
ชื่อและทีอ่ยู่บริษทั 

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 THE SCHEDULE 
รหัสบริษัท     
Company Code 

 ส่วนบุคคล  

 ส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเน่ืองฯ)                                   

 กลุ่ม 

การประกนัภยัสุขภาพ                                                                   

Health Insurance 
กรมธรรม์ประกนัภยัเลขที่ : 

Policy No. 

1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย : ช่ือและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address 
 

2. ผู้เอาประกนัภัย : ช่ือและที่อยู่  The Insured : Name and Address เลขประจ าตัวประชาชน : ID No. 

อาชีพ : Occupation 

อายุ : Age 

3. ผู้ได้รับความคุ้มครอง :  ช่ือและที่อยู่ The Covered Person : Name and Address 
 

 

ความสมัพันธก์บัผู้เอาประกนัภัย:  
Relationship to the Insured 

4.  ผู้รับประโยชน์ : ช่ือและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address                                  ความสมัพันธก์บัผู้เอาประกนัภัย:  

                                                                                                                          Relationship to the Insured 

  

5. ระยะเวลาประกนัภัย :                               วัน       เร่ิมต้นวันที่                              เวลา                   น.           สิ้นสดุวันที่                                เวลา 12.00  น.                                

    Period of Insurance :                               days     From                                     at                       hours      To                                          at 12.00  hours  

6. จ านวนจ ากดัความรับผิด : กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีให้การคุ้มครองเฉพาะผลของการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยทางร่างกายในข้อที่มีจ านวนเงินผลประโยชน์ระบุไว้เท่าน้ัน 

    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated 
ข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย 

Insuring Agreement/Endorsement  

จ านวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 

Sum Insured (Baht) 

ความรับผิดส่วนแรก (บาท) 

Deductible (Baht) 

เบี้ยประกนัภัย (บาท)           

Premium (Baht) 
              

 

   

 

                                                                          เบี้ยประกนัภัยส าหรับภัยเพ่ิม Additional Premium 
  

                                                                          ส่วนลดเบี้ยประกนัภัย Premium  Discount 

                                                                          เบี้ยประกนัภัยสทุธ ิ             Net Premium 

                                                                          ภาษีมูลค่าเพ่ิม                    VAT 
 

                                                                          อากร                              Stamps 
                                                                                                                                                                                               

                                                                               เบี้ยประกนัภัยรวม               Total Premium 

 

 

 

 

 

 

                    
 

  ตวัแทน Agent                                                                                                                           ใบอนุญาตเลขท่ี 

  นายหนา้ Broker                                                                                                                         License No. 

 

วันท าสญัญาประกนัภัย       วันออกกรมธรรม์ประกนัภัย 

Agreement made on         Policy issued on 
 

เพ่ือเป็นหลักฐาน บริษัท โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ได้ลงลายมือช่ือและประทบัตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 

As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office. 

 
     

          

           (                                 )      (                                 )               (                                 ) 
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                 กรรมการ - Director         กรรมการ - Director                 ผู้รับมอบอ านาจ - Authorized Signature 

กรมธรรมป์ระกนัภยัสุขภาพกลุ่ม 

               โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกนัภัยซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์

ประกนัภัยน้ีและเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยต้องช าระ 

ภายใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขทั่วไป เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกนัภัยน้ี บริษัทให้สญัญากบัผู้ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้  

หมวดที ่ 1  ค าจ ากดัความ 

  ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดกต็ามของกรมธรรม์

ประกนัภัยน้ีให้ถือว่ามีความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดกต็าม เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็น 

อย่างอื่นในกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี 

 

1.  บริษทั       หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

2.  กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย ตารางผลประโยชน์  

           เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนด 

           เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง 

           และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกนัภัย ซ่ึงถือเป็น 

           ส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภัย 

3.  ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุช่ือเป็นผู้ถือกรมธรรม์ 

           ประกนัภัยในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี ซ่ึงเป็น 

           ผู้จัดให้มีการประกนัภัยเพ่ือประโยชน์ของผู้ได้รับ 

           ความคุ้มครอง 

4.  ผูเ้อาประกนัภยั     หมายถึง  ลูกจ้างหรือสมาชิกของผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยที่

 ได้ระบุช่ือไว้ในเอกสารแนบตารางกรมธรรม์

 ประกนัภัยหรือเอกสารแนบท้าย  

5.  ผูอ้ยู่ในอุปการะ      หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกนัภัย  และ 

  ได้ระบุช่ือไว้ในเอกสารแนบตารางกรมธรรม์ 

  ประกนัภัยหรือเอกสารแนบท้าย ได้แก่ 
                                 1)  คู่สมรสของผู้เอาประกนัภัย ที่มีอายุไม่เกนิ …… 

       ปีบริบูรณ์ (ใหก้ ำหนดไดต้ ่ำสดุไม่ต ่ำกวำ่ 60 ปี) 

 2)  บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภัยหรือ           

                           ของคู่สมรสที่มีอายุตั้งแต่ ..... สปัดาห์แต่ไม่           

เกนิ ..... ปีบริบูรณ์ (ใหก้ ำหนดไดต้ ่ำสดุไม่ 

ต ่ำกวำ่ 20 ปี) และยังมิได้สมรส หรืออายุ    

ไม่เกนิ......ปี และก าลังศึกษาอยู่ 
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6.  ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง หมายถึง ผู้เอาประกนัภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของ       

                ผู้เอาประกนัภัย เฉพาะบุคคลที่ได้ระบุช่ือไว้ใน 

           เอกสารแนบตารางกรมธรรม์ประกนัภัยหรือ 

           เอกสารแนบท้าย 

7.  การประกนัภยัแบบ        หมายถึง การประกนัภัยที่ผู้เอาประกนัภัยเป็นผู้ช าระเบี้ ย   

     ออกเงินสมทบ       ประกนัภัยทั้งหมดหรือการประกนัภัยที่ 

           ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยเป็นผู้ช าระเบี้ ยประกนัภัย 

           ส่วนหน่ึงและผู้เอาประกนัภัยเป็นผู้ช าระเบี้ ย 

           ประกนัภัยสมบทอกีส่วนหน่ึง 

8.  การประกนัภยัแบบ  หมายถึง  การประกนัภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยเป็น         

     ไม่ออกเงินสมทบ      ผู้ช าระเบี้ ยประกนัภัยทั้งหมด 

9.  อุบติัเหตุ      หมายถึง เหตุการณ์ที่เกดิข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัย 

           ภายนอกร่างกาย และท าให้เกดิผลที่ผู้ได้รับ 

           ความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

10. การบาดเจ็บ     หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจาก 

           อุบัติเหตุซ่ึงเกดิขึ้นโดยเอกเทศและโดยอสิระจาก 

           เหตุอื่น  

11. การเจ็บป่วย     หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรค 

                                          ที่เกดิขึ้นกบัผู้ได้รับความคุ้มครอง 

12. แพทย ์       หมายถึง ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ 

           บัณฑติ ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา 

           และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม

           ในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้าน 

           ศัลยกรรม  

13. ทนัตแพทย ์     หมายถึง ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาได้รับปริญญาทนัตแพทยศาสตร์

           บัณฑติ ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากทนัตแพทยสภา 

           และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาทนัตกรรมใน

           ท้องถิ่นที่ให้บริการ 

14. แพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรค หมายถึง แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรจากแพทยสภา 

           หรือสถาบันเทยีบเทา่และไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซ่ึงเป็น

           แพทย์ผู้ให้ค าปรึกษาดูแลหรือรักษาร่วมกบัแพทย์ 

           เจ้าของไข้  
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15. พยาบาล      หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตาม 

           กฎหมาย  

16. ค่าบริการพยาบาล  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

           คิดเป็นประจ าส าหรับการให้บริการโดยพยาบาล 

           วิชาชีพที่ให้การบริการผู้ได้รับความคุ้มครองขณะที่

           เป็นผู้ป่วยใน 

17. ผูป่้วยใน      หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ

           สถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6  

           ช่ัวโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับ  

                                                     การวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อบ่งช้ี    

           ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลา 

           ที่เหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจบ็ หรือ 

           การเจบ็ป่วยน้ันๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็น 

           ผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสยีชีวิตก่อนครบ 6 ช่ัวโมง 

18. ผูป่้วยนอก      หมายถึง ผู้ที่รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลใน 

           แผนกผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของ 

           โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือ 

           คลินิก ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามข้อวินิจฉัยและ 

           ข้อบ่งช้ีที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้า 

           รักษาเป็นผู้ป่วยใน  

19. โรงพยาบาล     หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์ 

           โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบ 

           ทางด้านสถานที่ที่มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 

           ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน

           โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีห้องส าหรับการผ่าตัดใหญ่ 

           และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น 

           โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ 

           อาณาเขตน้ันๆ 

20. สถานพยาบาลเวชกรรม   หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์ 

           โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาต 

           ให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาล 

                                                    เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตน้ันๆ        

21. คลินกิ        หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตาม 

           กฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย์ท าการรักษาพยาบาล 
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           ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ 

 

22. มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏบัิติทางการแพทย์ที่ 

                                                                      เป็นสากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาที่เหมาะสมกบั

 ผู้ป่วย ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ และ 

           สอดคล้องกบัข้อสรุปจากประวัติการบาดเจบ็ 

           การเจบ็ป่วย การตรวจพบผลการชันสตูร หรือ 

           อื่นๆ (ถ้ามี)     

23. ความจ าเป็นทางการแพทย ์หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเง่ือนไขดังน้ี  

           1)  ต้องสอดคล้องกบัการวินิจฉัยโรค และ 

                การรักษาตามภาวการณ์บาดเจบ็หรือ         

                การเจบ็ป่วยของผู้รับบริการ   

           2)  ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตาม 

                มาตรฐานเวชปฏบัิติปัจจุบัน   

           3)  ต้องมิใช่เพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการหรือ 

                ของครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการ

                รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

           4)  ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตาม 

                มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม    

                                               ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็หรือ                                                                                          

                                                     การเจบ็ป่วยของผู้รับบริการน้ันๆ 

24.  แพทยท์างเลือก   หมายถึง   การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนั

            โรคโดยวิธกีารแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย

            การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่ 

               การแพทย์แผนปัจจุบัน 

25. การเขา้พกัรกัษาตวัครั้งใดครั้งหนึง่  

        หมายถึง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล       

         เวชกรรม เพ่ือการรักษาในฐานะผู้ป่วยในคร้ังใด                                  

         คร้ังหน่ึง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล                                                               

         หรือสถานพยาบาลเวชกรรม สองคร้ังหรือมากกว่าด้วย 

         สาเหตุ หรือโรคหรือ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกนั  

         โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ 

         สถานพยาบาลเวชกรรม แต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกนิกว่า....วัน  

 (ใหก้ ำหนดไดสู้งสดุไม่เกิน 90 วนั) นับแต่วันที่ออกจาก 

                                โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสดุท้าย  
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                                กใ็ห้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัว คร้ังเดียวกนัด้วย  

          

 

26. เอดส ์(AIDS)     หมายถึง ภมูิคุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune eficiency 

      Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดสแ์ละ 

      ให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส 

      เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการ

      ติดโรคการเจบ็ป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือด 

      แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human  

      Immuno Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวย

      โอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือที่ท  าให้เกดิ

      โรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis  

      Carinii Pneumonia) เช้ือที่ท  าให้เกดิโรคล าไส้ 

                                                      อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism Or Chronic  

              Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราที่ 

              แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi  

                                              Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) 

          ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s  

          Sarcoma เน้ืองอกเซลน า้เหลืองที่ระบบศูนย์ประสาท                                  

          ส่วนกลาง (Central Nervous System   

          Lymphoma) และ/ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซ่ึงเป็นที่

          รู้จักในปัจจุบันน้ีว่าเป็นอาการของภมูิคุ้มกนับกพร่อง 

          (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึง 

                                                    เป็นสาเหตุที่ท  าให้คนที่เป็นเสยีชีวิตอย่างกะทนัหัน 

          เจบ็ป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง  

          (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV(Human Immuno 

          Deficiency Virus) โรคที่ท  าให้เย่ือสมองเสื่อม  

                                                    (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของ 

          เช้ือไวรัส 

27. ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควร 

          จะเป็นเมื่อเทยีบกบัการให้บริการที่โรงพยาบาล  

          หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเกบ็ 

          กบัผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือ  

          สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก ซ่ึงผู้ได้รับ 

          ความคุ้มครองเข้ารับการรักษานั้น   
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28. ความรบัผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้อง

           รับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกนัภัย  

29. ค่าใชจ่้ายร่วม     หมายถึง ความรับผิดระหว่างบริษัทประกนัภัยและผู้ได้รับ 

           ความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 

           การรักษาพยาบาลอนัจะพึงจ่ายตามจ านวนเงิน 

           ผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วน 

           แรก (ถ้ามี) 

30. การก่อการรา้ย    หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือ 

           มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น 

           การกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน หรือที่ 

           เกี่ยวเน่ืองกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท า 

           เพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธนิิยมหรือ 

           จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือต้องการ 

           ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือ 

           ส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ 

           ตื่นตระหนกหวาดกลัว 

หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด 

1.  สญัญาประกนัภยั 

  สญัญาประกนัภัยน้ีเกดิข้ึนจากการที่บริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย         

ผู้ได้รับความคุ้มครองในใบค าขอเอาประกนัภัย และในใบแถลงสขุภาพและข้อแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ที่ผู้ถือ

กรมธรรม์ประกนัภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นมูลฐานในการตกลงรับประกนัภัยตามสญัญา 

ประกนัภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีไว้ให้ 

      ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็น

เทจ็ในข้อแถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงน้ันไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัท

ทราบ ซ่ึงถ้าบริษัททราบข้อความจริงน้ันๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบ้ียประกนัภัยสงูขึ้นอกี หรือบอกปัด 

ไม่ยอมท าสญัญาประกนัภัย สญัญาประกนัภัยน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บริษัทมีสิทธบิอกล้างสญัญาประกนัภัยได้  

      บริษัทจะไม่ปฏเิสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนือจากที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย    

ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหน่ึง 

2.  การไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณข์องสญัญาประกนัภยั 

    บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสญัญาประกนัภัยน้ี  เมื่อกรมธรรม์

ประกนัภัยมีผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดช าระเบ้ีย

ประกนัภัย 
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    ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอนัจะบอกล้างสญัญาประกนัภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธบิอกล้าง

สญัญาประกนัภัยภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลน้ัน บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสญัญา

ประกนัภัยในกรณีน้ีได้ 

3.  การแกไ้ขกรมธรรมป์ระกนัภยั 

  การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงยอมรับการแก้ไข และจะม ี  

ผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทกึแก้ไขในกรมธรรม์ประกนัภัย หรือออกเป็นเอกสารแนบท้ายหรือใบสลักหลัง 

ให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท 

4.  การบนัทึกและเก็บรกัษารายละเอียดของผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง 

            4.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยจะต้องเกบ็รักษาบันทกึเอกสารเกี่ยวกบัผู้ได้รับความคุ้มครอง    

แต่ละคนที่เอาประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีเป็นรายบุคคล แสดงช่ือ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกดิ

จ านวนเงินผลประโยชน์ วันที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสดุของกรมธรรม์ประกนัภัย ผู้รับประโยชน์ 

และรายละเอยีดอื่นๆ ตามที่จ าเป็นเพ่ือปฏบัิติตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี 

               4.2  ความผิดพลาดในการเกบ็รักษาบันทกึเอกสารน้ี จะไม่ท าให้กรมธรรม์ประกนัภัยที่สมบูรณ์

อยู่แล้วเสื่อมเสยีไป และไม่ท าให้กรมธรรม์ประกนัภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอกี แต่เม่ือได้

ตรวจพบความผิดพลาดเช่นว่านี้แล้ว ให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม 

   4.3  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานอนัเป็นข้อพิสจูน์แก่บริษัทตามที่      

ต้องการในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม์ประกนัภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือ

กรมธรรม์ประกนัภัยเกี่ยวกบัการประกนัภัยน้ี รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย

จะต้องอนุญาตให้บริษัทเข้าตรวจดูได้ตามสมควร 

5.  การช าระเบี้ ยประกนัภยัและการเริม่ความคุม้ครอง 

   5.1  การจ่ายเบ้ียประกนัภัยในปีแรก ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยต้องช าระ

เบ้ียประกนัภัยทนัท ีและความคุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกนัภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

    5.2  การจ่ายเบ้ียประกนัภัยในปีที่ต่ออายุ  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยต้อง 

ช าระเบี้ ยประกนัภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกนัภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตาราง 

กรมธรรม์ประกนัภัย และความคุ้มครองในปีต่ออายุ จะเป็นดังน้ี 

     5.2.1  หากผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยช าระเบี้ ยประกนัภัยภายใน 

30 วันดังกล่าวให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเน่ืองจาก 

ในปีก่อนหน้าและไม่น าเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 21 เร่ือง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 

มาเร่ิมนับใหม่ 

        5.2.2  หากผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยไม่ช าระเบี้ ยประกนัภัย ส าหรับ 

ปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก  าหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี สิ้นสดุลงตั้งแต่วันที่

กรมธรรม์ประกนัภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

6.  วนัทีม่ีสิทธิไดร้บัความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยั 
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   6.1  ในกรณีการประกนัภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธไิด้รับความคุ้มครองได้แก่

วันที่ผู้เอาประกนัภัยเร่ิมท างานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออื่นๆ น้ันขึ้นอยู่กบัการระบุใน

ใบค าขอเอาประกนัภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย   

    6.2  ในกรณีการประกนัภัยแบบมีการออกเงินสมทบ  ผู้เอาประกนัภัยต้องออกเงินสมทบ   

ค่าเบี้ ยประกนัภัยด้วยและวันที่มีสทิธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ 

     6.2.1  วันเร่ิมต้นการประกนัภัย ส าหรับการขอเอาประกนัภัยก่อนวันเร่ิมต้นการประกนัภัย 

หรือ 

                  6.2.2  วันที่ขอเอาประกนัภัย ส าหรับการขอเอาประกนัภัยภายใน 30 วัน นับแต่วัน

เร่ิมต้นการประกนัภัยหรือวันเร่ิมเป็นผู้เอาประกนัภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ 

    6.2.3  วันที่บริษัทตกลงรับประกนัภัย ส าหรับการขอเอาประกนัภัยเม่ือพ้นระยะเวลา      

ที่ก  าหนดในข้อ 6.2.2                       

     ถ้าผู้เอาประกนัภัยไม่สามารถปฏบัิติงานเตม็เวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจบ็หรือ            

การเจบ็ป่วยในวันที่มีสิทธไิด้รับความคุ้มครองน้ี  ให้ถือวันที่มีสิทธไิด้รับความคุ้มครองของผู้น้ันเป็นวันแรก      

ที่กลับเข้ามาปฏบัิติงานเตม็เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกนัภัยกลับเข้ามาปฏบัิติงาน 

7.  การคุม้ครองผูอ้ยู่ในอุปการะ 

   7.1  ผู้อยู่ในอุปการะจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี กต่็อเมื่อผู้เอาประกนัภัย

ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีอยู่ 

   7.2  ถ้าผู้อยู่ในอุปการะเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ก่อนหรือ

ในวันที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับ กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีจะไม่คุ้มครอง จนกว่าผู้อยู่ในอุปการะน้ันได้

รักษาให้หายและได้ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม น้ันแล้ว 

8.  การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่น 

  ถ้ามีการแถลงอายุ  หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคล่ือนจากความจริงท าให้ 

        8.1  บริษัทได้รับเบ้ียประกนัภัยน้อยกว่าที่ก  าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตาม 

กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีจะเทา่กบัจ านวนเบ้ียประกนัภัยที่ได้ช าระแล้วน้ัน อาจซ้ือความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

ประกนัภัยน้ีได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริง 

น้ันไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีแล้ว บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะ          

คืนเบ้ียประกนัภัยของกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีที่ได้ช าระแล้ว 

       8.2  บริษัทได้รับเบ้ียประกนัภัยเกนิกว่าอตัราที่ก  าหนด  บริษัทจะคืนเบี้ ยประกนัภัยในส่วน    

ที่เกนิให้แกผู้่ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัย อย่างไรกต็าม บริษัทจะไม่น าเงื่อนไขน้ีไปบังคับใช้

เพ่ือการปรับเบ้ียประกนัภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภัยในปีกรมธรรม์ประกนัภัยที่ผ่านไปแล้ว   

9.  การต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยั 

  9.1  กรมธรรม์ประกันภัยน้ีอาจต่ออายุต่อเน่ืองได้ จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยและ 

ผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุไม่เกิน..... ปี โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน อย่างไรกต็ามในกรณีที่บริษัทยินยอม   

ให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย บริษัทยังคงไว้ซ่ึงสิทธใิน 
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     9.1.1  การปรับอตัราเบ้ียประกนัภัยให้เหมาะสมกบัระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่

เพ่ิมข้ึนของผู้ได้รับความคุ้มครอง และ 

                          9.1.2  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภัย เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองของ

กรมธรรม์ประกนัภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความจ าเป็น 

  9.2  บริษัทอาจปฏเิสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้ถือกรมธรรม์ 

ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ 

ประกนัภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย และต้องแจ้งถึงสาเหตุของการปฏเิสธ 

การต่ออายุด้วย 

10.  การปรบัเบี้ ยประกนัภยั   

   บริษัทจะปรับเบ้ียประกนัภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกนัภัยตามช่วงอายุที่เปล่ียนไปของผู้ได้รับ

ความคุ้มครอง ตามอตัราที่บริษัทได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษร 

11.  ผลประโยชนค์วามคุม้ครอง กรณีการขอรบัความคุม้ครองระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยั  

              ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยแจ้งจ านวนและรายช่ือผู้เอาประกนัภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ

เพ่ิมเติมในระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภัย  บริษัทจะเรียกเกบ็ค่าเบ้ียประกนัภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับ

ความคุ้มครองจริง ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้อาประกนัภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสทิธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์

ความคุ้มครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุต่อปีน้ัน  บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกนัภัย หรือ 

ผู้อยู่ในอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์น้ันๆ ในจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้    

รับความคุ้มครองจริง 

12.  การเปลีย่นแปลงผลประโยชนค์วามคุม้ครองระหว่างปีกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือเมือ่ส้ินสุดสญัญา 

       แต่ละปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

   หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกนัภัย  หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดภายใต้

เง่ือนไขของกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีได้รับการปรับเพ่ิมข้ึนสงูกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับ หรือ  

ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของเดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับแจ้ง         

การเปล่ียนแปลงประเภทของงานหรือการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองของผู้เอาประกนัภัย หรือ          

ผู้อยู่ในอุปการะ โดยมีเง่ือนไขว่า 

              12.1  หากผู้เอาประกนัภัย ได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  นอกจากการลาหยุดงาน 

การลาพักผ่อนของผู้เอาประกนัภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย  จะไม่มีการเพ่ิมผลประโยชน์

ความคุ้มครองจากการประกนัภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกนัภัยน้ันได้กลับเข้าท างานเตม็เวลาปกติแล้ว 

              12.2  หากผู้ได้รับความคุ้มครองน้ันได้รับการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย ก่อนเวลาที่

ผลประโยชน์ความคุ้มครองได้ปรับเพ่ิม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจาก 

การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย ซ่ึงเกดิขึ้นก่อนการปรับเพ่ิมผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกนิกว่าจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สงูสดุเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพ่ิม 

              12.3  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยตาม

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพ่ิมผลประโยชน์ความคุ้มครอง  
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จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในรอบปีกรมธรรม์ประกนัภัยน้ัน จะไม่เกนิกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์

สงูสดุเดิมก่อนที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพ่ิม 

 
  อน่ึงผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อกัษรในการเปล่ียนแปลง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทตกลงยินยอมรับประกนัภัยดังกล่าว 

13.  การส้ินสุดความคุม้ครอง  

  13.1  ความคุ้มครองของผู้เอาประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี จะสิ้นสดุเมื่อมี

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกดิขึ้นดังต่อไปนี้  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 

                           13.1.1  ณ วันที่ผู้เอาประกนัภัย เกษียณอายุ หรือลาออก บริษัทจะคืนเบ้ียประกนัภัย

ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้เอาประกนัภัย โดยหักเบ้ียประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์

ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

                           13.1.2  เมื่อผู้เอาประกนัภัยเสียชีวิต ซ่ึงบริษัทจะคืนเบ้ียประกนัภัยให้แก่ 

ผู้รับประโยชน์ โดยหักเบ้ียประกนัภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออก 

ตามส่วน 

            13.1.3  เมื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยไม่ช าระเบี้ ยประกนัภัย 

ตามเง่ือนไขข้อ 5.2 

        13.1.4  ณ วันที่สิ้นสดุการว่าจ้างท างานของผู้เอาประกนัภัย หรือสิ้นสดุสภาพการจ้าง 

ซ่ึงบริษัทจะคืนเบ้ียประกนัภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้เอาประกนัภัย โดยหักเบ้ียประกันภัยส าหรับ 

ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  

  13.2  ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะแต่ละคน จะสิ้นสดุลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึงเกดิขึ้นดังต่อไปนี้  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 

                   13.2.1  ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกนัภัย เมื่อผู้อยู่ในอุปการะสิ้นสภาพการเป็น

บุคคลผู้อยู่ในอุปการะตามค าจ ากดัความที่ก  าหนดไว้ 

           13.2.2  เมื่อผู้อยู่ในอุปการะเสยีชีวิต  ซ่ึงบริษัทจะคืนเบ้ียประกนัภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับประโยชน์ โดยหักเบ้ียประกนัภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออก

ตามส่วน 

             13.2.3  ความคุ้มครองของผู้เอาประกนัภัยสิ้นสดุลงตามเง่ือนไข ข้อ 13.1 ทั้งน้ี

บริษัทจะคืนเบ้ียประกนัภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ โดยหัก     

เบ้ียประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ยกเว้นกรณี       

ที่ผู้เอาประกนัภัยไม่ได้มีการช าระเบี้ ยประกนัภัย 

  13.3  ความคุ้มครองในแต่ละข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายจะสิ้นสดุ เมื่อ

บริษัทได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจนครบจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง

และ/หรือเอกสารแนบท้าย น้ันแล้ว 

  13.4  กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี และการประกนัภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีจะสิ้นสดุ        

ในเวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกนัภัย 
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14.  การท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยักลบัมามีผลบงัคบัใหม่ (Reinstatement) 

     หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ีสิ้นสดุลงด้วยเหตุว่า ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย

หรือผู้เอาประกนัภัยไม่ช าระเบ้ียประกนัภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยหรือ

ผู้เอาประกนัภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีกลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบ

ก าหนดช าระเบี้ ยประกนัภัย โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 21 เร่ือง      

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) มาเร่ิมนับใหม่ 

   ทั้งน้ีความคุ้มครองส าหรับการบาดเจบ็ จะเร่ิมต้นทนัท ีณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์

ประกนัภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจบ็ป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอม

ให้กรมธรรม์ประกนัภัยกลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

15.  การตรวจทางการแพทย ์

  บริษัทมีสิทธติรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครอง

เทา่ที่จ าเป็นกบัการประกนัภัยน้ี และมีสิทธทิ  าการชันสตูรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อ

กฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัท ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและ

การตรวจวินิจฉัยของผู้ได้รับความคุ้มครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ัน บริษัทสามารถ

ปฏเิสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ 

16.  การแจง้และการเรียกรอ้ง 

  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบในทนัท ีเว้นแต่จะพิสจูน์ได้

ว่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเรว็ที่สดุ

เทา่ที่จะกระท าได้แล้ว 

17.  การส่งหลกัฐานการเรียกรอ้ง 

  ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ี ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย        

ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท 

โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

      1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องสทิธิค่ารักษาพยาบาลที่ก  าหนดโดยบริษัท 

     2.  ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 

      3.  ใบเสรจ็รับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รับเงิน 

          โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก ใบเสรจ็รับเงินต้องเป็นใบเสรจ็รับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืน
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ต้นฉบับใบเสรจ็ที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพ่ือให้ผู้ได้รับความคุ้มครองไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับ

ประกนัภัยรายอื่น แต่หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือ

จากการประกนัภัยอื่นมาแล้ว อนุโลมให้ผู้ได้รับความคุ้มครองส่งส าเนาใบเสรจ็ที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจาก

สวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัทได้ 

  การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสยีไป หากแสดงให้

เหน็ได้ว่ามีเหตุอนัสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด แต่ได้ส่งโดยเรว็ที่สดุ

เทา่ที่จะกระท าได้แล้ว 

18.  การจ่ายผลประโยชน ์

           บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรภายในก าหนดระยะเวลา 20 วัน  

นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย (สามารถระบุให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่าย หากต้องการโดยให้ระบุไว้ใน

ข้อตกลง) หรือในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้กบัผู้รับประโยชน์ 

     ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภัยน้ีไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภัย  ระยะเวลาที่ก  าหนดไว้อาจขยายออกไปได้

อกีตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกนิ 90 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับหลักฐานความเสยีหายครบถ้วนแล้ว 

   กรณีผู้ได้รับความคุ้มครอง รักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุ้มครองของ

กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี  บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตาม

วันที่ที่ระบุไว้ในใบเสรจ็รับเงินค่ารักษาพยาบาล 

              ทั้งน้ี หากบริษัทไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท 

จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ ยให้อกีในอตัราร้อยละ 12 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งน้ีนับจากวันที่ครบก าหนดช าระ 

19.  การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั  

    19.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้เอาประกนัภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย     

ฉบับน้ีได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสอื และมีสิทธไิด้รับเบ้ียประกนัภัยคืน หลังจากหักเบ้ียประกนัภัย

ส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอตัราเบ้ียประกนัภัยระยะสั้นตาม

ตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
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ตารางอตัราเบี้ ยประกนัภยัระยะสั้น 

ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไม่เกนิ/เดือน) 

รอ้ยละของ 
เบี้ ยประกนัภยัเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 
 

19.2  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ด้วยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้า  

ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้เอาประกนัภัย ตามที่อยู่  

คร้ังสดุท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ ยประกนัภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หรือ      

ผู้เอาประกนัภัย โดยหักเบ้ียประกนัภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออก

ตามส่วน  

20.  การระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

   ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี 

ระหว่างผู้มีสทิธเิรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภัยกบับริษัท และหากผู้มีสิทธเิรียกร้องประสงค์และเหน็ควรยุติ

ข้อพิพาทน้ันโดยวิธอีนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม

ข้อบังคับกรมการประกนัภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

 21.  สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition)  

          บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี  ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจบ็หรือ

การเจบ็ป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกนัภัยน้ีเร่ิมมีผลบังคับ

เป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

           21.1  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย  

โดยไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 
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           21.2  กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี มีผลบังคับต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง       

การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) น้ัน ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือ

วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี เร่ิมมี          

ผลบังคับเป็นคร้ังแรก   

22.  เงือ่นไขบงัคบัก่อน 

   บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองน้ี เว้นแต่ผู้ถือ

กรมธรรม์ประกนัภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏบัิติถูกต้อง

ครบถ้วนตามสญัญาประกนัภัยและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 

หมวดที ่ 3  ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป 

   การประกนัภยันี้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายจากการรกัษาพยาบาล หรือความเสียหายทีเ่กิดจาก

การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซอ้น) อาการ หรือภาวะความผิดปกติทีเ่กิดจาก 

            1.  โรคเร้ือรัง การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสญัญาประกนัภัย 
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม      
                                   2.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ 
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน า้หนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล
อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

   3.  การตั้งครรภ์  แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  การแก้ไข
ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสบืวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด  
   4.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 
              5.  การตรวจรักษา หรือการป้องกนั การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือชะลอการเสื่อมของวัย หรือ
การให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษา

ความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

   6.  การตรวจสขุภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล     
เวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธใีห้พักอยู่เฉยๆ     
การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล   
เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย  การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตุ  
ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
   7.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกบัสายตา การท าเลสคิ ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพ่ือ
ช่วยในการมองเหน็หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเหน็  
   8.  การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกบัฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน       
การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทยีม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องจาก
การบาดเจบ็โดยอุบัติเหตุ ทั้งน้ีไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทยีม 
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   9.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สรุา หรือสารออกฤทธิ์ต่อ          
จิตประสาท 

            10.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเน่ืองกบัภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ     
ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธสิั้น ออธสิซึม เครียด ความผิดปกติของ 
การกนิ หรือความวิตกกังวล 
   11.  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุด

หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

   12.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกนัโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้า

ภายหลังการถูกสตัว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกนับาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจบ็ 

            13.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
   14.  ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซ่ึงเป็นแพทย์สั่ง     
ให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส      
หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

   15.  การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริต
หรือไม่กต็าม ทั้งน้ีรวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง กนิ ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย 
การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์สั่ง 

   16.  การบาดเจบ็ที่เกดิข้ึนจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา 
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้   

      ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ัน ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑม์ีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ขึ้นไป  
   17.  การบาดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ   

ให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

18.  การบาดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก     
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

            19.  การบาดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า 
แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจต๊สกีด้วย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้น
หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจ้ีจ๊ัมพ์ ด าน า้ที่ต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วย
หายใจใต้น า้ 

    20.  การบาดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังข้ึนหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร  
อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
           21.  การบาดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับข่ีหรือปฏบัิติหน้าที่เป็นพนักงาน     

ประจ าในอากาศยานใดๆ 
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22.  การบาดเจบ็ที่เกดิข้ึนขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏบัิติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรือ
อาสาสมัคร และเข้าปฏบัิติการในสงคราม หรือปราบปราม   

23.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้าย

สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแขง็ข้อ การกบฏ        

การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวัิติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือ

เหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

   24.  การก่อการร้าย 

25.  การแผ่รังส ีหรือการแพร่กมัมันตภาพรังสจีากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใีดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง

นิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

26.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนัตรายอื่นใด

ที่อาจเกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

หมวดที ่ 4  ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

          ขณะที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับ  ภายใต้ข้อก าหนดของเง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองของ

กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจบ็จากอุบัติเหตุหรือ เจบ็ป่วยเมื่อพ้นระยะเวลา     

ที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนส าหรับค่าใช้จ่าย      

ที่จ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกดิขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทาง

การแพทย์ให้ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง  แต่ไม่เกนิจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง

กรมธรรม์ประกนัภัย ส าหรับข้อคุ้มครองดังต่อไปนี้   
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน) 

 

                 บริษทัจะจ่ายผลประโยชนก์ารอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม   

(ผูป่้วยใน) ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ดงัต่อไปนี้  

   1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล  
              1.1  ห้องผู้ป่วยปกติ 

                     บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจ าวัน ส าหรับค่าห้อง 

ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายไม่เกนิ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อวันหรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า แต่ทั้งน้ีสงูสุดไม่เกนิ ……วันต่อการเข้าพักรักษาตัวคร้ังใด

คร้ังหน่ึง                  

                       1.2  ห้องผู้ป่วยหนัก 

            ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก      

(ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจ าวันใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริงไม่เกนิ 2 เทา่ของค่าห้องและค่าอาหาร

ประจ าวัน แต่ทั้งน้ีไม่เกนิ ……วัน และเมื่อรวมกบัผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจ าวันในข้อ 1. แล้ว    

ไม่เกนิ.....วัน  

   2.  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป  

                     2.1  ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด             
               2.2  ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต 
                                   ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก 
จัดเตรียมและวิเคราะห์เพ่ือการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต 

          2.3  ค่าบริการรถพยาบาล 

                                    ค่าบริการรถพยาบาล เพ่ือเหตุผลทางการแพทย์ ไม่เกนิ ……บาท ส าหรับ 
การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง 

            2.4  ค่าตรวจทางห้องปฏบัิติการ และพยาธวิิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสวิีทยา ค่า
ตรวจวินิจฉัยโดยวิธพิีเศษอื่นๆ รวมค่าแพทย์อ่านผล   
            2.5  อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

                                   1)  ค่าอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด 
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                                 2)  ค่าเวชภัณฑส์ิ้นเปลือง (เวช.1)  

                       3)  ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวผู้ป่วย (เวช.3) ยกเว้น เคร่ืองกระตุ้น
หัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 
              2.6  ค่ากายภาพบ าบัด/กจิกรรมบ าบัด 

                               ค่ากายภาพบ าบัด ค่ากจิกรรมบ าบัด ค่าธรรมเนียมแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูหรือ    
นักกายภาพบ าบัด ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของใช้ตามความจ าเป็นทางการแพทย์  โดยการท ากายภาพบ าบัดดังกล่าว
ต้องเป็นผลต่อเน่ืองโดยตรงและสอดคล้องกบัการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย   
               2.7  ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ 

                   ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์การวางยาสลบ ค่าห้องพักฟ้ืน
หลังผ่าตัด ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด 

                2.8  ค่าแพทย์วิสญัญี/พยาบาลวิสญัญี 
                           ค่าบริการแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา 

             2.9  ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด 
                 ค่าปรึกษาแพทย์ทางการผ่าตัด ตามค่าธรรมเนียมการปรึกษาแพทย์ที่ต้อง 
จ่ายจริงหรือร้อยละ……ของจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย แล้วแต่

จ านวนใดจะน้อยกว่า 

         2.10  ค่ายากลับบ้าน 

               ค่ายากลับบ้าน ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ไม่เกนิกว่า......วัน นับแต่ 
วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ทั้งน้ีไม่เกนิกว่า......บาท 

             2.11  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน                             

             ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากการบาดเจบ็ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 

หลังจากการเกดิอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเน่ืองที่เกดิข้ึนภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาคร้ังแรก 

ส าหรับการบาดเจบ็แต่ละคร้ัง โดยจ่ายไม่เกนิจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสดุตาม  

ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

                        2.12  ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการดังต่อไปน้ี (ที่มิได้อยู่รักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน) 

                                  1)  การสลายน่ิว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 

                                 2)  การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดส ี(Coronary Angiogram/Cardiac  

                  Catheterization)       

              3)  การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra  

              Ocular Lens) 

              4)  การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด 

                                  5)  การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 

                                  6)  การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus  Operations) 
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                                 7)  การรักษาริดสดีวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber 

              Band Ligation) 

                                 8)  การตัดก้อนเน้ือที่เต้านม (Excision Breast Mass) 

                                 9)  การตัดช้ินเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy) 

                                   10)  การตัดช้ินเนื้อเพ่ือการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy) 

                                    11)  การตัด (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเท้า 

                                   12)  การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 

                                   13)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 

                                    14)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 

                                    15)  การเจาะช่องเย่ือหุ้มไขสนัหลัง (Lumbar Puncture)   

                                   16)  การเจาะช่องเย่ือหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc   

                                      Aspiration/Thoracic Paracentesis) 

                                   17)  การเจาะช่องเย่ือบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/ 

                  Abdominal Tapping) 

                                   18)  การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation&Curettage, 

              Fractional Curettage) 

                                   19)  การตัดช้ินเนื้อจากปากมดลูก (Calposcope, Loop diathermy) 

                                   20)  การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)       

                                   21)  การรักษาโรคด้วยรังสแีกมม่า (Gamma knife) 

                          (บริษทัสำมำรถระบุกำรรกัษำดงักล่ำวเพ่ิมเติมได ้ตำมควำมเหมำะสมกบักำรรกัษำ     

ตำมวทิยำกำรใหม่) 

             ทั้งน้ี หากมีการผ่าตัดให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอตัราค่าธรรมเนียม       

การผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

ขอ้จ ากดั  

       ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้

ความคุ้มครองสงูสดุไม่เกนิ……บาทต่อการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง       

ขอ้ยกเวน้ 

       การประกนัภยันี้   ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี้  

         1.  ยา การรกัษาหรือการตรวจวินิจฉยัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัค าวินจิฉยั อาการ หรือภาวะความ
ผดิปกติที่ระบุในใบรบัรองแพทย ์

         2.  เครือ่งกระตุน้หวัใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
         3.  กายอุปกรณ ์อุปกรณเ์ทียม เครือ่งมือทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน ไดแ้ก่ 
เครือ่งช่วยฟัง  แว่นตา เลนซ ์เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณอ์อกซิเจน เครือ่งวดัสญัญาณชีพ (ชีพจร ความดนั
เลือด อุณหภูมิ) เครือ่งช่วยค ้ ายนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม ไดแ้ก่ แขนเทียม ขาเทียม  ตาเทียม  
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        4.  การบริการโดยพยาบาลพเิศษ   

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การรกัษาโดยการผ่าตดั 

 

                  บริษทัจะจ่ายผลประโยชนก์ารรกัษาโดยการผ่าตดั ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ส าหรบั 

ค่าแพทยผ์่าตดัและหตัถการ และค่าปรึกษาทางการผ่าตดั กรณีมีการผ่าตดั ดงันี้   

   1.  ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ  
         บริษัทจะจ่ายค่าแพทย์ผ่าตัด ที่เรียกเกบ็โดยศัลยแพทย์หรือแพทย์ส าหรับการผ่าตัดหรือ

หัตถการทางการแพทย์ ที่เป็นผลจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย ดังต่อไปน้ี 
             1.1  ส าหรับการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์คร้ังหน่ึงคร้ังใด  
                     บริษัทจะจ่ายค่าธรรมเนียมการผ่าตัดที่ต้องจ่ายจริง หรือตามจ านวนเงินที่

ก  าหนดไว้ส าหรับการผ่าตัดน้ันตามตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
             1.2  ในกรณีการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์เกนิกว่าหน่ึงอวัยวะ ซ่ึงกระท า   

ในแผลเดียวกนั 

                                บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์หน่ึง

คร้ังที่มีผลประโยชน์มากที่สุด 

          1.3  ส าหรับการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ทั้งหมดที่ได้กระท าในการ

บาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยคร้ังหน่ึงคร้ังใด  
                                บริษัทจะจ่ายไม่เกนิจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสดุตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภัย 

   2.  ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด 
                   บริษัทจะจ่ายค่าปรึกษาการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ ส าหรับการปรึกษาแพทย์

ผู้เช่ียวชาญพิเศษเกี่ยวกบัการผ่าตัด ดังต่อไปน้ี 

                      2.1  ค่าธรรมเนียมการปรึกษาแพทย์ที่ต้องจ่ายจริง หรือร้อยละ……ของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

        2.2  ค่าธรรมเนียมการปรึกษาจะต้องรวมเข้ากบัค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ไม่เกนิ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือไม่เกนิจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

ขอ้จ ากดั  

        ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้
ความคุ้มครองสงูสดุไม่เกนิ……บาทต่อการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง 
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ขอ้ยกเวน้ 

         การประกนัภยันี้  ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี้  

          1.  การรกัษาหรือการตรวจวินิจฉยัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัค าวินจิฉยั อาการ หรือภาวะความ
ผดิปกติที่ระบุในใบรบัรองแพทย ์
           2.  การบริการโดยพยาบาลพเิศษ 

   
 

ตารางอตัราค่าธรรมเนยีมการผ่าตดั 
 

ลกัษณะการผ่าตดั รอ้ยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชนสู์งสุด 

ช่องท้อง  การผ่าตัดไส้ติ่ง 50.00 

 การผ่าตัดล าไส้ 75.00 

 การผ่าตัดกระเพาะอาหาร 75.00 

 การต่อกระเพาะอาหารกบัล าไส้ 62.50 

 การตัดเอาถุงน า้ดีออก  75.00 

 การผ่าตัดช่องท้องเพ่ือการวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือการตัดเอาอวยัวะในช่องท้องออกหนึ่งอย่างหรือ

มากกว่าเว้นแต่จะได้ระบุไว้ในที่น้ีเป็นประการอื่น  
 

50.00 

 การผ่าตัดช่องท้อง เพ่ือการผ่าตัดตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปในแผลเดียวกนัให้ถือว่าเป็นการผ่าตัดคร้ังเดียว  

ฝี การผ่าเอาหนองออก ฝี หรือหนองแห่งเดียวกนัหรือหลายแห่ง 5.00 

 การรักษาหนอง หรือฝี ซ่ึงต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม คร้ังเดียวหรือ

หลายคร้ัง  
 

12.50 

การตัด นิ้ วมือหรือนิ้ วเท้าแต่ละนิ้ ว  7.50 

 มือ แขนท่อนล่าง หรือเท้าที่ข้อเท้า 25.00 

 ขา แขน หรือต้นขา 37.50 

 ต้นขาที่ตะโพก  75.00 

เต้านม การตัดลึกเข้าไปถึงต้นเหตุในรักแร้และตัดนมออกข้างเดียวหรือสองข้าง 75.00 

 การตัดข้างเดียว หรือสองข้าง ในลักษณะง่ายๆ 37.50 

ทรวงอก การเปิดหน้าอก  100.00 

 การเอาปอด หรือส่วนของปอดออก  75.00 

 การผ่าเข้าไปในช่องทรวงอกเพื่อการวนิิจฉัยโรค หรือการรักษาอวัยวะภายในทรวงอก ยกเว้นการเจาะ 25.00 

 การเอาหนองออก ยกเว้นการเจาะ  12.50 

 การอดัลมเข้าทรวงอก  12.50 

 การบรรจุแต่ละข้าง แต่ต้องไม่เกนิหกคร้ัง  2.50 
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ลกัษณะการผ่าตดั รอ้ยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชนสู์งสุด 

 การวินิจฉัยโรคด้วยการใช้เคร่ืองมือดทู่อหายใจ (BRONCHOSCOPY) 12.50 

 การผ่าตัด ไม่รวมถึงการตัดช้ินเนื้อตรวจ  25.00 

หัวใจ การผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดล้ินหัวใจ  100.00 

หู การผ่าตัดเยื่อหู 5.00 

 การผ่าตัดเยื่อหูใส่ท่อระบาย 20.00 

 การผ่าตัด มาสตอย ทั้งหมดข้างเดยีว การตกแต่งเยื่อแก้วหู 50.00 

 การผ่าตัด มาสตอย ทั้งหมดสองข้าง 62.50 

 การผ่าตัดอวยัวะหูภายในเพ่ือให้ได้ยินเสยีง ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง  100.00 

หลอดอาหาร การผ่าตัดหลอดอาหารตีบ 37.50 

 การใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร 12.50 

ตา การเอาสิ่งแปลกปลอมภายนอกออกจากเยื่อบุตาด า 2.50 

 แยก RETINA MULTIPLE FUSIONS 100.00 

 ต้อกระจก การรักษาจอประสาทตาโดยใช้แสงเลเซอร์ 50.00 

 โรคตาโกลโคม่า (GLAUCOMA) 31.25 

 การเอาลูกตาออก การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา 31.25 

 การลอกเอาต้อเนื้อออก 15.00 

 การสวนท่อน า้ตา 12.50 

 การสวนท่อน า้ตาใส่ท่อระบาย 15.00 

 การผ่าตัดตกแต่งท่อน า้ตา 31.25 

 การผ่าตัดกุ้งยิงหรือฝีที่เปลือกตา  5.00 

กระดูกหัก การรักษากระดูกต้นคอ กระดูกสะบัก หรือแขนท่อนล่าง ต่อกระดูกหนึ่งท่อน 15.00 

หรือแตก กระดูกก้นกบ น้ิวเท้า กระดูกเท้า หรือกระดูกซ่นที่เท้า  10.00 

 กระดูกต้นขา 37.50 

 แขนท่อนบน หรือขา ต่อกระดูกหนึ่งช้ิน 25.00 

 กระดูกน้ิวมือหรือน้ิวเท้า ข้างเดียว หรือซ่ีโครง 5.00 

 แขนส่วนล่าง กระดูกสองช้ิน ช่องหัวเข่า หรือกระดูกเชิงกรานซ่ึงไม่ต้องดึงเข้าที่ 20.00 

 กระดูกขาสองช้ิน 30.00 

 กระดูกขากรรไกรล่าง กระดูกบริเวณใบหน้า 17.50 

 กระดูกมือ กระดูกฝ่ามือ จมูก ซ่ีโครง สองช้ินหรือมากกว่า หรือกระดูกหน้าอก  7.50 

 กระดูกเชิงกรานซ่ึงต้องดึงเข้าที่ 31.25 

 กระดูกสนัหลัง TRANSVERSE PROCESSES แต่ละข้าง  6.25 

 กระดูกสนัหลัง กระดูกแตกโดยแรงบีบกด คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 37.50 

 กระดูกข้อมอื 11.25 

การหักของ

กระดูกแทง 
ส าหรับการแตกหักของกระดูกออกนอกเนื้อให้เพ่ิมผลประโยชน์ข้างบนนี้อกี 50%  
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ลกัษณะการผ่าตดั รอ้ยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชนสู์งสุด 

ออกนอก     

ผวิหนัง 

ส าหรับการแตกหักซ่ึงต้องผ่าตัดรวมทั้งการปลูกกระดูก หรือการเฉือนกระดกูให้เพิ่มผลประโยชน์

ข้างบนนี้อกี 100% ของรายการนั้น แต่ต้องไม่เกนิ                                                                                                      
 

100.00 

ทางเดินรังไข่- การผ่าตัดเอาไตออก 75.00 

ทางปัสสาวะ การผ่าตัดเอาไตเข้าที่  75.00 

 การตัดเนื้องอก หรือก้อนนิ่วในไตออก ท่อปัสสาวะ หรือกระเพาะปัสสาวะโดยการผ่าตัด  62.50 

 รักษาโดยวิธจีี้ ด้วยไฟฟ้าหรือใช้เคร่ืองมือดูข้างใน การน าก้อนนิ่วออกโดยการส่องกล้อง การสลายนิ่ว 

โดยใช้คล่ืนเสยีง 

 

20.00 

 ท่อปัสสาวะตีบโดยการผ่าตัด 30.00 

 การผ่าตัดภายในท่อปัสสาวะ  15.00 

 การผ่าตัดต่อมลูกหมาก (PROSTRATE) ออกครบกรรมวิธ ี 75.00 

 การตัดต่อมลูกหมากออกบางส่วน โดยวิธจีี้ ด้วยเคร่ืองมอื ENDOSCOPIC 25.00 

 การตัดต่อมลูกหมากโดยวิธผ่ีาตัดอย่างอื่น  50.00 

 การผ่าตัดลูกอณัฑะ หรือการตัดท่อน า้กาม 25.00 

 การผ่าตัดรีดการมีน า้ในถุงอณัฑะ หรือเส้นเลือดโป่งในลูกอณัฑะ 12.50 

 การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย 12.50 

 การตัดมดลูกส่วนใหญ่ที่เป็นมะเรง็ 75.00 

 การตัดมดลูกพร้อมทั้งทอ่และรังไข่ พร้อมทั้งตัดหรือไม่ตัดไส้ติ่ง  62.50 

 การขูดหรือการจี้ปากมดลกู ในระยะไม่มีประจ าเดือน  10.00 

 การถ่างหรือการขูดปากมดลูก ในระยะไม่มีประจ าเดือน  12.50 

 การซ่อมฝีเยบ็ หรือช่องคลอดขาด มิใช่ทนัทภีายหลังคลอดรวมทั้งถุงในกระเพาะปัสสาวะ 

(CYSTOCELE) และถุงในล าไส้ (RECTOCELE) 
 

37.50 

 การตัดเนื้องอกไฟบรอยด์ โดยไม่เปิดช่องท้อง การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด 20.00 

คอพอก การตัดต่อมไทรอยด์ออก 75.00 

 การตัดเนื้องอกต่อมไทรอยด์เฉพาะส่วน 37.50 

ไส้เลื่อน การรักษาด้วยการฉีดยาครบขนาดไส้เล่ือนข้างเดียว 18.75 

 การรักษาด้วยการฉีดยาครบขนาดไส้เล่ือนสองข้าง 25.00 

 การผ่าตัดเอาออกทั้งหมด รวมทั้งการฉีดยารักษาโรคไส้เลื่อนข้างเดียว 37.50 

 การผ่าตัดเอาออกทั้งหมด รวมทั้งการฉีดยารักษาโรคไส้เลื่อนสองข้าง 50.00 

ข้อต่อและ

กระดูกเคลื่อน 
การผ่าตัดเข้าไปในข้อต่อที่เป็นโรค และไม่อยู่ในภาวะปกตินอกจากก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น          

ยกเว้นการเจาะ 

12.50 

 การผ่าบ่า ข้อศอก หรือหัวเข่า ยกเว้นการเจาะ 37.50 

 การผ่าตัด และติดเข้าที่เดิมโดยการผ่าตัดข้อต่อเคล่ือน หรือการอกัเสบที่บ่าตะโพกหรือกระดูกสนัหลัง 75.00 

 หัวเข่า ข้อศอก ข้อมอื หรือข้อเท้า 37.50 

 การเคลื่อนของน้ิวมือหรือนิ้ วเท้า แต่ละนิ้ ว 5.00 

 บ่า หรือข้อศอก ข้อมือ หรือข้อเท้า  15.00 
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ลกัษณะการผ่าตดั รอ้ยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชนสู์งสุด 

 กระดูกขากรรไกรล่าง  6.25 

 ตะโพก หรือหัวเข่า ยกเว้นสะบ้าหัวเข่า 20.00 

 สะบ้าหัวเข่า 5.00 

 การผ่าตัดปลอดหุ้มเอน็  เยื่อหุ้มกระดกู 12.50 

 ส าหรับการเคลื่อนของข้อต่อหรือกระดูกซ่ึงจ าเป็นต้องท าการผ่าตัดเปิดนั้นผลประโยชน์จ านวนสงูสดุ   ที่ได้รับส าหรับการเคล่ือน

น้ันจะเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนที่ก าหนดไว้ในรายการข้างต้นน้ี 

จมูก การเจาะสนัจมูก 2.50 

 การผ่าตัดไซนัสในช่องจมกู 17.50 

 การผ่าตัดไซนัสภายนอกจมกู 37.50 

 การเอาเนื้องอกออก (POLYPUS) แห่งเดียวหรือหลายแห่ง 5.00 

 การตัดใต้เยื่อเมอืก (SUBMUCOUS RESECTION) 25.00 

 TURBINECTOMY  7.50 

การเจาะ การเจาะช่องท้อง การเจาะคอ การเจาะสวนเส้นเลือดด า 12.50 

 ทรวงอก หรือกระเพาะปัสสาวะ ยกเว้นการสวนกระเพาะปัสสาวะ 7.50 

 เยื่อแก้วหู ถุงน า้ในอณัฑะ ข้อต่อหรือกระดูกไขสนัหลัง 5.00 

ทวาร การผ่าตัดใหญ่ของมะเรง็ทุกระยะ รวมทั้งการเจาะช่องอุจจาระใหม่ 100.00 

 ริดสดีวง เฉพาะภายนอก การตัด ครบวิธกีาร  7.50 

 ริดสดีวงภายใน หรือทั้งภายนอกภายใน รวมทั้งล าไส้ปลิ้นออกรวมการตัดทั้งหมดหรือการฉีดยารักษา

ครบชุด 
 

20.00 

 การผ่าตัดรักษาที่เกดิขึ้นจากทวารออกมาถึงก้น (การผ่าตัดฝีกณัฑสตูร) 17.50 

 การผ่าตัดรอยแตกแยกบริเวณทวาร 5.00 

 การตัดอื่นๆ บริเวณทวารหนัก 17.50 

 การตรวจรักษาโดยการส่องกล้อง 12.50 

กะโหลก การตัดเข้าไปในช่องสมอง ยกเว้นการเปิดและการเจาะโดยใช้เคร่ืองเจาะ 100.00 

ศรีษะ การเอากระดูกออก การเปิด หรือการบรรเทาความกดดัน  31.25 

ล าคอ การผ่าต่อมทอนซิล และการผ่าต่อมอดินอยด์  25.00 

 การใช้กล้องดูหลอดเสยีงเพ่ือวินจิฉัยโรค  5.00 

เนื้องอก การผ่าตัดเนื้องอกอนัตราย ยกเว้นเยื่อเมือก ผวิหนังและเยื่อพังผดื  50.00 

 เน้ืองอกอนัตรายที่เยื่อเมอืกผวิหนังและเยื่อพังผดื 25.00 

 การผ่าตัดเนื้องอกแบบ POLONIDAL SINUS 25.00 

 เน้ืองอกไม่ร้ายแรงที่ลูกอณัฑะ หรือเต้านม  20.00 

 เนื้อโปน (GANGLION) 3.75 

 หูดหรือไฝ  2.50 

 เนื้องอกไม่เป็นอนัตรายแห่งเดียวหรือหลายแห่ง เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ในที่น้ีซ่ึง 

ต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
 

12.50 
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ลกัษณะการผ่าตดั รอ้ยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชนสู์งสุด 

 ไม่ต้องอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  5.00 

 ในกรณีที่มีการรักษาโรคเน้ืองอกตามรายการข้างบนน้ีโดยรังสเีอก๊ซ์ หรือแร่เรเดียม ผลประโยชน์สงูสดุที่จะจ่ายให้ส าหรับการ

รักษาจนจบวิธกีาร รวมทั้งการผ่าตัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ส าหรับการผ่าตัดเน้ืองอกน้ันๆ 

เส้นโลหิต เส้นโลหิตขอด การผ่าตัดเส้นโลหิตทุกอย่างหรือการฉีดยาในขาข้างเดยีว  20.00 

 การผ่าตัดหรือการฉีดยาในขาสองข้าง 30.00 

 ถ้าการผ่าตัดที่กระท าน้ันไม่ได้แสดงไว้ในตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด บริษัทสงวนสทิธิ์ที่จะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการ

ผ่าตัดให้ส าหรับการผ่าตัดนั้น  โดยการผ่าตัดที่มีความส าคัญและความร้ายแรงเท่าเทยีมกนั จะได้น าไปใช้เป็นมาตรฐานส าหรับ

บริษัทในการเปรียบเทยีบเพ่ือจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าผ่าตัดดังกล่าว 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การดูแลโดยแพทย ์

 

      บริษทัจะจ่ายผลประโยชนก์ารดูแลโดยแพทย ์ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ดงัต่อไปนี้  

แพทยเ์จา้ของไขที้ใ่หก้ารดูแลในแต่ละวนัระหว่างทีม่ีการอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

เวชกรรม (ผูป่้วยใน) 

    บริษัทจะจ่ายโดยไม่เกนิจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อวันหรือจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ทั้งน้ีการค านวณ

ผลประโยชน์ค่าแพทย์เย่ียมไข้ต้องไม่เกนิจ านวนวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม  

ขอ้จ ากดั  

       ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้
ความคุ้มครองสงูสดุไม่เกนิ………บาทต่อการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง         
ขอ้ยกเวน้ 

         การประกนัภยันี้  ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี้  

          1.  การรกัษาหรือการตรวจวินจิฉยัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัค าวินจิฉยั อาการ หรือภาวะความผดิปกติ
ทีร่ะบุในใบรบัรองแพทย ์
          2.  การบริการโดยพยาบาลพเิศษ 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

การรกัษาพยาบาลทีไ่ม่ไดอ้ยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก) 
 

                 บริษทัจะจ่ายผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาลทีไ่ม่ไดอ้ยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก) ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ดงัต่อไปนี้  

   1.  การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก  

         บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับ

ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซ่ึงเป็นผลจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ังไม่เกนิ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสดุตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

          ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้......คร้ังต่อวัน

สงูสดุไม่เกนิ ......คร้ังต่อปี  และ......คร้ังต่อโรค  แต่ถ้าหากยังต้องรักษาพยาบาลต่อเน่ืองด้วยสาเหตุของโรค
เดมิจะต้องมีระยะเวลาห่างจากการรักษาคร้ังสดุท้ายเป็นเวลา......วัน 
    2.  ยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก  
          การจ่ายยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก จะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยา

ที่จ่ายต้องไม่เกนิ.......วัน นับจากวันที่ได้รับการรักษา  
ขอ้จ ากดั  

        ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้
ความคุ้มครองสงูสดุไม่เกนิ……บาทต่อการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง          
ขอ้ยกเวน้ 

        การประกนัภยันี้  ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี้  

         1.  ยา การรกัษาหรือการตรวจวินิจฉยัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัค าวินจิฉยั อาการ หรือภาวะความ
ผดิปกติที่ระบุในใบรบัรองแพทย ์

         2.  เครือ่งกระตุน้หวัใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
            3.  กายอุปกรณ ์อุปกรณเ์ทียม เครือ่งมือทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน ไดแ้ก่ เครือ่งช่วย
ฟัง แว่นตา เลนซ ์เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณอ์อกซิเจน เครือ่งวดัสญัญาณชีพ (ชีพจร ความดนัเลือด อุณหภูมิ) 
เครือ่งช่วยค ้ ายนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม ไดแ้ก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 
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หมวดที ่ 5  เอกสารแนบทา้ย 

   ขณะที่กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับภายใต้ข้อก าหนดของเง่ือนไขเอกสารแนบท้ายของ

กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุหรือการเจบ็ป่วยเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกดิขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐาน

ทางการแพทย์ให้ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง  แต่ไม่เกนิจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  ส าหรับเอกสารแนบท้าย ดังต่อไปนี้                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

- 30 - 

 

เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง 

การคลอดบุตร 
 

      หากข้อความภายใต้เอกสารแนบท้ายน้ี ขัดหรือแย้งกบัข้อความใดในกรมธรรม์ประกนัภัย 

ฉบับน้ีเป็นที่ตกลงว่า กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี ได้ขยายความคุ้มครองการคลอดบุตร  
   ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  และค่าแพทย์เกี่ยวกบั          
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละคร้ัง โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอาประกนัภัยมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้งบุตร         

ซ่ึงบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั 

   1.  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ไม่เกนิจ านวนเงินที่ต้อง

จ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกนัภัย  แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
   2.  ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง 
              2.1  ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบในห้องปฏบัิติการ  การให้ยาบริโภค  
การให้เลือด 

              2.2  ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ 
                        1)  ค่าแพทย์ท าคลอด 

                       2)  การตรวจระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด 

                       3)  ค่าบริการรถพยาบาล แต่ไม่เกนิ……บาท ส าหรับการคลอดแต่ละคร้ัง 
   3.  ค่าบริการเพ่ือการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ 
เงือ่นไขการจ่ายผลประโยชนส์ าหรบัการมีครรภแ์ต่ละครั้งไม่เกิน 

       1. จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกนิร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เคร่ืองมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากนั 
                    2.  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกนิร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตามที่ระบุ

ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย กรณีการแท้งบุตร  แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากนั 

                   3.  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกนิร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุตาม     
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดย     
การผ่าตัดฉุกเฉิน แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากนั  
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ขอ้จ ากดั  

             1.  บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเพราะการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายใน 280 วันแรก นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายน้ีมีผลบังคับ  
                   2.  บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองส าหรับการบริการรักษาพยาบาลที่

ไม่เกี่ยวกบัการคลอดบุตร เว้นแต่การรักษาซ่ึงจ าเป็นเพ่ือช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกดิ 

ขอ้ยกเวน้ 

      การประกนัภยันี้  ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้าย การบริการโดยพยาบาลพเิศษ 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง 

การรกัษาดา้นทนัตกรรม 

 

              หากข้อความภายใต้เอกสารแนบท้ายน้ี ขัดหรือแย้งกบัข้อความใดในกรมธรรม์ประกนัภัย

ฉบับน้ีเป็นที่ตกลงว่า กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี ได้ขยายความคุ้มครองการรักษาด้านทนัตกรรม 
          บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาด้านทนัตกรรมให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง        

ที่ได้รับความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโรคโดยทนัตแพทย์ ซ่ึงเป็นผลจากการตรวจวินิจฉัยโรคทาง         

ทนัตกรรม ไม่เกนิจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อคร้ัง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสดุ       

ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

ความคุม้ครองส าหรบัการบ าบดัรกัษาโรคทางทนัตกรรม มีดงันี้  

              1.  ขูดหินปูน 
             2.  อุดฟัน 

              3.  ตรวจฟัน  
              4.  เอก็ซเรย์ฟัน  
              5.  ถอนฟัน 
              6.  รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) 
              7.  ผ่าฟันคุด  
              8.  การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกนิ 12 ปี)  
              9.  การใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิดฐานและโครงพลาสติก 

เอกสารประกอบการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนการรกัษาดา้นทนัตกรรม 

             1.  ใบเสรจ็รับเงินต้นฉบับ  
              2.  ใบรับรองทนัตแพทย์ 

                     3.   แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนของบริษัท 

                           4.  เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาค่าสนิไหมทดแทน 
ขอ้ยกเวน้ 

         การประกนัภยันี้  ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี้  

          1.  การรอ้งขอการรกัษาหรือผ่าตดัทางทนัตกรรมโดยมิไดม้ีการแนะน าโดยทนัตแพทย์

รวมถงึการบริการทางทนัตกรรมทีไ่ม่จ าเป็นต่อการรกัษา  

          2.  อุปกรณเ์ทียมและอวยัวะเทียมทุกชนิด   

          3.  การตรวจรกัษาทางทนัตกรรมใดๆ ทีม่ีวตัถุประสงคเ์พือ่ความสวยงาม ไดแ้ก่  
การฟอกสีฟัน การรกัษาฟันห่าง การรกัษาสีฟันทีผ่ิดปกติ  

          4.  การรกัษาอาการนอนกดัฟันทุกชนดิ รวมถงึการรกัษาความผิดปกติในการนอนหลบั  

          5.  การจดัฟันทุกประเภท รวมถงึการจดัฟันเพือ่แกไ้ขการสบฟันที่ผดิปกติ 
          6.  การรกัษาทางทนัตกรรมทีไ่ม่ไดเ้กิดจากพยาธิสภาพ 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง 

การดูแลโดยพยาบาลพเิศษ 

 

                  หากข้อความภายใต้เอกสารแนบท้ายน้ี ขัดหรือแย้งกบัข้อความใดในกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับ

น้ีเป็นที่ตกลงว่า กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี ได้ขยายความคุ้มครองถึงการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ  

                 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยพยาบาลพิเศษน้ี ต่อเม่ือแพทย์ที่ท  าการรักษาลง

ความเหน็และสั่งว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีความจ าเป็นต้องได้รับบริการการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ในขณะ   
ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่บ้านติดต่อจาก      

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง       

ไม่เกนิจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สงูสุดตามที่ระบุไว้     

ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครอง 

การรกัษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทีม่ีค่าใชจ่้ายสูง 

 

             หากข้อความภายใต้เอกสารแนบท้ายน้ี ขัดหรือแย้งกบัข้อความใดในกรมธรรม์ประกนัภัย 

ฉบับน้ีเป็นที่ตกลงว่า กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับน้ี ได้ขยายความคุ้มครองการรักษาการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย

ที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

บริษทัตกลงจะจ่ายผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ดงัเงือ่นไขต่อไปนี้  

    1.  ผลประโยชน์การรักษาการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยสาหัส 

                       หากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ส าหรับผู้ได้รับความคุ้มครองใน

ระหว่างการดูแลรักษาโดยแพทย์  บริษัทจะจ่ายร้อยละ …… ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกนิ

จ านวนเงินความเสียหายส่วนแรกดังก าหนดไว้ในข้อ 2. 

    2.  ความรับผิดส่วนแรก 

                  จ านวนเงินความเสียหายส่วนแรกซ่ึงผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องรับผิดชอบเองแต่ละคน  

ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  เฉพาะค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองส าหรับการบาดเจบ็หรือ     
การเจบ็ป่วยแต่ละคร้ังที่ได้จ่ายไปในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดือนติดต่อกนั ระหว่างที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง    

ได้รับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายน้ี จะน ามาค านวณจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก ซ่ึงความรับผิด

ส่วนแรกน้ี ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดเชยจากข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ไป

แล้วบางส่วน 

    3.  จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด 

                  จ านวนเงินสูงสดุที่จะจ่ายให้ตามเอกสารแนบท้ายน้ีต่อผู้ได้รับความคุ้มครองคนหน่ึงคนใด 

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองต่อการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง ซ่ึงได้เกดิขึ้นในระหว่างระยะเวลาการจ่าย

ผลประโยชน์หน่ึงคร้ังหรือมากกว่า เป็นจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

    4.  ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ 
               บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองที่เกดิข้ึนจากการบาดเจบ็หรือ        

การเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง โดยจะเร่ิมต้นในวันที่ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองเป็นจ านวนเงินสูงกว่าจ านวนเงินความเสียหาย 

ส่วนแรกและจะนับต่อจากวันนั้นไปเป็นเวลาหน่ึงปี ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์จะสิ้นสดุลง ในกรณีใด 
กรณีหน่ึง ดังน้ี 

            4.1  วันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้หายจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย  หรือ 
             4.2  ในวันที่มีการจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสดุส าหรับการบาดเจบ็หรือ      

การเจบ็ป่วยน้ันแล้ว หรือ 

            4.3  ณ วันที่ความคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองสิ้นผลบังคับ หรือ  
            4.4  ณ วันที่กรมธรรม์ประกนัภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกนัภัย และไม่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับปีต่อไป เว้นแต่วันดังกล่าวผู้ได้รับความ
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คุ้มครองยังคงอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในกรณีน้ีความคุ้มครองส าหรับ        

การรักษาพยาบาลการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยน้ันจะสิ้นสดุลง กต่็อเมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองได้ออกจาก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเรียบร้อยแล้ว หรือบริษัทได้จ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด

เรียบร้อยแล้ว แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 

    5.  ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง 
              ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกดิข้ึนจากการบ าบัดรักษา
หรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกนิกว่าค่าใช้จ่ายปกติซ่ึงเรียกเกบ็ในอาณาเขต   
ที่ให้บริการน้ัน ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกดิข้ึนในวันซ่ึงได้ให้หรือได้รับการบริการน้ันๆ แล้ว  
       ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑดั์งต่อไปน้ีจะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง 

            5.1 ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

เวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ข้อ 1 (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) เว้นแต่ส่วนที่เกนิจ านวนเงินจ ากดัต่อวัน

ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย และค่าบริการรถพยาบาล 

                         5.2  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

เวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ข้อ 2 (ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด       

และข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ขอ้ยกเวน้ 

                   การประกนัภยันี้  ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี้  
                   1.  การปลูกถ่ายอวยัวะและการลา้งไตในกรณีไตวายเร้ือรงั 

                   2.  การรอ้งขอเขา้อยู่รกัษาตวัหรือการผ่าตดัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิไดม้ีการแนะน าโดยแพทยห์รือศลัยแพทย  ์รวมถึงการบริการทางการแพทยที์ไ่ม่จ าเป็นต่อการรกัษา 
                   3.  การบริการโดยพยาบาลพเิศษ  

      4.  เครือ่งกระตุน้หวัใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
         5.  กายอุปกรณ ์อุปกรณเ์ทียม เครือ่งมือทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน ไดแ้ก่   

เครือ่งช่วยฟัง แว่นตา เลนซ ์เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณอ์อกซิเจน เครือ่งวดัสญัญาณชีพ (ชีพจร ความดนั
เลือด อุณหภูมิ) เครือ่งช่วยค ้ ายนัต่างๆ รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม ไดแ้ก่ แขนเทียม  ขาเทียม ตาเทียม 

 

 


