
โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ีและเพ่ือเปนการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัย

ตองชำระภายใตขอบังคับ  เง่ือนไขและขอกำหนดท่ัวไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยน้ี บริษัทใหสัญญา

กับผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ
ถอยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยจะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมดไมวาจะ

ปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย

1. บริษัท    หมายถึง  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2. กรมธรรมประกันภัย หมายถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัย  ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนทั่วไป  เงื่อนไขและขอกำหนด เอกสาร

      แนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และเอกสารสรุปสาระสำคัญตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่ง

      ถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

3. ผูเอาประกันภัย  หมายถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

4. แพทย พยาธิแพทย  หมายถึง  แพทย พยาธิแพทย หรือศัลยแพทยผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป และไดขึ้นทะเบียน

    หรือศัลยแพทย    ถูกตองตามกฎหมายของประเทศที่แพทย พยาธิแพทย หรือศัลยแพทย ทำงานอยู และตองมิใช

      ผูเอาประกันภัยหรือญาติของผูเอาประกันภัย 

5. โรคมะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง  การเกิดข้ึนของเน้ืองอกหรือเซลลท่ีไดรับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาวาเปนมะเร็งและมีการลุกลาม

      ลึกเกินกวาชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อขางเคียง

      หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้ ใหรวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ำเหลือง และมะเร็งของ

      ไขกระดูก มะเร็งเนื้อรก ทั้งนี้ ไมรวมถึง

      (1)  มะเร็งตอมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งตอมไทรอยด (Thyroid Cancer)  หรือมะเร็ง

             กระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1N0M0 ตาม TNM Classification

      (2)  มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอยกวา RAI ระยะท่ี 3 (Stage 3)

      (3)  มะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ยังไมลุกลาม (Non-invasive Cancer, Carcinoma in Situ)

      (4)  มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเวนมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ชนิดรายแรง

            (Malignant Melanoma) ท่ีจัดอยูในระยะท่ี 2 (Stage 2) ข้ึนไป โดยอางอิงตามระบบการแบงระยะ

            ความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer

      (5)  กลุมเนื้องอกชนิด Borderline หรือกลุมเนื้องอกที่มีโอกาสเปนมะเร็งนอย (Low Malignant

             Potential)

      (6)  เน้ืองอกท่ีมีผลทางพยาธิวิทยาจัดเปนเน้ืองอกระยะกอนเปนมะเร็ง (Pre-malignant) เชน CIN I

             CIN II CIN III

      (7)  มะเร็งในผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี

      (8)  มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำ หรือแพรกระจายจากสวนอื่น โดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกกอนสัญญา

            มีผลบังคับ หรือภายใน 90 วันหลังสัญญามีผลบังคับ

6. โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม หมายถึง  การเกิดขึ้นครั้งแรกของเนื้องอกหรือเซลลที่ไดรับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาวาเปนมะเร็ง

      และไมลุกลามเกินกวาช้ันรองรับเน้ือเย่ือช้ันผิว (Basement Membrane) หรือไมกระจายไปเน้ือเย่ือ

      ขางเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ และใหรวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอกดังตอไปนี้
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      (1)  มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งตอมไทรอยด หรือ มะเร็งกระเพาะปสสาวะ ระยะ T1N0M0

             ตาม TNM Classification

      (2)  มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia นอยกวา RAI ระยะท่ี 3 (Stage 3)

      (3)  มะเร็งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma) ชนิดรายแรงท่ีจัดอยูในข้ันนอยกวาระยะท่ี 2 

             (Stage 2) อางอิงตามระบบการแบงข้ัน/ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนัง Melanoma

             ของ American Joint Committee on Cancer Classification

      (4)  กลุมเนื้องอกชนิด Borderline หรือกลุมเนื้องอกที่โอกาสเปนมะเร็งนอย (Low Malignant

             Potential)

        ทั้งนี้ ไมรวมถึงมะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเวนมะเร็งผิวหนัง Melanoma ขางตน) และเนื้องอก

      ที่มีผลพยาธิวิทยาจัดเปนเนื้องอกระยะกอนเปนมะเร็ง (Pre-malignant Lesion)

7. หลักฐานทางพยาธิวิทยา หมายถึง  เอกสารการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่ีระบุ วัน เดือน ป ท่ีตรวจวินิจฉัย รายละเอียดของการวินิจฉัย และ

      ลงลายมือชื่อของพยาธิแพทยผูวินิจฉัยโรค เอกสารการวินิจฉัยโรคมะเร็งทางพยาธิวิทยาที่ไมได

      ลงนามโดยพยาธิแพทยที่ทำการตรวจอานชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาจะไมไดรับการพิจารณาวาเปน

      “หลักฐานทางพยาธิแพทย” การวินิจฉัยโรคมะเร็งตองเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมทั้ง

      การตรวจโดยวิธีเซลลวิทยา เชน Pap Smear การตรวจดวยวิธีพิเศษ เชน การฉีดสารทึบแสง

      การถายภาพรังสี การตรวจดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน หรือการตัดช้ินเน้ือมาตรวจทางพยาธิวิทยา

      บริษัทสงวนสิทธิ์ท่ีจะทำการตรวจสอบหลักฐานทางพยาธิวิทยาซ้ำโดยแพทยท่ีบริษัทแตงต้ังข้ึน

8. เอกสารทางการแพทย หมายถึง  ผลตรวจทางพยาธิวิทยาท่ีเปนลายลักษณอักษรของแพทย พยาธิแพทย หรือศัลยแพทย หรือเอกสาร

      อื่นใดที่บันทึกโดยแพทย พยาธิแพทย หรือศัลยแพทย ทั้งนี้ตองเปนเอกสารตนฉบับ หรือสำเนา

      เอกสารท่ีไดรับรองความถูกตองแลว

9. สภาพทางการแพทย หมายถึง  9.1 โรคมะเร็งชนิดใดๆ ที่เปนอยูกอนวันที่ทำกรมธรรมประกันภัยปแรกมีผลบังคับ ไมวาจะ

    ที่เปนอยูกอน                 ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยหรือไมก็ตาม

      9.2  มีการแสดงอาการของโรคมะเร็งหรือสภาพทางการแพทยท่ีเปนผลมาจากโรคมะเร็ง อันเปนเหตุ

            ใหตองไปพบแพทยเพ่ือวินิจฉัยโรค หรือตรวจรักษา หรือดำเนินการรักษากอนวันท่ีกรมธรรม

            ประกันภัยปแรกมีผลบังคับ

หมวดที่ 2 ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินผลประโยชนที่ไดเอาประกันภัยไว ดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยภายใตเงื่อนไขดังนี้

1. ผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือโรคมะเร็งระยะไมลุกลาม เปนครั้งแรก โดยเปนไปตามคำจำกัดความ

    ของกรมธรรมประกันภัยน้ี และ

2. การไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคมะเร็งตามขอ 1 จะตองเกิดข้ึนหลังจากท่ีกรมธรรมประกันภัยในปแรกท่ีเอาประกันภัยกับบริษัทมีผลบังคับ

     มาแลวเกินกวา 90 วัน

หมวดที่ 3 ขอยกเวนทั่วไป
กรมธรรมประกันภัยน้ีไมคุมครองโรคมะเร็งท่ีเกิดข้ึน หรือสืบเน่ืองจากกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี

1. โรคเอดสหรือเน้ืองอกท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือมีความสัมพันธ หรือสืบเน่ืองมาจากโรคภูมิคุมกันบกพรองโรคเอดส (Acquired Immune Deficiency

     Syndrome) ใหมีความหมายตามที่องคการอนามัยโลกไดกำหนดไว และใหหมายความรวมถึงเชื้อ H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus) 

     และ/หรือลักษณะอาการของการที่มีเชื้อ H.I.V (H.I.V. Wasting Syndrome) และ/หรือโรคที่มีความสัมพันธกับโรคภูมิคุมกันบกพรอง A.R.C. 

     (AIDS Related Condition)

2. ในขณะที่ทำการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ผูเอาประกันภัยมีเชื้อโรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) หรือมีการทดสอบเชื้อ H.I.V. ท่ีใหผลทางบวก

3. สภาพทางการแพทยท่ีเปนอยูกอนแลว
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หมวดที่ 4 เงื่อนไขและขอกำหนด
1. ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปลี่ยนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย

     การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดออกบันทึกสลักหลังการเปลี่ยนแปลงภายใตกรมธรรม

     ประกันภัยนี้แลว 

2. การชำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุมครอง 

     2.1  ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยไดดังตอไปนี้

            2.1.1 การชำระเบี้ยประกันภัยเปนงวดรายเดือน

            2.1.2 การชำระเบี้ยประกันภัยเปนงวดรายป 

     2.2  เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกำหนดชำระทันที โดยผูเอาประกันภัย และความคุมครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุไวในตาราง

            กรมธรรมประกันภัย

     2.3  เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะตองถึงกำหนดชำระตามวันที่ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามวิธีการที่ได

            ตกลงกันไวในใบคำขอเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ และหากมีการชำระเบี้ยประกันภัยอยางถูกตองในทุกงวด ความคุมครองก็จะเปนไป

            อยางตอเนื่อง

     2.4  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมไดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรก โดยวิธีใดตามขอตกลงระหวางผูเอาประกันภัยกับบริษัท ใหถือวากรมธรรม

            ประกันภัยนี้ไมมีผลบังคับนับจากวันเริ่มตนมีผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย

     2.5  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมไดชำระเบี้ยประกันภัยของงวดใดตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทจะผอนผัน

            ใหชำระเบ้ียประกันภัยไดภายใน 30 วันนับจากวันท่ีครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบ้ียประกันภัยของงวดกอนหนา และหากมีการเรียกรอง

            ผลประโยชนภายในระยะเวลาผอนผัน 30 วันดังกลาว ใหถือวากรมธรรมประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับ โดยบริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของ

            ระยะเวลาท่ีไดคุมครองแลว แตยังไมไดชำระเบ้ียประกันภัยออกจากจำนวนผลประโยชนท่ีตองชดใชตามกรมธรรมประกันภัยนี้

     2.6  หากไมมีการชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผอนผัน จะทำใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติใน

            วันสุดทายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งไดชำระมาแลวสามารถซื้อความคุมครองได

3.  การแจงและการสงหลักฐานประกอบการเรียกรอง

     การแจงเรียกรองเงินผลประโยชนตองทำเปนหนังสือตอบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ไดรับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง หรือไดรับเอกสารทาง

     การแพทยยืนยันการเปนโรคมะเร็งที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้และสงหลักฐานดังกลาวใหกับบริษัท การไมแจงหรือสง

     หลักฐานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไมทำใหสิทธิการเรียกรองเสียไปหากมีเหตุผลสมควรแตตองแจงใหบริษัททราบทันทีท่ีมีโอกาส บริษัทมีสิทธิ

     ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ดังกลาว

4.  การตรวจสอบประวัติการรักษา

     ผูเอาประกันภัยตองยินยอมและมอบฉันทะใหบริษัทตรวจสอบประวัติทางการแพทย การปรึกษาใบสั่งยา หรือการรักษา และรับสำเนาบันทึก

     ของการรักษาดังกลาวจากโรงพยาบาลหรือแพทยผูทำการรักษาได

5.  การตรวจทางการแพทย

     บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกายของผูเอาประกันภัยในระหวางการพิจารณาชดใชผลประโยชนตามท่ีเห็นสมควรโดยคาใชจายของบริษัท รวมท้ัง

     การชันสูตรพลิกศพไดเทาที่จำเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย

6.  การสิ้นสุดความคุมครอง

     6.1  ความคุมครองของผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นดังตอไปนี้ แลวแต

            เหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

            6.1.1  ณ วันสิ้นสุดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยมีอายุครบตามแผนประกันภัยที่กำหนด

            6.1.2  เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับประโยชน† โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม

                ประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
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            6.1.3   เมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจำอยูในเรือนจำหรือทัณฑสถาน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย

  สำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

            6.1.4  เมื่อผูเอาประกันภัยไมชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและขอกำหนด ขอ 2 การชำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุมครอง

            6.1.5  เมื่อบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชนครบถวนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยแลว

            6.1.6  ผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับในปแรก และบริษัทจะคืน

  เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ไดรับมาแลวแกผูเอาประกันภัย

     6.2  กรมธรรมประกันภัยน้ี และการประกันภัยท้ังหลายตามกรมธรรมประกันภัยน้ีจะส้ินสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ในวันท่ีสิ้นสุด

            ของกรมธรรมประกันภัย

7.  การจายเงินผลประโยชน

     บริษัทจะจายใหแกผูเอาประกันภัย เวนแตวากรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชนท่ีระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

8.  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย

     8.1  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัท และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน

            หลังจากหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบ้ียประกันภัยระยะส้ันตามตาราง

            ที่ระบุไวดังตอไปนี้

     8.2  บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียน

            ถึงผูเอาประกันภัย หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวา ผูเอาประกันภัยไดกระทำการโดยทุจริตเพ่ือไดรับประโยชนจากการประกันภัยน้ี

            ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบ้ียประกันภัยสำหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับ

            มาแลวออกตามสวน   ทั้งนี้ บริษัทจะไมรับผิดสำหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกลาวขางตน

9.  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

     ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับ

     บริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทน้ันโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทำการวินิจฉัยช้ีขาด

     โดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

10. เงื่อนไขบังคับกอน  

     บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชผลประโยชนตามเง่ือนไขขอตกลงคุมครองน้ี เวนแตผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว

     ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
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ระยะเวลาเอาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

ÃˆÍÂÅÐ¢Í§
เบี้ยประกันภัยเต็มป

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95

100

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
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