศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) 
และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือ
ทุพพลภาพโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV 
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ท าใ ห้ เ ยื่ อ สมอ ง เ สื่ อ ม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

23. เอดส์ (AIDS) 
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หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับการ
ให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียก
เก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษานั้น 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

24. ค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นและสมควร

หมายถึง25. ความรับผิดส่วน
แรก

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับภาระตามข้อตกลง
ของสัญญาประกันภัย



ค านิยาม

หมายถึง ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้าม)ี

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

26. ค่าใช้จ่ายร่วม

หมายถึง27. การก่อการร้าย การกระท าซึ่งใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน 
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อ
ต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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1.สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของ ผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอา
ประกันภัย และในใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้าม)ี ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้
เป็นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง
หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัท
ทราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอม
ท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้   

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลง
ไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
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2.การไม่โต้แย้งหรือ
คั ดค้ า นความ ไม่
สมบูรณ์ของสัญญา
ประกันภัย

บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชาระ
เบี้ยประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญาประกันภัยภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์
ของ สัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

3 . ก า ร แ ก้ ไ ข
กรมธรรม์ประกันภัย

การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผล
บังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรือออกเป็นเอกสารแนบท้ายหรือใบ
สลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท
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4.  การช าระเบี้ ย
ประกันภัยและการ
เริ่มความคุ้มครอง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

4.1  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความคุ้มครองจะเริ่มในวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

4.2  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ  ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองในปีต่อ
อายุ จะเป็นดังนี้

4.2.1 หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 19 
เรื่อง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเงื่อนไขทั่วไปข้อ 20 เรื่อง 
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม่

4.2.2 หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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5.การแถลงอายุหรือ
เพศคลาดเคลื่อน

ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ท าให้
5.1 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตาม

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วนั้น อาจซื้อความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความ
คุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะ
ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว

5.2  บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วน   ที่
เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ย
ประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
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6.การต่ออายุ กรณี
ครบรอบปีกรมธรรม์ 
(Renewal)

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

6.1  กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุต่อเนื่องได้ จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน
......ปี โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิใน
6.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุ ที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย

และ
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่อ

อายุได้ตามความจ าเป็น
6.2  บริษัทอาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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7 .  ก า ร ป รั บ เ บี้ ย
ประกันภัย 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้เอา
ประกันภัยตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความ
คุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
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8.การเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์ความ
คุ้มครองระหว่างปี
กรมธรรม์ประกันภัย 
หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

ประกันภัยแต่ละ
ปี ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัย

หากผลประโยชน์ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับการปรับ
เพิ่มขึ้นสูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรก
ของเดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของงานหรือการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความ
คุ้มครองของผู้เอาประกันภัยโดยมีเงื่อนไขว่า

8.1   หากผู้เอาประกันภัยนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการป่วยก่อนเวลาที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม 
จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับ
เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะ
ได้รับการปรับเพิ่ม 

8.2   หากผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตามผลประโยชน์ความคุ้มครอง
เดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจะ
ไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม

อนึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความ
คุ้มครอง และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยดังกล่าว

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
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9.การสิ้นสุดความ
คุ้มครอง 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

9.1  ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ดังต่อไปน้ี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
9.1.1 ณ วันสิ้นสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ ... ..ปี
9.1.2  เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ

ระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
9.1.3  เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบ้ียประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 4.2
9.1.4 เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนครบจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
9.2  ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะแต่ละราย จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
9.2.1 ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้อยู่ในอุปการะสิ้นสภาพการเป็นบุคคลผู้อยู่ในอุปการะตามค าจ ากัด

ความที่ก าหนดไว้
9.2.2  เมื่อผู้อยู่ในอุปการะเสียชีวิต  ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ

ระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
9.2.3 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเง่ือนไข ข้อ 9.1

9.3  ความคุ้มครองในแต่ละข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายจะสิ้นสุด เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจน



24

ข้อก าหนดทั่วไป

9.การสิ้นสุดความ
คุ้มครอง 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

9.3  ความคุ้มครองในแต่ละข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายจะสิ้นสุด เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจนครบจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุ ไว้ ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครองและ /หรือ
เอกสารแนบท้าย นั้นแล้ว

9.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 12.00 น. ตาม
เวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
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10. การต่ออายุกรณี
กรมธรรม์สิ้นผล
บังคับ 

(Reinstatement) 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement)   
หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่อ

อายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 
90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไป 
ข้อ 19  เรื่อง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และข้อ 20 เรื่อง ระยะเวลาที่ไม่
คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม่ 

ทั้งนี้ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผล
บังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน
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11.การตรวจทาง
การแพทย์

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความ
คุ้มครองเท่าที่จ าเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น
และไม่เป็น การขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและ
การตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัท
สามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้
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12.การแจ้งและการ
เรียกร้อง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของ ผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
การบาดเจ็บหรือการป่วย ที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะกระท าได้แล้ว
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13.การส่งหลักฐาน
การเรียกร้อง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท โดย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัท
2.  ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.  ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล ((สถานพยาบาล (Option)) หรือ

วันที่รับการรักษาจากคลินิก) ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรอง
ยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หาก ผู้เอาประกันภัย
ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว อนุโลมให้ ผู้เอา
ประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากบริษัทได้

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว
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1 4 . ก า ร จ่ า ย
ผลประโยชน์

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าบริการอัตราทั่วไป 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรภายในก าหนดระยะเวลา 20 วัน     นับแต่วันที่บริษัท

ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือในกรณีที่ผู้ได้รับความ
คุ้มครองเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไป ได้อีกตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ
ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับหลักฐานความเสียหายครบถ้วนแล้ว

กรณี ผู้เอาประกันภัยรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ  15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับจากวันที่ครบก าหนดช าระ
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15.การเปลี่ยนแปลง
ผู้เอาประกันภัย 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสิ้นสุดระยะเวลา
เอาประกันภัยเมื่ออายุ.....ปี  คู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ในอุปการะ อาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับต่อเนื่องโดยขอเปลี่ยนเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้  ภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ
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16. สิทธิการขอเอา
ประกันภัยของผู้
อยู่ในอุปการะ 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

หากคู่สมรสของผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติเนื่องจากการหย่า  หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีอายุเกินกว่า 20 ปี หรือสมรส  คู่สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกันภัยอาจ
ยื่นค าขอเอาประกันภัยให้มีผลบังคับต่อเนื่อง  โดยบริษัทจะคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์
ประกันภัยเดิม และบริษัทจะไม่    น าเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 2 เรื่อง การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่
สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย ข้อ 19 เรื่อง  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing 
Condition) และข้อ 20 เรื่อง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)  มาเริ่มนับใหม่ โดยมี
เงื่อนไขว่า 

16.1 ได้ยื่นขอเอาประกันภัยภายใน 90 วันนับแต่วันที่ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้อยู่ในอุปการะ
16.2 จ านวนเงินผลประโยชน์ไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์เดิม
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1 7. ก า ร บ อ ก เ ลิ ก
ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัย 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

17.1 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรถึงบริษัท และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุ
ไว้ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาประกันภัย

(ไม่เกิน/เดือน)
ร้อยละของ

เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
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1 7. ก า ร บ อ ก เ ลิ ก
ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัย 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

17.2 บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อ
บริษัทว่า 
ผู้ได้รับความคุ้มครองได้กระท าการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการ
ประกันภัยนี้ 
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว
ข้างต้น
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1 8. ก า ร ร ะ งั บ ข้ อ
พิ พ า ท โ ด ย
อนุญาโตตุลาการ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้
มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติ
ข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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19.  สภาพที่เป็นมา
ก่ อ น ก า ร เ อ า
ประกันภัย

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ส าหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรก เว้นแต่

19.1 ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย  ไม่มีเงื่อนไขยกเว้น
ความคุ้มครองดังกล่าว หรือ

19.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

(Pre-existing Condition) 
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20. ระยะเวลาที่ไม่
คุ้มครอง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

20.1  บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนด
จ านวนวันต่ ากว่าน้ีได้) หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
20.2  บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจ
ก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก             

20.2.1 เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด
20.2.2 ริดสีดวงทวาร
20.2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
20.2.4 ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
20.2.5  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
20.2.6 นิ่วทุกชนิด
20.2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา 
20.2.8  เยื่อบุโพรงมดลูกง่ือเจริญผิดที่

(Waiting Period)



37

ข้อก าหนดทั่วไป

21. เ งื่ อน ไขบั งคับ
ก่อน

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองนี้ เว้นแต่
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย



38

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วย 
(รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

(บริษัทสามารถพิจารณาตัดข้อยกเว้นได้ตามความเหมาะสม)

1.  โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมา
แต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 

2.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุม
น้ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครอง

3.  การต้ังครรภ์  แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึง
การสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด 

4.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

(บริษัทสามารถพิจารณาตัดข้อยกเว้นได้ตามความเหมาะสม)

5.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทน
ในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และ
การแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด 
การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล   เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ  ซึ่งไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็น
มาตรฐานทางการแพทย์

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น



40

ข้อยกเว้นทั่วไป

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

(บริษัทสามารถพิจารณาตัดข้อยกเว้นได้ตามความเหมาะสม)

8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การ
จัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่
รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม

9. การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทาง

บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล 
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือ

การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และ

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
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14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส  หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้
เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

16.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้
โทษจนไม่สามารถครองสติได้  

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
18.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ

หลบหนีการจับกุม
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เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

(บริษัทสามารถพิจารณาตัดข้อยกเว้นได้ตามความเหมาะสม)

19.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า

20.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร  อยู่ในอากาศยานที่มิได้จด
ทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

21.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน     ประจ าในอากาศยานใดๆ

22.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการใน
สงคราม หรือปราบปราม 
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ข้อยกเว้นทั่วไป

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

(บริษัทสามารถพิจารณาตัดข้อยกเว้นได้ตามความเหมาะสม)

23.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มี
การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้
มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

24.  การก่อการร้าย

25.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

26.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
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What is a claim type?

1. From Provider/ hospital (Provider Claim, Credit Claim or Direct Billing etc.) FAX CLAIM.

2. From Member /Client (Member Claim, RI (Reimbursement or Direct Claim etc.)

What is a claim process?
1. Checking eligibility of Medical Necessary.
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2. Checking eligibility of non-Medical Necessary (Benefits Plan, Policy Wording etc.)
Area to cover: (WW, WW exc. USA, Asia only etc.)
Maximum Benefits/ Annual limit per year: (IPMI coverage is Higher)
Additional benefits: which IPMI may including benefits such as Parent Accommodation, 
Special Nurse, Ambulance, Psychiatric treatment, Chiropractic, Congenital anomalies, Optical, 
Dental, Pre-existing Condition ,  Evacuation& Repatriation coverage.

What is a claim process?

3. Claim Decision (Cover, Denied, Partial Paid)

4. Paying the Claim under SLA 
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1. Local /PMI (Personal Medical Insurance)

2 International / IPMI (International Personal Medical Insurance)

Pros and cons of local vs. international plans

Pro Con
- Lower price premium. - Only provide healthcare coverage inside 

country. 

Pro Con
- Freedom of choice (area & coverage)

- Medical evacuation & Repatriation 

-24-hour customer assistance

- Costs are higher. 



Thank You


