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กรมธรรมประกันภัยรักษสุขภาพ (ขายผานทางอิเล็กทรอนิกส (ONLINE))

หมวดท่ี 1 คําจํากัดความ
ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนหน่ึงสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยน้ีใหถือว ามีความหมาย
เดียวกันทั้งหมด ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภ ัยน้ี
1. กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เง่ือนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป

ขอตกลงคุมครอง เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยน้ี ซึ่งถือเปนสวนหน่ึง
แหงสัญญาประกันภัย

2. บริษัท หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยน้ี
3. ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย
4. ผูอยูในอุปการะ หมายถึง ผูที่อยูในความอุปการะของผูเอาประกันภัย และไดระบุช่ือไวในเอกสารแนบตาราง

กรมธรรมประกันภัย ไดแก
1) คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของผูเอาประกันภัย
2) บุตรตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยหรือของคูสมรส

5. ผูไดรับความคุมครอง หมายถึง ผูเอาประกันภัย และ/หรือ ผูอยูในอุปการะของผูเอาประกันภัยเฉพาะบุคคลที่ระบ ุช่ือไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัยน้ี

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางรางกายอันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และ
โดยอิสระจากเหตุอื่น

7. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผลที่ผูไดรับ
ความคุมครองมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

8. การเจ็บปวย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การปวยไข หรือ การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไดรับความคุมครอง
9. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวค างคืน

และมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจน
การจัดการใหบริการท่ีครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญ และไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ

โดยการเช่ือถือขอแถลงในคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยน้ี และเพ่ือเปนการตอบแทน
เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ เง่ือนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสาร
แนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยน้ี บริษัทใหสัญญากับผูไดรับความคุมครองดังตอไปน้ี

10. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวค างคืนและ
ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ
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11. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปจจุบันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายดําเนินการโดยแพทยทําการ
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรคและไมสามารถรับผูปวยไวคางคืนได

12. แพทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจาก
แพทยสภาและไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถ่ินที่ใหบริการทาง
การแพทยหรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูไดรับความคุมครองเอง หรือ
คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

13. ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
ไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและคําแนะนํา
จากแพทยตามขอบงช้ี ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยน้ันๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูปวยใน
แลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ช่ัวโมง

14. ผูปวยนอก หมายถึง ผูที่เขารับบริการอันเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูปวยนอก หรือในหองรักษา
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ่งไมมีความจําเปนตาม
ขอวินิจฉัยและขอบงช้ีซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทยในการเขารับการรักษาเปนผูปวยใน

15. มาตรฐานทางการแพทย หมายถึง หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษา
ที่เหมาะสมกับผูปวยตามความจําเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุปจากประวัติ
การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)

16. ความจําเปนทาง หมายถึง การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเง่ือนไขดังน้ี
การแพทย 1. ตองสอดคลองกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวย

ของผูรับบริการ
2. ตองมีขอบงช้ีทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชกรรมปฏิบัติปจจุบัน
3. ตองมิใชเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการหรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผูให

บริการรักษาพยาบาลเพียงฝายเดียวและ
4. ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวยที่เหมาะสมตามความ

จําเปนของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผูรับบรกิารน้ันๆ
17. การเขาพักรักษาตัว หมายถึง การอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเพ่ือการรักษาในฐานะผูปวยใน

คร้ังใดคร้ังหน่ึง ครั้งใดครั้งหน่ึง และใหรวมถึงการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
สองครั้งหรือมากกวาดวยสาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน โดยที่
ระยะเวลาการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม แตละครั้งหางกัน
ไมเกินกวา 90 วัน นับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ครั้งสุดทาย ก็ใหถือวาเปนการรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย
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18. เอดส (AIDS) หมายถึง ภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired lmmune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือไวรัส
เอดสและใหหมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอกรายแรง (Malignant
Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บปวยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดบวกของไวรัส
HIV (Humam lmmuno Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสใหรวมถึง แตไม
จํากัดเฉพาะเช้ือที่ทําใหเกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เช้ือที่ทําใหเกิดโรคลําไสอับเสบหรือเรื้อรัง (Orgainism Or Chronic Enteritis)
เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือเช้ือราที่แพรกระจายอยูทั่วไป (Disseminated Fungi Infection)
เน้ืองอกรายแรง (Malignant Neoplasm) ใหรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi'
Sarcoma เน้ืองอกเซลลนํ้าเหลืองที่ระบบศูนยประสาทสวนกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรือโรครายแรงอื่นๆ ซึ่งเปนที่รูจักในปจจุบันน้ีวาเปนอาการ
ของภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired lmmune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเปนสาเหตุที่
ทําใหคนที่เปนเสียชีวิตอยางกระทันหัน เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุมกันบกพรอง
(AIDS) ใหรวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human lmmuno Deficiency Virus) โรคที่ทําให
เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส

19. การกอการราย หมายถึง การกระทําซึ่งใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด
ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เก่ียวเน่ืองกับองคกรใด
หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพ่ือมุงหวังผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่
คลายคลึงกัน รวมทั้งเพ่ือตองการสงผลใหรัฐบาล และ/หรือสาธารณชน หรือสวนหน่ึง
สวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลัว

หมวดท่ี 2 เงื่อนไขท่ัวไปและขอกําหนด
1. สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษัทเช่ือถือขอแถลงของผูไดรับความคุมครองในใบคําขอเอาประกันภัย และในใบแถลง
สุขภาพและขอแถลงเพ่ิมเติม (ถามี) ผูที่ไดรับความคุมครองลงลายมือช่ือใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยน้ีไวให
ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามขอหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด
แตปกปดขอความจริงน้ันไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงน้ันๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได
บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลง นอกเหนือจากที่ผูไดรับความคุมครองไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหน่ึง

2. การไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประก ันภัย
บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยน้ี เมื่อกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับมาเปนเวลา
2 ปขึ้นไป นับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ เวนแตการขาดชําระเบี้ยประกันภัย
ในกรณีที่บริษัทไดทราบขอมูลอันจะบอกลางสัญญาประกนัภัยได แตมิไดใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยภายในกําหนด
1 เดือนนับแตทราบขอมูลนั้น บริษัทไมอาจบอกลางความสมบูรณของสัญญาประกันภัยในกรณีน้ีได
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3. การแกไขกรมธรรมประกันภัย
การแกไขกรมธรรมประกันภัยน้ี จะมีผลสมบูรณตอเมื่อบริษัทตกลงยอมรับการแกไข และจะมีผลบังคับตอเมื่อบริษัทไดบันทึก
แกไขในกรมธรรมประกันภัย หรือออกเปนเอกสารแนบทาย หรือใบสลักหลังใหแลวโดยผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท

4. การชําระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุมครอง
4.1 ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัยไดดังตอไปน้ี

4.1.1 การชําระเบี้ยประกันภัยเปนงวดรายเดือน
4.1.2 การชําระเบี้ยประกันภัยเปนงวดรายป

4.2 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกําหนดชําระทันที โดยผูเอาประกันภัย และความคุมครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่
ที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

4.3 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป จะตองถึงกําหนดชําระตามวันที่ที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะทําการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย
ตามวิธีการท่ีไดตกลงกันไวในใบคําขอเอาประกันภัยโดยอ ัตโนมัติ และหากมีการชําระเบี้ยประกันภัยอยางถูกตอง
ในทุกงวด ความคุมครองก็จะเปนไปอยางตอเน่ือง

4.4 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมไดชําระเบี้ยประกันภัยคร ั้งแรก โดยวิธีใดตามขอตกลงระหวางผูเอาประกันภัยกับบริษัท
ใหถือวากรมธรรมประกันภัยน้ีไมมีผลบังคับนับจากวันเริ่มตนมีผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย

4.5 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมไดชําระเบี้ยประกันภัยของงวดใดก็ตามวิธีการท่ีไดตกลงกันไวในใบคําขอเอาประกันภัย
บริษัทจะผอนผันใหชําระเบี้ยประกันภัยไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการชําระเบี้ยประกันภ ัย
ของงวดกอนหนา และหากมีการเรียกรองผลประโยชนภายในระยะเวลาผอนผัน 30 วันดังกลาว ใหถือวากรมธรรม
ประกันภัยน้ีมีผลบังคับ โดยบริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของระยะเวลาที่ไดคุมครองแลว แตยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัย
ออกจากจํานวนผลประโยชนที่ตองชดใชตามกรมธรรมประกันภัยน้ี

4.6 หากไมมีการชําระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผอนผัน จะทําใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ีสิ้นสุดลง
อัตโนมัติในวันสุดทายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งไดชําระมาแลวสามารถซื้อความคุมครองได

5. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน
ถามีการแถลงอายุ หรือเพศของผูไดรับความคุมครองคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง ทําให
5.1 บริษัทไดชําระเบี้ยประกันภัยนอยกวาที่กําหนด จํานวนเงินผลประโยชนที่ไดรับตามกรมธรรมประกันภัย จะเทากับ

จํานวนเบี้ยประกันภัยยที่ไดชําระแลวน้ันซื้อความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไดตามอายุและเพศที่ถูกต อง
แทจริง หากอายุหรือเพศของผูไดรับความคุมครองที่ถูกตองแท จริงน้ันไมอาจไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรม
ประกันภัยน้ีแลว บริษัทจะไมจายผลประโยชนใดๆ ให แตจะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยน้ีที่ได ชําระแลว

5.2 บริษัทไดชําระเบี้ยประกันภัยเกินกวาอัตราที่กําหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย
อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมนําเง่ือนไขน้ีไปบังคับใช เพ่ือการปรับเบี้ยประกันภัยยอนหลัง สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัย
ในปกรมธรรมประกันภัยที่ผานไปแลว

น้ี



6. การตออายุกรมธรรมประกันภัย
6.1 กรมธรรมประกันภัยน้ีอาจตออายุตอเน่ืองได จนถึงรอบปกรมธรรมประกันภัย โดยไมตองแสดงหลักฐาน อยางไรก็ตาม

ในกรณีที่บริษัทยินยอมใหมีการตออายุกรมธรรมประกันภัย บริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัย
ใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพ่ิมขึ้นของผูไดรับความคุมครอง และบริษัทจะตองแจงใหกับ
ผูเอาประกันภัยทราบ กรณีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือขยายความคุมครองใดๆ ของเง่ือนไขความคุมครอง ขอยกเวน
เอกสารแนบทาย หรืออื่นๆ ที่เปนสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยน้ี

6.2 บริษัทอาจปฏิเสธการตออายุกรมธรรมประกันภัยได โดยการแจงตอผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
อยางนอย 30 วันกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามทีร่ะบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

7. การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปกรมธรรมประกันภัยตามชวงอายุที่เปลี่ยนไปของผูไดรับความคุมครอง ตามอัตราที่
บริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจงใหผูไดรับความคุมครองทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร

8. การตรวจทางการแพทย
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรับความคุมครองเทาที่จําเปนกับการ
ประกันภัยน้ี โดยคาใชจายของบริษัท
ในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไดรับ
ความคุมครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจายผลประโยชนน้ัน บริษัทสามารถปฏิเสธการใหความคุมครองแกผูไดรับ
ความคุมครองได
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9. การสิ้นสุดความคุมครอง
9.1 ความคุมครองของผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงเกิดขึ้น

ดังตอไปน้ี แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
9.1.1 ณ วันสิ้นสุดตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
9.1.2 เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูไดรับประโยชนโดยหักเบี้ยประกันภัย

สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
9.1.3 เมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรื่อนจําหรือทัณฐสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย

โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกนัภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
9.1.4 เมื่อผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเง่ือนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอ4 การชําระเบี้ยประกันภัยและ

การเริ่มความคุมครอง

9.2 ความคุมครองของผูไดรับความคุมครองแตละราย จะสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงเกิดขึน้ดังตอไปน้ี
แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
9.2.1 ณ วันครบรอบปกรมธรรมประกันภัย เมื่อผูไดรับความคุมครองขาดคุณสมบัติในการเปนผูไดรับความคุมครอง

ตามคําจํากัดความท่ีกําหนดไว
9.2.2 เมื่อผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับประโยชนโดยหักเบี้ยประกันภัย

สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
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9.2.3 เมื่อผูไดรับความคุมครองถูกจองจําอยูในเรือนจําหรอืทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก
ผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกนัภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลว
ออกตามสวน

9.2.4 เมื่อมีกรมธรรมประกันภัยสิ้นสุดลงตามเง่ือนไข ขอ 9.1
9.3 ความคุมครองในแตละขอตกลงคุมครองและ/หรือเอกสารแนบทายจะสิ้นสุด เมื่อบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทน

จนครบจํานวนเงินผลประโยชนสูงสุดตามที่ระบุไวในแตละขอตกลงคุมครองและ/หรือเอกสารแนบทาย น้ันแลว

10. การแจงและการเรียกรอง
ผูไดรับความคุมครอง หรือตัวแทนของผูไดรับความคุมครองแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บที่อาจเปน
เหตุแหงการเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีโดยไมชักชา

11. การสงหลักฐานการเรียกรอง
การเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว
แลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม
หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิกโดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
3. ผลการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ (ถามี)
4. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพ่ือให
ผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูเอาปาระกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ
หรือวัสดิการอ่ืนใดมาแลว อนุโลมใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐหรือ
หนวยงานอื่น เพ่ือเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัทได
5. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ในกรณีที่มีขอสงสัยและตองการเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา)
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธกิารเรียกรองเสียไปหากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไม
สามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

12. การจายผลประโยชน
บริษัทจะจายผลประโยชน คาใชจายท่ีจําเปนและสมควรภายในกําหนดระยะเวลา 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐาน
แสดงความเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลวใหแกผูได รับความคุมครอง หรือในกรณีที่ผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต
บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษ ัทจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไมเปนไปตามขอตกลง
คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดอีกตามความจําเปน แตทั้งน้ีจะไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่บริษัทไดรับหลักฐานความเสียหายครบถวนแลว
กรณีผูไดรับความคุมครอง รักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามขอตกลงคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ี บริษัทจะจาย
จํานวนเงินผลประโยชนโดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
ทั้งน้ี หากบริษัทไมอาจจายผลประโยชนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกใน
อัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งน้ีนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ



รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็มประยะเวลาประกันภัย (ไมเกิน/เดือน)
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13. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
13.1 ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ี โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัท และมีสิทธิไดรับ

เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากการหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออก
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปน้ี

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน

1

12
11
10
9
8
7

2
3
4
5
6

25
35
45
55

100
95
90
85
80
75
65

13.2 บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ี โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน โดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย หากปรากฏหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูไดรับความคุมครองไดกระทําการ
โดยทุจริตเพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนจากการประกันภัยน้ี ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก
ผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกนัภัยฉบับน้ีไดใชบังคับออกตามสวน
ทั้งน้ีบริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทําดังกลาวขางตน

14. สภาพท่ีเปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี สําหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บการเจ็บปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน)
ที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก เวนแต
14.1 ผูเอาปาระกันภัยจะไดแถลงใหบริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไมมีเง่ือนไข ยกเวนความคุมครอง

ดังกลาว หรือ
14.2 กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับตอเน่ืองมาไมนอยกว า 3 ป โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย (รวมถึงภาวะ

แทรกซอน) น้ัน ไมปรากฏอาการ ไมไดรับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทยหรือไมได พบหรือปรึกษาแพทยใน
ระยะ 5 ปกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยน้ี เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก



8

15. ระยะเวลาที่ไมคุมครอง(Waiting Period)
15.1 บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีสําหรับการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน

หลังจากที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรกตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมประกันภัยและ
15.2 บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีสําหรับการเจ็บปวยดังตอไปน้ี ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน

หลังจากที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก
1. เน้ืองอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด
2. ริดสีดวงทวาร
3. ไสเล่ือนทุกชนิด
4. ตอเน้ือ ตอลม หรือตอกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
6. น่ิวทุกชนิด
7. เสนเลือดขอดที่ขา
8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

16. การรักษานอกประเทศ
บริษัทจะใหความคุมครองรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน และไมสามารถ
คาดการณไดระหวางอยูในตางประเทศจนเปนเหตุใหตองไดรับการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน บริษัทจะจายผลประโยชน
สําหรับคาใชจายที่จําเปนและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและมาตรฐานทาง
การแพทยตามจํานวนเงินที่ตองจายจริงแตไมเกินจํานวนเงินผลประโยชนตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
โดยจํานวนเงินผลประโยชนที่ผูไดรับความคุมครองจะได รับ และความรับผิดสวนแรก (ถามี) จะถูกคํานวณโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามวันที่ที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล

17. การเรียกรองผลประโยชนโดยฉอฉล
บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองผลประโยชนอันเก ิดจากการฉอฉลหรือทุจริตของผูเอาปาระกันภัย ผูไดรับความ
คุมครอง ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว ที่ไดใชวิธีการหรือเครื่องมือที่ฉอฉลใดๆ เพ่ือใหไดรับผลประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัยน้ี และบริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีไดทันท ีในกรณีน้ี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
ใหแกผูเอาปาระกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

18. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพ ิพาทน้ันโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

19. เง่ือนไขบังคับกอน
บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชผลประโยชนตามเง่ือนไขผลประโยชนความคุมครองนี้ เวนแตผูเอาประกันภัย
ผูไดรับความคุมครอง ผูรับประโยชนหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและ
เง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย



2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว
หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

21. สกุลเงินตรา
เบี้ยประกันภัยและผลประโยชนตางๆ ที่พึงจายตามกรมธรรมประกันภัยน้ี จะจายเปนสกุลเงินตราของประเทศไทย
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22. กฎหมายใชบังคับ
กรมธรรมประกันภัยน้ีจะอยูภายใตขอบังคับ และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

หมวดท่ี 3 ขอยกเวนท่ัวไป
การประกันภัยน้ีไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย (รวมทั้ง
ภาวะแทรกซอน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแต
กําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

3. การต้ังครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการต้ังครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบ
วิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพ่ือชะลอการเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัย

ใกลหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพ่ือชวยในการมองเห็น หรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอการผาตัด
การพักฟน หรือการพักเพ่ือการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพ่ือสาเหตุใดๆ ที่ไมเก่ียวของ
โดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพ่ือสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตราฐานทางการแพทย

8. การตรวจรักษา หรือการผาตัดเก่ียวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน
ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณีจําเปนอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งน้ีไมรวมคาฟนปลอม
การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

20. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look)
หากผูเอาประกันภัยประสงคจะขอยกเลิกกรมธรรมประกันภ ัยน้ีดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยและสงคืนกรมธรรมประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษทั เวนแต
บริษัทไดออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเอาประกันภัยไมตองสงคืนกรมธรรม
ประกันภัยใหแกบริษัท ทั้งน้ี ใหถือวากรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไมมีผลบังคับต้ังแตวันเริ่มตนของระยะเวลาประกันภัยที่ระบุ
ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย โดยบริษัทไมตองรับผิดตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใตกรมธรรม
ประกันภัยน้ี และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมาทั้งหมดใหก ับผูเอาประกันภัยตามวิธีการท่ีไดตกลงรวมกันโดยไมหัก
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
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15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทำ
โดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งน้ีรวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผูไดรับความ
คุมครอง กิน ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุ มครงองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจน
ไมสามารถครองสติได
คําวา"ขณะอยูในฤทธิ์สุรา" น้ัน ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต 150 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเข ารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะว ิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูที่ไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนักหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี

การจับกุม
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิด รวมถึงเจตสกีดวย

แขงสเกต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือ
เครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน
เพ่ือบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม

หรือปราบปราม
23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศ

สงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศ ึก

24. การกอการราย
25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของ

เช้ือเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง
26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ

นิวเคลียรได

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทาง

บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการ

รักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถ ูกสัตวทําราย และวัคซีน

ปองกันบาดทะยักภายหลังไดรับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก
14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมท้ังคาใชจายที่เกิดจากการ

ตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง



หมวดท่ี 4 ขอตกลงคุมครอง
ขณะที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ ภายใตขอกําหนดของเง่ือนไข ขอตกลงคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ี หากผูไดรับ
ความคุมครองไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยเมื่อพนระยะเวลาที่ไมคุมครอง จนเปนเหตุใหตองไดรับ
การรักษาพยาบาล บริษัทตกลงจะใหความคุมครอง ดังตอไปน้ี

11



ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนผูปวยใน

1. คาใชจายท่ัวไป หมายถึง คาแพทยเจาของไข คาปรึกษาแพทยพิเศษกรณีไมผาตัด คาวิสัญญีแพทย
คาการพยาบาล คาวินิจฉัยโรค คา Laboratory Examination & X-ray
คาหองผาตัด คาแพทยศัลยกรรม (เชน คาเย็บแผล คาใสเฝอก ฯลฯ) คายา
คาโลหิตและพลาสมา และคาใชจายอื่นๆ เก่ียวกับการรักษาพยาบาล

2. การติดตามผลตอเน่ืองจากการ หมายถึง การมาพบแพทยในฐานะผูปวยนอกภายใน 30 วัน นับจากวันออกจาก
เขารับการรักษาในฐานะผูปวย โรงพยาบาล ทั้งน้ีเพ่ือแพทยจะไดติดตามผลการรักษา
ใน (IPD Follow up)

3. อุบัติเหตุฉุกเฉินในฐานะผูปวย หมายถึง การรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งจําเปนตองไดรับการรักษาทันที
นอก(OPD Emergency 24 ช่ัวโมง นับจากเกิดอุบัติเหตุ มิฉะน้ันอาจถึงแกชีวิตหรือทุพพลภาพได
Treatment)

4. การติดตามผลตอเน่ืองจากการ หมายถึง การมาพบแพทยในฐานะผูปวยนอกภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับการรักษา
เขารับการรักษาอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งน้ีเพ่ือแพทยจะไดติดตามผลการรักษา
(OPD Emergency follow up)

5. การผาตัดท่ีไมตองพักรักษาตัว หมายถึง การเจ็บปวยที่จําเปนตองไดรับการผาตัดตามขอบง
ในโรงพยาบาล แพทย แตไมจําเปนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

6. การเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉิน หมายถึง การเคล่ือนยายผูปวยไปยังโรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษา ซึ่งเปนความจําเปน
ทางการแพทย การเคล่ือนยายอาจเปนรถพยาบาลหรืออากาศยาน ขึ้นอยูกับ
ความจําเปน แตควรเปนวิธีที่ประหยัดที่สุด

เปนที่ตกลงและเขาใจกันวา ภายในระยะเวลาประกันภัยดังระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล
แกผูไดรับความคุมครองที่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จําเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย โดยจายตามเง่ือนไขและผลประโยชนที่กําหนดในตารางกรมธรรมประกันภัย
ดังน้ี

1. คาหองและคาอาหาร/วัน
บริษัทจะจายคาหอง คาอาหาร และคาบริการใชหอง (ถามี) ตอวัน ตามจํานวนเงินที่จายจริง แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนเงิน
คาหองและคาอาหาร/วัน ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย และจายใหสูงสุดไมเกินจํานวนวันตามที่ระบุในตาราง
กรมธรรมประกันภัยตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหน่ึง

2. คาหองผูปวยหนัก
บริษัทจะจายคาหองผูปวยหนัก (ICU, CCU) และคาอาหาร/วัน รวมถึงคาบริการใชหอง (ถามี) ตามจํานวนเงินที่จายจริง
แตไมเกินจํานวนเงินคาหองผูปวยหนักและคาอาหาร/ว ัน ตามที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย และจายใหสูงสุดไมเกิน
จํานวนวันตามที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัยตอการเข าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหน่ึง ทั้งน้ีเมื่อรวมกับผลประโยชนคาหอง
และคาอาหาร/วันในขอ 1. แลว จะตองไมเกินจํานวนวันสูงสุดของผลประโยชนคาหองและคาอาหาร/วันในขอ 1.
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คําจํากัดความเพิ่มเติม



ทั้งน้ี ขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองคาใชจายที่ไมเก่ียวของกับการเขารับการรักษาพยาบาล รวมถึงเครื่องชวยค้ํายันตางๆ
รถเข็นผูปวย และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ

3. คาใชจายในการรักษาพยาบาล
บริษัทจะจายคาใชจายในการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย สําหรับ
3.1 คาใชจายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
3.2 คาธรรมเนียมแพทยผาตัด รวมคาปรึกษาแพทยพิเศษ
3.3 คาแพทยเยี่ยมไข/วัน
3.4 การติดตามผลตอเน่ืองจากการเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วัน
3.5 อุบัติเหตุฉุกเฉินในฐานะผูปวยนอก
3.6 การติดตามผลตอเน่ืองจากการเขารับการรักษาอุบัติเหต ุฉุกเฉิน ภายใน 15 วัน
3.7 คาผาตัดกรณีไมตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
3.8 การเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉิน
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เอกสารสรุปสาระสําคัญ
กรมธรรมประกันภัยรักษสุขภาพ (ขายผานทางอิเล็กทรอนิกส (ONLINE))

1

เงื่อนไขท่ัวไปและขอกําหนด

ถามีการแถลงอายุ หรือเพศของผูไดรับความคุมครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ทําให
1.1 บริษัทไดรับเบี้ยประกันภัยนอยกวาที่กําหนด จํานวนเงินผลประโยชนที่จะไดรับตามกรมธรรมประกันภัยน้ีจะเทากับจํานวน

เบี้ยประกันภัยที่ไดชําระแลวน้ันสามารถซื้อความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ีไดตามอายุและเพศที่ถูกต องแทจริง
หากอายุหรือเพศของผูไดรับความคุมครองที่ถูกตองแท จริงน้ันไมอาจไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ีแลว
บริษัทจะไมจายผลประโยชนใดๆ ให แตจะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยน้ีที่ได ชําระแลว

1.2 บริษัทไดรับเบี้ยประกันภัยเกินกวาอัตราที่กําหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม
บริษัทจะไมนําเง่ือนไขน้ีไปบังคับใชเพ่ือการปรับ ประกันภัยยอนหลัง สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปกรมธรรม
ประกันภัยที่ผานไปแลว

1. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน

2. การปรับเบี้ยประกันภัย

เบี้ย

บริษํทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปกรมธรรมประกันภัยตามชวงอายุที่เปลี่ยนไปของผูไดรับความคุมครอง ตามอัตราที่บริษัท
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจงใหผูไดรับความคุมครองทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร

3. การแจงและการเรียกรอง
ผูไดรับความคุมครอง หรือตัวแทนของผูไดรับความคุมครองแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บปวย ที่อาจเปนเหตุแหงการเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรม ประกันภัยน้ีโดยไมชักชา

4. การสงหลักฐานการเรียกรอง

การเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี ผูเอาประกันภัย ผูไดรับความคุมครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว
แลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิกโดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
3. ผลตรวจวินิยจฉัยทางหองปฏิบัติการ (ถามี)
4. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินตองเปนใบเสร็จตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพ่ือใหผูเอาประกันภัย
ไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ
หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแลว อนุโลมใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐ
หรือหนวยงานอื่น เพ่ือเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัทได

5. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ในกรณีที่มีขอสงสัยและตองการเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา)

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธใินการเรียกรองเสียไปหากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กำหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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5. สภาพท่ีเปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี สําหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน)
ที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยน ี้เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก เวนแต
5.1 ผูเอาประกันภัยจะไดแถลงใหบริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไมมีเง่ือนไขยกเวนความคุมครอง

ดังกลาว หรือ
5.2 กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับตอเน่ืองมาไมนอยกว า 3 ป โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย (รวมถึงภาวะ

แทรกซอน) น้ัน ไมปรากฏอาการ ไมไดรับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย หรือไมไดพบ หรือปรึกษาแพทย
ในระยะ 5 ปกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยน้ี เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก

6. ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period)

1. เน้ืองอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด
2. ริดสีดวงทวาร
3. ไสเล่ือนทุกชนิด
4. ตอเน้ือ ตอลม หรือตอกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด
6. น่ิวทุกชนิด
7. เสนเลือดขอดที่ขา
8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

6.2 บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีสําหรับการเจ็บปวยดังตอไปน้ี ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน
หลังจากที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก

7. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look)

หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรมประกันภัยและสงคืนกรมธรรมประกันภัยมายังบร ิษัทภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ไดรับกรมธรรมประกันภัย
จากบริษัท เวนแตบริษัทไดออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเอาประกันภัย
ไมตองสงคืนกรมธรรมประกันภัยใหแกบริษัท ทั้งน้ีใหถือวากรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไมมีผลบังคับนับต้ังแตวันเริ่มตน
ของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย โดยบริษัทไมตองรับผิดตอความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใตกรมธรรมประกันภัยน้ีและบริษัทจะคนืเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมาทั้งหมดใหกับ
ผูเอาประกันภัยตามวิธีการท่ีไดตกลงรวมกัน โดยไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

6.1 บริษัทจะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีสําหรับการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน
หลังจากที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรกตามท่ีระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย และ
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การประกันภัยน้ีไมคุมครองคาใชจายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
(รวมทั้งภาวะแทรกซอน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก
1. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยท่ียังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ีเปนมาแต

กําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว

หรือผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีไดรับความคุมครอง
3. การต้ังครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการต้ังครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมทั้งการสืบ

วิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด
4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพ่ือชะลอการเสื่อมของวัย หรือการใหฮอรโมนทดแทนในวัย

ใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพท่ัวไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือรองขอการผาตัด

การพักฟน หรือการพักเพื่อฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไมเก่ียวของ
โดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บปวย หรือการตรวจวิเคราะหเพ่ือสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพ่ือชวยในการมองเห็น หรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัดเก่ียวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน
ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณีจําเปนอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ท้ังน้ีไมรวมคาฟนปลอม
การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากฟนเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาท

ขอยกเวนท่ัวไป

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาท่ียังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษา
ความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนกรณีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย
และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาท่ีไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก
14. คาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายท่ีเกิดจาก

การตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปนบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเอง ไมวาจะเปนการกระทํา
โดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําไมวาจะอยูในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ท้ังน้ีรวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผูไดรับ
ความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาท่ีแพทยสั่ง



4

23. สงคราม การรุกราน การกระทําท่ีมุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําท่ีมุงรายคลายสงครามไมวาจะไดมีการประกาศ
สงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ
การรัฐประหาร การประกาศ กฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศ ึก

24. การกอการราย
25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหมของ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง
26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ

นิวเคลียรได

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความค ุมครองขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ
จนไมสามารถครองสติได
คําวา "ขณะอยูภายใตฤทธ์ิสุรา" น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดต้ังแต
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครองเข ารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนย่ัวยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนักหรือขณะถูกจับกุม

หรือหลบหนีการจับกุม
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดวย

แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน
หรือเคร่ืองรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าท่ีตองใชถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานท่ีมิไดจดทะเบียน
เพ่ือบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครองขบัขี่หรือปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะท่ีผูไดรับความคุมครองปฏ ิบัติหนาท่ีเปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม

หรือปราบปราม

ทั้งน้ี ขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองคาใชจายที่ไมเก่ียวของกับการเขารับการรักษาพยาบาล รวมถึงเครื่องชวยค้ํายันตางๆ
รถเข็นผูปวย และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ

ขอตกลงคุมครอง
ผลประโยชนผูปวยใน
ภายในระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาลใหแกผูไดรับความคุมครองที่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ในฐานะผูปวยใน ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเปนทางการแพทยและมาตรฐานทางการแพทย โดยจายตามเง่ือนไข
และผลประโยชนที่กําหนดในตารางกรมธรรมประกันภัย

หมายเหตุ
1. ความคุมครองและเง่ือนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถวน ใหเปนไปตามกรมธรรมประกันภัยรักษสุขภาพ (ขายผานทางอิเล็กทรอนิกส

(ONLINE)) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทั้งน้ี บริษัทสามารถเลือกขอตกลงคุมครอง / เอกสารแนบทาย เพ่ือจัดทําแผนประกันภัยได
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