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กรมธรรม์ประกนัภัยสุขภาพกลุ่ม 
 
   โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการ
ตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไป เง่ือนไข
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกันภยัน้ี บริษทัให้สัญญากับผูไ้ด้รับความคุม้ครอง
ดงัต่อไปน้ี 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
   ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ถือว่ามี
ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม  เวน้แต่จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 1. บริษทั หมายถึง บริษทัอาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 2. กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขข้อตกลงคุ ้มครอง 

ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนดเอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรองและใบสลกัหลงั
กรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

 3. ผูถื้อกรมธรรม์
ประกนัภยั 

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ ประกนัภยัในตารางกรมธรรม์
ประกันภยัน้ี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีการประกันภยัเพื่อประโยชน์ของผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง 

 4. ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง ลูกจา้งหรือสมาชิกของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีไดร้ะบุช่ือไวใ้นเอกสารแนบ
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ย 

 5. ผูอ้ยูใ่นอุปการะ หมายถึง ผูท่ี้อยู่ในความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั  และไดร้ะบุช่ือไวใ้นเอกสารแนบ
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ย ไดแ้ก่ 
1) คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีมีอายไุม่เกิน   -   ปีบริบูรณ์ 
2) บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัหรือของสมรสท่ีมีอายตุั้ง 
 แต่   -   สัปดาห์แต่ไม่เกิน   -   ปีบริบูรณ์ และยงัมิไดส้มรส 
 หรืออายไุม่เกิน   -   ปี และก าลงัศึกษาอยู่ 

 6. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูอ้ยู่ในอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะบุคคลท่ีได้
ระบุช่ือไวใ้นเอกสารแนบตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ย 

 7. การประกนัภยัแบบออก
เงินสมทบ 

หมายถึง การประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยเป็นผูช้  าระเบ้ียประกันภัยทั้งหมดหรือการ
ประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผูช้  าระเบ้ียประกนัภยัส่วนหน่ึงและผู ้
เอาประกนัภยัเป็นผูช้  าระเบ้ียประกนัภยัสมทบอีกส่วนหน่ึง 

 8. การประกนัภยัแบบไม่
ออกเงินสมทบ 

หมายถึง การประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผูช้  าระเบ้ียประกนัภยัทั้งหมด 
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 9. อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าใหเ้กิดผลท่ีผู ้
ไดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

 10. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

 11. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกับผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง 

 12. แพทย ์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  ได้ขึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกตอ้งจากแพทยสภาและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมใน
ทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

 13. ทนัตแพทย ์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตร บัณฑิต  ได้ขึ้ นทะ เ บี ยน
อยา่งถูกตอ้งจากทนัตแพทยสภาและไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาทนั
ตกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 

 14. แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
โรค  

หมายถึง แพทยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัร หรือวุฒิบตัรจากแพทยสภาหรือสถาบนัเทียบเท่าและ
ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซ่ึงเป็นแพทย์ผูใ้ห้ค  าปรึกษา  ดูแลหรือรักษาร่วมกับ
แพทยเ์จา้ของไข ้

 15. พยาบาล  หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
 16. ค่าบริการพยาบาล หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมคิดเป็นประจ าส าหรับการ

ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพท่ีให้การบริการผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขณะท่ีเป็น
ผูป่้วยใน 

 17. ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการ
วินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
นั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็น ผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 
ชัว่โมง 

 18. ผูป่้วยนอก หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก  หรือในห้อง
รักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงไม่มี
ความจ าเป็นตามขอ้วินิจฉยัและขอ้บ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้
รักษาเป็นผูป่้วยใน 

 19. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้ง
คืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ี
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เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการท่ีครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้อง
ส าหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

 20. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้ง
คืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม  
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ     

 21. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  ด าเนินการโดยแพทย์
ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

 22. มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยท่ี์เป็นสากล และน ามาซ่ึงแผนการ
รักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ และสอดคลอ้งกบั
ขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บการเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรือ
อ่ืนๆ (ถา้มี)    

 23. ความจ าเป็นทาง
การแพทย ์

หมายถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี    
1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวการณ์บาดเจ็บหรือ
 การเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ  
2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัวผูรั้บบริการ  
 หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม
 ตามความจ าเป็นของภาวการณ์บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ
 นั้นๆ 

 24. แพทยท์างเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคโดยวิธีการแพทยแ์ผน
ไทย การแพทยพ์ื้นบา้นไทยการแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีมิใช่การแพทย์
แผนปัจจุบนั 

 25. การเขา้พกัรักษาตวัคร้ัง
ใดคร้ังหน่ึง 

หมายถึง การอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาใน
ฐานะผูป่้วยใน คร้ังใดคร้ังหน่ึง และให้รวมถึงอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันโดยท่ีระยะเวลาการอยู่ รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกินกวา่   90   วนั 
นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดทา้ย ก็ให้
ถือวา่เป็นการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังเดียวกนัดว้ย                                     
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 26. เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจากการ
ติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสเน้ือ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึง
โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส  HIV (Human Immuno 
Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ
เ ช้ื อ ท่ีท า ให้ เ กิ ด โรคปอดบวมห รือปอดอัก เสบ (Pneumocystis Carinii  
Pneumonia) เช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism Or Chronic 
Enteritis) เ ช้ื อไว รัส  (Virus) และ /หรือ เ ช้ื อรา ท่ี แพ ร่กระจายอยู่ทั่วไป 
(Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) รวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลน ้ าเหลืองท่ีระบบ
ศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรค
ร้ายแรงอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุม้กันบกพร่อง 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็น
เสียชีวิตอย่างกะทันหัน  เจ็บป่วย  หรือทุพพลภาพโรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง 
(AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท า
ใหเ้ยือ่สมองเส่ือม(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

 27. ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล  และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  ท่ีควรจะเป็น  เม่ือเทียบกับการ
ให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบั
ผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผู ้
ไดรั้บความคุม้ครองเขา้รับการรักษานั้น   

 28. ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรับภาระตามขอ้ตกลงของ
สัญญาประกนัภยั 

 29. ค่าใชจ่้ายร่วม หมายถึง ความรับผิดระหว่างบริษทัประกันภัยและผูไ้ด้รับความคุ ้มครองท่ีต้องร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ภายหลงัหกัจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

 30. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง  และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั  การกระท าการแทน หรือท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล
และ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 
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หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 
   สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบ
ค าขอเอาประกนัภยั และในใบแถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองลง
ลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นมูลฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
   ในกรณีท่ีผูไ้ด้รับความคุม้ครองรู้อยู่แลว้  แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึงหรือรู้อยู่แลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจ
บริษทัให้เรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตาม
มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้
   บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
   บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็น
เวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
   ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได้ แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายใน
ก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของ สัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
3. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัภัย  
   การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภยัน้ี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงยอมรับการแก้ไข  และจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือ
บริษทัไดบ้นัทึกแกไ้ขในกรมธรรม์ประกนัภยั หรือออกเป็นเอกสารแนบทา้ยหรือใบสลกัหลงัให้แลว้ โดยผูมี้อ านาจท าการ
แทนบริษทั 
4. การบันทึกและเกบ็รักษารายละเอยีดของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
   4.1  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งเก็บรักษาบนัทึกเอกสารเก่ียวกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแต่ละคนท่ีเอาประกนัภยั
ตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีเป็นรายบุคคล แสดงช่ือ เพศ อายุ หรือวนัเดือนปีเกิด จ านวนเงินผลประโยชน์ วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัมีผลบงัคบั วนัส้ินสุดของกรมธรรม์ประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
   4.2  ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบนัทึกเอกสารน้ี จะไม่ท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสมบูรณ์อยู่แลว้เส่ือมไป และ
ไม่ท าให้กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีถูกยกเลิกโดยชอบแลว้กลบัมีผลต่อไปอีก  แต่เม่ือไดต้รวจพบความผิดพลาดเช่นว่าน้ีแลว้ ให้
จดัการปรับปรุงตามความเป็นธรรม 
   4.3  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานอนัเป็นขอ้พิสูจน์แก่บริษทัตามท่ีตอ้งการในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยั บรรดาเอกสารต่างๆ ท่ีบุคคลใดส่งให้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัเก่ียวกบัการประกนัภยั
น้ี รวมทั้งหลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษทัเขา้ตรวจดูไดต้ามสมควร 
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5. การช าระเบีย้ประกนัภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
   5.1  การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีแรก ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัที และ
ความคุม้ครองจะเร่ิมในวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   5.2  การจ่ายเบ้ียประกันภยัในปีท่ีต่ออายุ ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัหรือผูเ้อาประกันภยัตอ้งช าระเบ้ียประกันภัย
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีก่อนหนา้ส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและความ
คุม้ครองในปีต่ออาย ุจะเป็นดงัน้ี 
      5.2.1 หากผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัหรือผูเ้อาประกันภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าว ให้ถือว่า
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออายุเป็นความคุ ้มครองต่อเน่ืองจากในปีก่อนหนา้ และไม่น าเง่ือนไขทัว่ไป 
ขอ้ 21 เร่ือง สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) มาเร่ิมนบัใหม่ 
      5.2.2 หากผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผูเ้อาประกันภัยไม่ช าระเบ้ียประกันภัยส าหรับปีท่ีต่ออายุภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
6. วันท่ีมีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกนัภัย 
   6.1  ในกรณีการประกนัภยัแบบไม่มีการออกเงินสมทบวนัท่ีมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองไดแ้ก่ วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั
เร่ิมท างานวนัแรกหรือหลงัจากผา่นช่วงการทดลองงานหรืออ่ืนๆ นั้นขึ้นอยูก่บัการระบุในใบค าขอเอาประกนัภยักลุ่มโดยผูถื้อ
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
   6.2  ในกรณีการประกนัภยัแบบมีการออกเงินสมทบ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งออกเงินสมทบค่าเบ้ียประกนัภยัดว้ยและ
วนัท่ีมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง ไดแ้ก่ 
      6.2.1 วนัเร่ิมตน้การประกนัภยั ส าหรับการขอเอาประกนัภยัก่อนวนัเร่ิมตน้การประกนัภยั หรือ 
      6.2.2 วนัท่ีขอเอาประกนัภยั ส าหรับการขอเอาประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเร่ิมตน้การประกนัภยัหรือวนั
เร่ิมเป็นผูเ้อาประกนัภยัในกรณีท่ีเป็นลูกจา้งใหม่ หรือ 
      6.2.3 วนัท่ีบริษทัตกลงรับประกนัภยัส าหรับการขอเอาประกนัภยัเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 6.2.2 
   ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถปฏิบติังานเต็มเวลาปกติเพราะไดรั้บการบาดเจ็บ  หรือการเจ็บป่วยในวนัท่ีมีสิทธิไดรั้บ
ความคุม้ครองน้ี ให้ถือวนัท่ีมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองของผูน้ั้นเป็นวนัแรกท่ีกลบัเขา้มาปฏิบติังานเต็มเวลา โดยบริษทัจะ
คุม้ครองใหต้ั้งแต่วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยักลบัเขา้มาปฏิบติังาน 
7. การคุ้มครองผู้อยู่ในอุปการะ 
   7.1  ผูอ้ยู่ในอุปการะจะได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกันภยัยงัคงได้รับความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอยู ่
   7.2  ถา้ผูอ้ยู่ในอุปการะเขา้อยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ก่อนหรือในวนัท่ีกรมธรรม์
ประกันภยัมีผลบงัคบั กรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะไม่คุม้ครอง จนกว่าผูอ้ยู่ในอุปการะนั้นได้รักษาให้หาย และได้ออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม นั้นแลว้ 
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8. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน 
   ถา้มีการแถลงอาย ุหรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให ้
   8.1  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกว่าท่ีก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะ
เท่ากบัจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น อาจซ้ือความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดต้ามอายุและเพศท่ีถูกตอ้ง
แทจ้ริง หากอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั
น้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีไดช้ าระแลว้ 
   8.2  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ผูถื้อกรมธรรม์
ประกันภยัหรือผูเ้อาประกันภยั  อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใช้เพื่อการปรับเบ้ียประกันภยัยอ้นหลัง 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 
9. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 
   9.1  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายุต่อเน่ืองได ้จนถึงรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมีอายุ
ไม่เกิน   65   ปี โดยไม่ตอ้งแสดงหลกัฐาน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีบริษทัยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยั  บริษทั
ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิใน 
      9.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกันภยัให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงภยัและอายุท่ีเพิ่มขึ้นของผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง และ 
      9.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่อ
อายไุดต้ามความจ าเป็น 
   9.2  บริษทัอาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้  โดยการแจ้งต่อผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู ้เอา
ประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อย่างน้อย  30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุ ไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และตอ้งแจง้ถึงสาเหตุของการปฏิเสธการต่ออายดุว้ย 
10. การปรับเบีย้ประกนัภัย   
   บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัตามช่วงอายุท่ีเปล่ียนไปของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตาม
อตัราท่ีบริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
11. ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภัย 
   ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้จ านวนและรายช่ือผูเ้อาประกนัภยั  หรือผูอ้ยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปี
กรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะเรียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีไดรั้บความคุม้ครองจริง ทั้งน้ีในกรณีท่ีผู ้
เอาประกนัภยัหรือผูอ้ยู่ในอุปการะมีสิทธ์ิไดรั้บความคุม้ครองในผลประโยชน์  ความคุม้ครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษทัจะให้ความคุม้ครองผูเ้อาประกันภยัหรือผูอ้ยู่ในอุปการะส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอตัราส่วนของระยะเวลาท่ีไดรั้บความคุม้ครองจริง 
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12. การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หรือเม่ือส้ินสุดสัญญาประกันภัยแต่ละปี
กรมธรรม์ประกนัภัย 
   หากผลประโยชน์ความคุม้ครองในส่วนผูเ้อาประกันภยัหรือผูอ้ยู่ในอุปการะรายใดภายใตเ้ง่ือนไขของกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีไดรั้บการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัหรือในปีท่ีต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยัจะ
มีผลบงัคบัในวนัแรกของเดือนถดัไป  หลงัจากท่ีบริษทัได้รับแจง้การเปล่ียนแปลงประเภทของงานหรือการเปล่ียนแปลง
ผลประโยชน์ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะโดยมีเง่ือนไขวา่ 
   12.1 หากผูเ้อาประกันภยัได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  นอกจากการลาหยุดงาน การลาพกัผ่อนของผูเ้อา
ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั จะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ครองจากการประกนัภยัจนถึง
วนัแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยันั้นไดก้ลบัเขา้ท างานเตม็เวลาปกติแลว้ 
   12.2 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้นไดรั้บการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยก่อนเวลาท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครองไดป้รับ
เพิ่ม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะไดรั้บจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนการปรับ
เพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครองจะได้รับ
การปรับเพิ่ม 
   12.3 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บความคุม้ครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตามผลประโยชน์ความคุม้ครอง
เดิมไปแลว้ รวมถึงภาวะท่ีเป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ครอง จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีไดรั้บในรอบ
ปีกรมธรรม์ประกนัภัยนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครองจะไดรั้บการ
ปรับเพิ่ม 
   อน่ึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ความ
คุม้ครอง และบริษทัตกลงยนิยอมรับประกนัภยัดงักล่าว 
13. การส้ินสุดความคุ้มครอง  
   13.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
      13.1.1 ณ วันท่ีผู ้เอาประกันภัย  เกษียณอายุหรือลาออก  บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผู ้ถือกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยั ส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
      13.1.2 เม่ือผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์โดยหักเบ้ียประกันภยั
ส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  
      13.1.3 เม่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปขอ้ 5.2 
      13.1.4 ณ วนัท่ีส้ินสุดการว่าจา้งท างานของผูเ้อาประกนัหรือส้ินสุดสภาพการจา้งซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได้
ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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   13.2 ความคุม้ครองของผูอ้ยู่ในอุปการะแต่ละคน จะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
      13.2.1 ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะส้ินสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยูใ่นอุปการะตามค า
จ ากดัความท่ีก าหนดไว ้
      13.2.2 เม่ือผูอ้ยู่ในอุปการะเสียชีวิต ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์โดย
หกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
      13.2.3 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไข ขอ้ 13.1 ทั้งน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผู ้
ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือผูเ้อาประกันภัย หรือผูรั้บประโยชน์ โดยหักเบ้ียประกันภัยส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน ยกเวน้กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยั 
   13.3 ความคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครองและ/หรือเอกสารแนบทา้ยจะส้ินสุด เม่ือบริษทัไดช้ดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจนครบจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครองและ/หรือเอกสารแนบทา้ย นั้นแลว้ 
   13.4 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีและการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 16.30 น. ตาม
เวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
14. การท าให้กรมธรรม์ประกนัภัยกลบัมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement) 
   หากความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงดว้ยเหตุว่า ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไม่
ช าระเบ้ียประกันภยัภายในปีต่ออายุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยัหรือ ผูเ้อาประกันภยัอาจขอให้
กรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีกลบัมามีผลบังคบัใหม่ภายใน90วนั นับจากวนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกันภยัโดยความ
ยินยอมของบริษัท  และจะไม่มีการน าเง่ือนไขทั่วไป ข้อ 21 เร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing 
Condition) มาเร่ิมนบัใหม่ 
   ทั้งน้ีความคุม้ครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเร่ิมตน้ทนัที ณ วนัท่ีบริษทัยินยอมให้กรมธรรม์ประกนัภยักลบัมา มีผล
บงัคบัใหม่ และความคุม้ครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมตน้หลงัจากวนัท่ีบริษทัยินยอมให้กรมธรรมป์ระกนัภยักลบัมามีผล
บงัคบัใหม่แลว้เป็นเวลา 10 วนั 
15. การตรวจทางการแพทย์ 
   บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง เท่าท่ีจ าเป็นกบัการ
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้
ไดรั้บความคุม้ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธ การให้ความคุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองได ้
16. การแจ้งและการเรียกร้อง 
   ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้ให้บริษทั
ทราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ใน
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กรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบในทนัที  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่า มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทั
ทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
17. การส่งหลกัฐานการเรียกร้อง 
   ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
   1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิค่ารักษาพยาบาลท่ีก าหนดโดยบริษทั 
   2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
   3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
   โดยให้ส่งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน30วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือวนัท่ีรับ
การรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่าย
ไป เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน 
แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภยัอ่ืนมาแลว้  
อนุโลมให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทัได ้
   การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป  หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุอนั
สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
18. การจ่ายผลประโยชน์ 
   บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควรภายในระยะเวลา 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐาน
แสดงความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั สามารถระบุใหฝ่้าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่าย หากตอ้งการโดยให้ระบุไวใ้นขอ้ตกลง) หรือในกรณี  ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตบริษทัจะ
จ่ายใหก้บัผูรั้บประโยชน์ 
   ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปไดอี้กตามความจ าเป็นแต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 
วนันบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานความเสียหายครบถว้นแลว้ 
   กรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง รักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทั
จะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวันท่ีท่ีระบุไว้   ในใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
   ทั้งน้ี หากบริษทัไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับ  ผิดชดใชด้อกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 
 



 

11/29 
 

19. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
   19.1 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
เป็นหนงัสือ และมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได้
ใชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
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 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณี
น้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีใชบ้งัคบัออกแลว้ตามส่วน 
20. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
   ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ  
21. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-Existing Condition) 
   บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้น) ท่ียงัมิไดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่ 
   21.1 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยั  โดยไม่มีเง่ือนไขยกเวน้ความ
คุม้ครองดงักล่าว หรือ 
   21.2 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี มีผลบงัคบัต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ  
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หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้
พบหรือปรึกษาแพทย ์ในระยะ5ปี ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
22. เง่ือนไขบังคับก่อน 
   บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีเวน้แต่ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไข
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
หมวดที ่3 ข้อยกเว้นท่ัวไป  
   การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกดิจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
(รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกดิจาก 
   1. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ียังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ี
เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม      
   2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการ
ควบคุมน ้าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีได้รับความ
คุ้มครอง 
   3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก 
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด  
   4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
   5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทน
ในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลง
เพศ 
   6. การตรวจสุขภาพท่ัวไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการ
ผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
   7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา  การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการมองเห็นหรือ
การรักษาความผิดปกติของการมองเห็น  
   8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การ
จัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอนัเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ท้ังนีไ้ม่รวมค่าฟัน
ปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 
   9. การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
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   10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ  โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความ
ผิดปกติทางบุคลกิภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกนิ หรือความวิตกกงัวล 
   11. การตรวจรักษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจ
หรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 
   12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย 
และวัคซีนป้องกนับาดทะยัก ภายหลงัได้รับการบาดเจ็บ 
   13. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
   14. ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ังค่าใช้จ่าย
ท่ีเกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
   15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ท้ังนี้รวมถึงอุบัติเหตุจาก
การท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง กนิ ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์ส่ัง 
   16. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้จากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้   
   ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  150 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป  
   17. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
   18. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม 
หรือหลบหนีการจับกุม 
   19. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า 
   20. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองก าลงัขึน้หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้
จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
   21. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
   22. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม   
   23. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย 
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎ
อยัการศึก 
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   24. การก่อการร้าย 
   25. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการ
เผาไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
   26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
   ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี  
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง  จนเป็นเหตุให้ตอ้ง
ได้รับการรักษาพยาบาล  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร  ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการ
รักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยใ์ห้ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวน
เงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 

 
   บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม   (ผู้ป่วยใน) ให้แก่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี ้
   1. ค่าหอ้ง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล  
     1.1 หอ้งผูป่้วยปกติ 
     บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจ าวนั  ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง 
ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วย
ในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายไม่เกินจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง  หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อวนั หรือ
จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ แต่ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกิน 
   30   วนัต่อการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ังหน่ึง                  
     1.2 หอ้งผูป่้วยหนกั 
     ในกรณีท่ีผูไ้ด้รับความคุม้ครองตอ้งได้รับการรักษาในห้องผูป่้วยหนัก  (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานการรักษาทาง
การแพทย ์บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าหอ้งและค่าอาหารประจ าวนัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายจริงไม่เกิน 2 เท่าของค่าห้องและค่าอาหารประจ าวนั แต่ทั้งน้ีไม่เกิน   7   วนั และเม่ือรวมกบัผลประโยชน์ค่า
หอ้งและค่าอาหารประจ าวนัในขอ้ 1. แลว้ ไม่เกิน   -   วนั  
   2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทัว่ไป  
     2.1 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด             
     2.2 ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต 
     ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใชจ่้ายในการแยก จดัเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต 
หรือส่วนประกอบของโลหิต 
     2.3 ค่าบริการรถพยาบาล 
     ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย  ์ไม่เกิน   2,000   บาท ส าหรับ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละ
คร้ัง 
     2.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉยัโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ 
รวมค่าแพทยอ่์านผล   
     2.5 อุปกรณ์ทางการแพทย ์
     1)  ค่าอุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทย ์นอกหอ้งผา่ตดั 
     2)  ค่าเวชภณัฑส้ิ์นเปลือง (เวช.1)  
     3)  ค่าวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใส่ติดตวัผูป่้วย (เวช.3) ยกเวน้ เคร่ืองกระตุน้หวัใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 
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     2.6 ค่ากายภาพบ าบดั/กิจกรรมบ าบดั 
   ค่ากายภาพบ าบดั ค่ากิจกรรมบ าบดั ค่าธรรมเนียมแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู หรือนักกายภาพบ าบดั ค่าเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ของใชต้ามความจ าเป็นทางการแพทย์  โดยการท ากายภาพบ าบดัดงักล่าวตอ้งเป็นผลต่อเน่ืองโดยตรงและสอดคลอ้ง
กบัการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย   
     2.7 ค่าหอ้งผา่ตดัและอุปกรณ์ 
     ค่าหอ้งผา่ตดั ค่าอุปกรณ์หอ้งผา่ตดั ค่าอุปกรณ์การวางยาสลบ ค่าหอ้งพกัฟ้ืนหลงัผา่ตดั ค่าเจา้หนา้ท่ีในหอ้งผา่ตดั 
     2.8 ค่าแพทยว์ิสัญญี/พยาบาลวิสัญญี 
     ค่าบริการแพทยแ์ละพยาบาลท่ีวางยาสลบหรือยาชา 
     2.9 ค่าแพทยท่ี์ปรึกษาทางการผา่ตดั กรณีไม่มีการผา่ตดั 
     ค่าปรึกษาแพทยท์างการผ่าตดั ตามค่าธรรมเนียมการปรึกษาแพทยท่ี์ตอ้ง จ่ายจริงหรือร้อยละ   10   ของจ านวน
เงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ 
     2.10 ค่ายากลบับา้น 
     ค่ายากลับบ้าน  ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ไม่ เกินกว่า  7 วัน  นับแต่  วันท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ทั้งน้ีไม่เกินกวา่   5,000   บาท 
     2.11 ค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุฉุกเฉิน                                 
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากการเกิดอุบติัเหตุ รวมทั้งการรักษา
ต่อเน่ืองท่ีเกิดขึ้นภายใน 15 วนั หลงัจากวนัท่ีรับการรักษาคร้ังแรก ส าหรับการบาดเจ็บแต่ละคร้ัง โดยจ่ายไม่เกินจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายจริง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ 
     2.12 ค่าใชจ่้ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการดงัต่อไปน้ี (ท่ีมิไดอ้ยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมในฐานะผูป่้วยใน) 
     1) การสลายน่ิว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
     2) การตรวจเส้นเลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization)   
     3) การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
     4) การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
     5) การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
     6) การผา่ตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus Operations) 
     7) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผกู (Injection or Rubber Band Ligation) 
     8) การตดักอ้นเน้ือท่ีเตา้นม (Excision Breast Mass) 
     9) การตดัช้ินเน้ือจากกระดูก (Bone Biopsy) 
     10) การตดัช้ินเน้ือเพื่อการวินิจฉยัจากอวยัวะใดๆ (Tissue Biopsy) 
     11) การตดั (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเทา้ 
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     12) การจดักระดูกใหเ้ขา้ท่ี (Manual Reduction) 
     13) การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
     14) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
     15) การเจาะช่องเยือ่หุม้ไขสันหลงั (Lumbar Puncture)   
     16) การเจาะช่องเยือ่หุม้ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
     17) การเจาะช่องเยือ่บุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
     18) การขดูมดลูก (Curettage, Dilatation&Curettage,Fractional Curettage) 
     19) การตดัช้ินเน้ือจากปากมดลูก (Calposcope, Loop diathermy) 
     20) การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)       
     21) การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 
   ทั้งน้ี หากมีการผ่าตดัให้ใช้อตัราค่าธรรมเนียมแพทยผ์่าตดั  ตามตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผ่าตดั  ในขอ้ตกลง
คุม้ครองการรักษาโดยการผา่ตดั 
ข้อจ ากดั 
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวยัวะ การฟอกไต บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองสูงสุดไม่
เกิน   10,000   บาทต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง 
ข้อยกเว้น 
   การประกนัภัยนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้
   1. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยท่ีไม่เกีย่วข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีระบุในใบรับรอง
แพทย์ 
   2. เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 
   3. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง  แว่นตาเลนซ์ 
เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค ้ายันต่างๆ รถเข็น
ผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 
   4. การบริการโดยพยาบาลพเิศษ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การรักษาโดยการผ่าตัด 

 
   บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาโดยการผ่าตัด ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ส าหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 
และค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด ดังนี ้

1. ค่าแพทยผ์า่ตดัและหตัถการ 
   บริษทัจะจ่ายค่าแพทยผ์า่ตดั ท่ีเรียกเก็บโดยศลัยแพทยห์รือแพทยส์ าหรับการผา่ตดัหรือหัตถการทางการแพทย์ ท่ีเป็น
ผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ดงัต่อไปน้ี 
     1.1 ส าหรับการผา่ตดัหรือหตัถการทางการแพทยค์ร้ังหน่ึงคร้ังใด  
     บริษทัจะจ่ายค่าธรรมเนียมการผ่าตดัท่ีตอ้งจ่ายจริง  หรือตามจ านวนเงินท่ีก าหนดไวส้ าหรับการผ่าตดันั้นตาม
ตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผา่ตดั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ 
     1.2 ในกรณีการผา่ตดัหรือหตัถการทางการแพทยเ์กินกวา่หน่ึงอวยัวะ ซ่ึงกระท าในแผลเดียวกนั 
     บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับการผา่ตดัหรือหตัถการทางการแพทยห์น่ึงคร้ังท่ีมีผลประโยชน์มากท่ีสุด 
     1.3 ส าหรับการผ่าตดัหรือหัตถการทางการแพทยท์ั้งหมดท่ีไดก้ระท าในการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยคร้ังหน่ึง
คร้ังใด  
     บริษทัจะจ่ายไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. ค่าปรึกษาทางการผา่ตดั กรณีมีการผา่ตดั 
   บริษทัจะจ่ายค่าปรึกษาการผ่าตดัหรือหัตถการทางการแพทย  ์ส าหรับการปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเก่ียวกบัการ
ผา่ตดั ดงัต่อไปน้ี 
     2.1 ค่าธรรมเนียมการปรึกษาแพทยท่ี์ตอ้งจ่ายจริง หรือร้อยละ   10   ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ 
     2.2 ค่าธรรมเนียมการปรึกษาจะตอ้งรวมเขา้กบัค่าธรรมเนียมการผ่าตดั  ไม่เกินจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง หรือไม่
เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ 
ข้อจ ากดั 
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวยัวะ การฟอกไต บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองสูงสุดไม่
เกิน   10,000   บาทต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง    
ข้อยกเว้น 
   การประกนัภัยนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้
   1.  การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย  อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีระบุในใบรับรอง
แพทย์ 
   2.   การบริการโดยพยาบาลพเิศษ 



 

19/29 
 

ตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 
ลักษณะการผ่าตัด ร้อยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สูงสุด 

ช่องทอ้ง  การผา่ตดัไส้ต่ิง 50.00 

 การผา่ตดัล าไส้ 75.00 

 การผา่ตดักระเพาะอาหาร 75.00 

 การต่อกระเพาะอาหารกบัล าไส้ 62.50 

 การตดัเอาถุงน ้ าดีออก  75.00 

 การผา่ตดัช่องทอ้งเพ่ือการวินิจฉยัโรค รักษาโรค หรือการตดัเอาอวยัวะในช่องทอ้งออกหน่ึงอยา่งหรือมากกว่าเวน้

แต่จะไดร้ะบุไวใ้นท่ีน้ีเป็นประการอ่ืน  

 

50.00 

 การผา่ตดัช่องทอ้ง เพ่ือการผา่ตดัตั้งแต่ 2 อยา่งขึ้นไปในแผลเดียวกนัให้ถือว่าเป็นการผา่ตดัคร้ังเดียว  

ฝี การผา่เอาหนองออก ฝี หรือหนองแห่งเดียวกนัหรือหลายแห่ง 5.00 

 การรักษาหนอง หรือฝี ซ่ึงตอ้งอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 12.50 

การตดั น้ิวมือหรือน้ิวเทา้แต่ละน้ิว  7.50 

 มือ แขนท่อนล่าง หรือเทา้ท่ีขอ้เทา้ 25.00 

 ขา แขน หรือตน้ขา 37.50 

 ตน้ขาท่ีตะโพก  75.00 

เตา้นม การตดัลึกเขา้ไปถึงตน้เหตุในรักแร้และตดันมออกขา้งเดียวหรือสองขา้ง 75.00 

 การตดัขา้งเดียว หรือสองขา้ง ในลกัษณะง่ายๆ 37.50 

ทรวงอก การเปิดหนา้อก  100.00 

 การเอาปอด หรือส่วนของปอดออก  75.00 

 การผา่เขา้ไปในช่องทรวงอกเพื่อการวินิจฉยัโรค หรือการรักษาอวยัวะภายในทรวงอก ยกเวน้การเจาะ 25.00 

 การเอาหนองออก ยกเวน้การเจาะ  12.50 

 การอดัลมเขา้ทรวงอก  12.50 

 การบรรจุแต่ละขา้ง แต่ตอ้งไม่เกินหกคร้ัง  2.50 

 การวินิจฉยัโรคดว้ยการใชเ้คร่ืองมือดูท่อหายใจ (BRONCHOSCOPY) 12.50 

 การผา่ตดั ไม่รวมถึงการตดัช้ินเน้ือตรวจ  25.00 

หวัใจ การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดหวัใจ การผา่ตดัลิ้นหวัใจ  100.00 

หู การผา่ตดัเยื่อหู 5.00 

 การผา่ตดัเยื่อหูใส่ท่อระบาย 20.00 

 การผา่ตดั มาสตอย ทั้งหมดขา้งเดียว การตกแต่งเยื่อแกว้หู 50.00 

 การผา่ตดั มาสตอย ทั้งหมดสองขา้ง 62.50 

 การผา่ตดัอวยัวะหูภายในเพ่ือให้ไดย้ินเสียง ขา้งเดียวหรือทั้งสองขา้ง  100.00 
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ลักษณะการผ่าตัด ร้อยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สูงสุด 

หลอดอาหาร การผา่ตดัหลอดอาหารตีบ 37.50 

 การใชก้ลอ้งส่องกระเพาะอาหาร 12.50 

ตา การเอาส่ิงแปลกปลอมภายนอกออกจากเย่ือบุตาด า  2.50 

 แยก RETINA MULTIPLE FUSIONS 100.00 

 ตอ้กระจก การรักษาจอประสาทตาโดยใชแ้สงเลเซอร์ 50.00 

 โรคตาโกลโคม่า (GLAUCOMA) 31.25 

 การเอาลูกตาออก การผา่ตดักลา้มเน้ือตา 31.25 

 การลอกเอาตอ้เน้ือออก 15.00 

 การสวนท่อน ้ าตา 12.50 

 การสวนท่อน ้ าตาใส่ท่อระบาย 15.00 

 การผา่ตดัตกแต่งท่อน ้ าตา 31.25 

 การผา่ตดักุง้ยิงหรือฝีท่ีเปลือกตา  5.00 

กระดูกหกั การรักษากระดูกตน้คอ กระดูกสะบกั หรือแขนท่อนล่าง ต่อกระดูกหน่ึงท่อน 15.00 

หรือแตก กระดูกกน้กบ น้ิวเทา้ กระดกูเทา้ หรือกระดูกซ่นท่ีเทา้  10.00 

 กระดูกตน้ขา 37.50 

 แขนท่อนบน หรือขา ต่อกระดูกหน่ึงช้ิน 25.00 

 กระดูกน้ิวมือหรือน้ิวเทา้ ขา้งเดียว หรือซ่ีโครง 5.00 

 แขนส่วนล่าง กระดูกสองช้ิน ช่องหวัเขา่ หรือกระดูกเชิงกรานซ่ึงไม่ตอ้งดึงเขา้ท่ี 20.00 

 กระดูกขาสองช้ิน 30.00 

 กระดูกขากรรไกรล่าง กระดูกบริเวณใบหนา้ 17.50 

 กระดูกมือ กระดกูฝ่ามือ จมูก ซ่ีโครง สองช้ินหรือมากกว่า หรือกระดูกหนา้อก  7.50 

 กระดูกเชิงกรานซ่ึงตอ้งดึงเขา้ท่ี 31.25 

 กระดูกสันหลงั TRANSVERSE PROCESSES แต่ละขา้ง  6.25 

 กระดูกสันหลงั กระดูกแตกโดยแรงบีบกด คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 37.50 

 กระดูกขอ้มือ 11.25 

การหกัของ
กระดูกแทง 

ส าหรับการแตกหกัของกระดูกออกนอกเน้ือให้เพ่ิมผลประโยชน์ขา้งบนน้ีอีก 50%  

ออกนอก     

ผิวหนงั 

ส าหรับการแตกหกัซ่ึงตอ้งผ่าตดัรวมทั้งการปลูกกระดูก หรือการเฉือนกระดูกให้เพ่ิมผลประโยชน์ขา้งบนน้ีอีก 

100% ของรายการนั้น แต่ตอ้งไม่เกิน                                                                                                      

 

100.00 

ทางเดินรังไข่- การผา่ตดัเอาไตออก 75.00 

ทางปัสสาวะ การผา่ตดัเอาไตเขา้ท่ี  75.00 
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ลักษณะการผ่าตัด ร้อยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สูงสุด 

 การตดัเน้ืองอก หรือกอ้นน่ิวในไตออก ท่อปัสสาวะ หรือกระเพาะปัสสาวะโดยการผา่ตดั  62.50 

 รักษาโดยวิธีจ้ีดว้ยไฟฟ้าหรือใชเ้คร่ืองมือดูขา้งใน การน ากอ้นน่ิวออกโดยการส่องกลอ้ง การสลายน่ิว 

โดยใชค้ลื่นเสียง 

 

20.00 

 ท่อปัสสาวะตีบโดยการผ่าตดั 30.00 

 การผา่ตดัภายในท่อปัสสาวะ  15.00 

 การผา่ตดัต่อมลูกหมาก (PROSTRATE) ออกครบกรรมวิธี 75.00 

 การตดัต่อมลูกหมากออกบางส่วน โดยวิธีจ้ีดว้ยเคร่ืองมือ ENDOSCOPIC 25.00 

 การตดัต่อมลูกหมากโดยวิธีผา่ตดัอย่างอ่ืน  50.00 

 การผา่ตดัลูกอณัฑะ หรือการตดัท่อน ้ากาม 25.00 

 การผา่ตดัรีดการมีน ้ าในถุงอณัฑะ หรือเส้นเลือดโป่งในลูกอณัฑะ 12.50 

 การขลิบหนงัหุ้มปลายอวยัวะเพศชาย 12.50 

 การตดัมดลูกส่วนใหญ่ท่ีเป็นมะเร็ง 75.00 

 การตดัมดลูกพร้อมทั้งท่อและรังไข่ พร้อมทั้งตดัหรือไม่ตดัไส้ต่ิง  62.50 

 การขดูหรือการจ้ีปากมดลูก ในระยะไม่มีประจ าเดือน  10.00 

 การถ่างหรือการขดูปากมดลูก ในระยะไม่มีประจ าเดือน  12.50 

 การซ่อมฝีเยบ็ หรือช่องคลอดขาด มิใช่ทนัทีภายหลงัคลอดรวมทั้งถุงในกระเพาะปัสสาวะ (CYSTOCELE) และถุง

ในล าไส้ (RECTOCELE) 

 

37.50 

 การตดัเน้ืองอกไฟบรอยด ์โดยไม่เปิดช่องทอ้ง การผา่ตดัมดลูกผา่นทางช่องคลอด 20.00 

คอพอก การตดัต่อมไทรอยด์ออก 75.00 

 การตดัเน้ืองอกต่อมไทรอยดเ์ฉพาะส่วน 37.50 

ไส้เลื่อน การรักษาดว้ยการฉีดยาครบขนาดไส้เลื่อนขา้งเดียว 18.75 

 การรักษาดว้ยการฉีดยาครบขนาดไส้เลื่อนสองขา้ง 25.00 

 การผา่ตดัเอาออกทั้งหมด รวมทั้งการฉีดยารักษาโรคไส้เลื่อนขา้งเดียว 37.50 

 การผา่ตดัเอาออกทั้งหมด รวมทั้งการฉีดยารักษาโรคไส้เลื่อนสองขา้ง 50.00 

ขอ้ต่อและ

กระดูกเคลื่อน 

การผา่ตดัเขา้ไปในขอ้ต่อท่ีเป็นโรค และไม่อยูใ่นภาวะปกตินอกจากก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน          ยกเวน้การเจาะ 12.50 

 การผา่บ่า ขอ้ศอก หรือหวัเข่า ยกเวน้การเจาะ 37.50 

 การผา่ตดั และติดเขา้ท่ีเดิมโดยการผา่ตดัขอ้ต่อเคลื่อน หรือการอกัเสบท่ีบ่าตะโพกหรือกระดูกสันหลงั 75.00 

 หวัเข่า ขอ้ศอก ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ 37.50 

 การเคลื่อนของน้ิวมือหรือน้ิวเทา้ แต่ละน้ิว 5.00 

 บ่า หรือขอ้ศอก ขอ้มือ หรือขอ้เทา้  15.00 
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ลักษณะการผ่าตัด ร้อยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สูงสุด 

 กระดูกขากรรไกรล่าง  6.25 

 ตะโพก หรือหวัเข่า ยกเวน้สะบา้หวัเข่า 20.00 

 สะบา้หวัเข่า 5.00 

 การผา่ตดัปลอดหุ้มเอน็  เยื่อหุ้มกระดูก 12.50 

 ส าหรับการเคลื่อนของขอ้ต่อหรือกระดูกซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าการผา่ตดัเปิดนั้นผลประโยชน์จ านวนสูงสุด   ท่ีไดรั้บส าหรับการเคลื่อนนั้นจะเป็น

จ านวนสองเท่าของจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นรายการขา้งตน้น้ี 

จมูก การเจาะสันจมูก 2.50 

 การผา่ตดัไซนสัในช่องจมูก 17.50 

 การผา่ตดัไซนสัภายนอกจมูก 37.50 

 การเอาเน้ืองอกออก (POLYPUS) แห่งเดียวหรือหลายแห่ง 5.00 

 การตดัใตเ้ยื่อเมือก (SUBMUCOUS RESECTION) 25.00 

 TURBINECTOMY  7.50 

การเจาะ การเจาะช่องทอ้ง การเจาะคอ การเจาะสวนเส้นเลือดด า 12.50 

 ทรวงอก หรือกระเพาะปัสสาวะ ยกเวน้การสวนกระเพาะปัสสาวะ 7.50 

 เยื่อแกว้หู ถุงน ้าในอณัฑะ ขอ้ต่อหรือกระดูกไขสันหลงั 5.00 

ทวาร การผา่ตดัใหญ่ของมะเร็งทุกระยะ รวมทั้งการเจาะช่องอุจจาระใหม่ 100.00 

 ริดสีดวง เฉพาะภายนอก การตดั ครบวิธีการ  7.50 

 ริดสีดวงภายใน หรือทั้งภายนอกภายใน รวมทั้งล าไส้ปลิ้นออกรวมการตดัทั้งหมดหรือการฉีดยารักษาครบชุด 20.00 

 การผา่ตดัรักษาท่ีเกิดขึ้นจากทวารออกมาถึงกน้ (การผา่ตดัฝีกณัฑสูตร) 17.50 

 การผา่ตดัรอยแตกแยกบริเวณทวาร 5.00 

 การตดัอ่ืนๆ บริเวณทวารหนกั 17.50 

 การตรวจรักษาโดยการส่องกลอ้ง 12.50 

กะโหลก การตดัเขา้ไปในช่องสมอง ยกเวน้การเปิดและการเจาะโดยใชเ้คร่ืองเจาะ 100.00 

ศีรษะ การเอากระดูกออก การเปิด หรือการบรรเทาความกดดนั  31.25 

ล าคอ การผา่ต่อมทอนซิล และการผา่ต่อมอดินอยด์  25.00 

 การใชก้ลอ้งดูหลอดเสียงเพื่อวินิจฉยัโรค  5.00 

เน้ืองอก การผา่ตดัเน้ืองอกอนัตราย ยกเวน้เยื่อเมือก ผิวหนงัและเยื่อพงัผืด  50.00 

 เน้ืองอกอนัตรายท่ีเย่ือเมือกผิวหนงัและเย่ือพงัผืด 25.00 

 การผา่ตดัเน้ืองอกแบบ POLONIDAL SINUS 25.00 

 เน้ืองอกไม่ร้ายแรงท่ีลูกอณัฑะ หรือเตา้นม  20.00 

 เน้ือโปน (GANGLION) 3.75 



 

23/29 
 

ลักษณะการผ่าตัด ร้อยละของจ านวนเงิน

ผลประโยชน์สูงสุด 

 หูดหรือไฝ  2.50 

 เน้ืองอกไม่เป็นอนัตรายแห่งเดียวหรือหลายแห่ง เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นประการอ่ืน ในท่ีน้ีซ่ึง 

ตอ้งอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

 

12.50 

 ไม่ตอ้งอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  5.00 

 ในกรณีท่ีมีการรักษาโรคเน้ืองอกตามรายการขา้งบนน้ีโดยรังสีเอ๊กซ์ หรือแร่เรเดียม ผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะจ่ายให้ส าหรับการรักษาจนจบ

วิธีการ รวมทั้งการผา่ตดัให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับการผ่าตดัเน้ืองอกนั้นๆ 

เส้นโลหิต เส้นโลหิตขอด การผา่ตดัเส้นโลหิตทุกอยา่งหรือการฉีดยาในขาขา้งเดียว  20.00 

 การผา่ตดัหรือการฉีดยาในขาสองขา้ง 30.00 

 ถา้การผา่ตดัท่ีกระท านั้นไม่ไดแ้สดงไวใ้นตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผา่ตดั บริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการผา่ตดัให้

ส าหรับการผา่ตดันั้น  โดยการผ่าตดัท่ีมีความส าคญัและความร้ายแรงเท่าเทียมกนั จะไดน้ าไปใชเ้ป็นมาตรฐานส าหรับบริษทัในการ

เปรียบเทียบเพ่ือจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าผา่ตดัดงักล่าว 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การดูแลโดยแพทย์ 

 
   บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยแพทย์ ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนีแ้พทย์เจ้าของไข้ท่ีให้การดูแลใน
แต่ละวันระหว่างท่ีมีการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 
   บริษทัจะจ่ายโดยไม่เกินจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อวนั หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ ทั้งน้ีการค านวณผลประโยชน์ค่าแพทยเ์ยีย่มไขต้อ้ง
ไม่เกินจ านวนวนัท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
ข้อจ ากดั 
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปล่ียนถ่ายอวยัวะ การฟอกไต บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองสูงสุดไม่
เกิน   400   บาท ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง 
 ข้อยกเว้น 
   การประกนัภัยนี ้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้
   1. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย  อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีระบุในใบรับรอง
แพทย์ 
   2. การบริการโดยพยาบาลพเิศษ 
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เอกสารสรุปสาระส าคัญ 
ส าหรับกรมธรรม์ประกนัภัยสุขภาพกลุ่ม 

 
ค าจ ากดัความท่ีส าคัญ 
 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง ลูกจา้งหรือสมาชิกของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีไดร้ะบุช่ือไวใ้นเอกสารแนบ

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ย 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูอ้ยู่ในอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะบุคคลท่ีได้

ระบุช่ือไวใ้นเอกสารแนบตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ย 
อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าใหเ้กิดผลท่ีผู ้

ไดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ

และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกับผูไ้ด้รับความ

คุม้ครอง 
การเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ัง
หน่ึง 

หมายถึง การอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาใน
ฐานะผูป่้วยใน คร้ังใดคร้ังหน่ึง และให้รวมถึงอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันโดยท่ีระยะเวลาการอยู่ รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกินกวา่   90   วนั 
นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดทา้ย ก็ให้
ถือวา่เป็นการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังเดียวกนัดว้ย                                     

 
เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
 • สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition)  
   บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี  ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้น) ท่ียงัมิไดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่ 
   1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยัโดย  ไม่มีเง่ือนไขยกเวน้ความ
คุม้ครองดงักล่าว หรือ 
   2. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี มีผลบงัคบัต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทยห์รือไม่ไดพ้บหรือปรึกษาแพทย์ ใน
ระยะ 5 ปีก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก        
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   • การช าระเบีย้ประกนัภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
   1. การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีแรก ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัทนัที และ
ความคุม้ครองจะเร่ิมในวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   2. การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 
30 วนั นับจากวนัท่ีกรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภยั และความ
คุม้ครองในปีต่ออาย ุจะเป็นดงัน้ี 
     2.1 หากผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าวให้ถือว่าความ
คุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุเป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากในปีก่อนหน้าและไม่น าเง่ือนไขทัว่ไปเร่ือง 
สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) มาเร่ิมนบัใหม ่
     2.2 หากผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยั ส าหรับปีท่ีต่ออายภุายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 • การจ่ายผลประโยชน์ 
   บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควรภายในก าหนดระยะเวลา  15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับ
หลกัฐานแสดงความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั (สามารถ
ระบุให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่าย หากตอ้งการโดยใหร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลง) หรือในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต
บริษทัจะจ่ายใหก้บัผูรั้บประโยชน์ 
    ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั  ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปไดอี้กตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 
วนันบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานความเสียหายครบถว้นแลว้ 
   กรณีผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง รักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  บริษทั
จะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวันท่ีท่ีระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
   ทั้งน้ี หากบริษทัไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้  บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
   ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั  ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง  จนเป็นเหตุให้ตอ้ง
ได้รับการรักษาพยาบาล  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร  ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการ
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รักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยใ์ห้ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง   แต่ไม่เกินจ านวน
เงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
   1. ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 
     1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล  
     1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการท่ัวไป  
   2. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 
   3. ข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 
 
ข้อยกเว้นท่ัวไปท่ีส าคัญ 
   การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกดิจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
(รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกดิจาก 
   1. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยท่ียังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ี
เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม      
   2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการ
ควบคุมน ้าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีได้รับความ
คุ้มครอง 
   3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก 
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด  
   4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
   5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทน
ในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลง
เพศ 
   6. การตรวจสุขภาพท่ัวไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการ
ผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
   7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา  การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการมองเห็นหรือ
การรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 
   8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การ
จัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอนัเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ท้ังนีไ้ม่รวมค่าฟัน
ปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 
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   9. การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
   10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ  โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความ
ผิดปกติทางบุคลกิภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกนิ หรือความวิตกกงัวล 
   11. การตรวจรักษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจ
หรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 
   12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย 
และวัคซีนป้องกนับาดทะยัก ภายหลงัได้รับการบาดเจ็บ 
   13. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
   14. ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ังค่าใช้จ่าย
ท่ีเกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
   15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ท้ังนี้รวมถึงอุบัติเหตุจาก
การท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง กนิ ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที่แพทย์ส่ัง 
   16. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้จากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้   
   ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  150 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป  
   17. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
   18. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม 
หรือหลบหนีการจับกุม 
   19. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ต
สกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า 
   20. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองก าลงัขึน้หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้
จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
   21. การบาดเจ็บท่ีเกดิขึน้ขณะท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
   22. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม   
   23. สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย 
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การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎ
อยัการศึก 
   24. การก่อการร้าย 
   25. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการ
เผาไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
   26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 
หมายเหตุ   1. ความคุ้มครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ท่ีได้รับ
       ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 
      2. บริษัทสามารถเลือกข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้ายเพ่ือจัดท า แผนประกนัภัยได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


