
Summary Of Health & Accident
Insurance Policy

เอกสารสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ “นิวนอร์มอลไลฟ์สไตล์ ซีรีส์”

New Normal
Lifestyle Series

Health Insurance for Individuals & Families

Cholanart Pysansukpipat
Stamp





สารบััญ

หมวดท่ี่� 1 คำำ�จำำ�กััดคำว�ม ................................................................................................................................. 2

หมวดท่ี่� 2  เง่ื่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด ............................................................................................................. 4

หมวดท่ี่� 3  ข้อยกัเว้นที่ั�วไป ............................................................................................................................. 12

หมวดท่ี่� 4  ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่ .......................................................................................................................... 12

 หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล ......................................................................... 13

 ข้อยกัเว้นเพ่�มเต่ม หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล ................................................ 15

 ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน) .................................... 17

 ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณ่ีผู้้้ป่วยนอกั ............................................................................ 22

 หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยอบัุ้ต่เหต้สุ่วนบุ้คำคำล ....................................................................... 23

 ข้อยกัเว้นเพ่�มเต่ม หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยอ้บุัต่เหต้สุ่วนบุ้คำคำล .............................................. 25

 ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รเสุ่ยชี่ว่ต สุ้ญเสุ่ยอวัยวะ สุ�ยต� 

  หรอ่ที่้พพลภั�พถ�วรสุ่�นเชี่งื่จำ�กัอ้บัุต่เหต้ (อ.บุ.1) .......................................................................... 26

หมวดท่ี่� 5 เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ย ........................................................................................................................... 27

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รตั�งื่คำรรภั์และกั�รคำลอดบุ้ตร ..................................................... 28

 เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�ด้�นที่ันตกัรรม .............................................................. 30

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รตรวจำต� กั�รวัดคำ่�สุ�ยต� และคำว�มสุ�ม�รถในกั�รมองื่เห็น ......... 33

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่คำ่�อ้ปกัรณี์และเคำร่�องื่ม่อที่�งื่กั�รแพที่ย์ 

  และคำ่�อวัยวะเที่่ยมแบุบุถ�วร ......................................................................................................... 35

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่คำ่�ใชี้จำ่�ยสุำ�หรับุกั�รที่ำ�กั�ยภั�พบุำ�บุัด กั�รฝัังื่เข็ม 

  และกั�รที่ำ�ไคำโรแพรคำต่กั .......................................................................................................... 37

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รเล่อกัเข้�รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลนอกัประเที่ศไที่ย .......................... 39

 เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยยกัเว้นคำว�มคำ้้มคำรองื่เฉพ�ะโรคำ ................................................................................ 41

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเกั่ด แบุบุที่่� 1 ...................................................... 42

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเกั่ด แบุบุที่่� 2 ...................................................... 43

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รขับุข่�หร่อโดยสุ�รรถจำักัรย�นยนต์ ............................................. 44

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยจำำ�กััดคำว�มรับุผู้่ดกั�รถ้กัฆ�ตกัรรมหร่อถ้กัที่ำ�ร้�ยร่�งื่กั�ย .............................................. 45

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รให้สุ่วนลดเบุ่�ยประกัันภััยกัรณี่ประวัต่ด่ในปีต่ออ�ย้ ...................... 46

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่คำ่�ปรึกัษ�จำ่ตแพที่ย์และกั�รรักัษ�โรคำที่�งื่จำ่ตเวชี ............................... 47

 เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่คำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ลเฝั้�ไข้พ่เศษที่่�บุ้�น .................................... 48

บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน)พ่มพ์ กั้มภั�พันธ์ 2566



2   บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน) พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566
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 โดยกั�รเชี่�อถอ่ขอ้แถลงื่ในใบุคำำ�ขอเอ�ประกันัภัยัซึ�งื่ถอ่เปน็สุว่นหนึ�งื่ของื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่� และเพ่�อเปน็กั�รตอบุแที่น

เบุ่�ยประกันัภัยัท่ี่�ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัต้องื่ชีำ�ระ ภั�ยใต้คำำ�จำำ�กัดัคำว�ม เง่ื่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด  ขอ้ยกัเว้นทัี่�วไป ขอ้ตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่

และเอกัสุ�รแนบุที่้�ยแห่งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� บุร่ษัที่ให้สุัญญ�กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ดังื่ต่อไปน่�

หมวดที่ี� 1 คำำาจำำากัดคำวาม

 ถ้อยคำำ�และคำำ�บุรรย�ยซึ�งื่ม่คำว�มหม�ยเฉพ�ะที่่�ได้ให้ไว้ในสุ่วนใดกัต็�มของื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่� ให้ถอ่ว่�มค่ำว�มหม�ย

เด่ยวกัันที่ั�งื่หมดไม่ว่�จำะปร�กัฏในสุ่วนใดกั็ต�ม เว้นแต่จำะได้กัำ�หนดไว้เป็นอย่�งื่อ่�นในกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�

1. บัริษััที่ หม�ยถึงื่ บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน)

2. ฉ้้อฉ้ลประกันภัย หม�ยถึงื่ กั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยโดยท้ี่จำร่ตหร่อแสุดงื่ 
หลักัฐ�นอันเป็นเท็ี่จำในกั�รเร่ยกัร้องื่ รวมถึงื่ กั�รเจำตน�ที่ำ�ให้เก่ัดกั�รบุ�ดเจ็ำบุ
หร่อกั�รป่วยเพ่�อเร่ยกัร้องื่คำ่�ชีดเชียต่�งื่ๆ

3. กรมธรรม์ประกันภัย หม�ยถึงื่ ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััย ต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์ เงื่่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด  
ข้อยกัเว้นที่ั�วไป ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ย ใบุคำำ�ขอเอ�ประกัันภััย 
ข้อระบุ้พ่เศษ ข้อรับุรองื่ ใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ ใบุสุลักัหลังื่
กัรมธรรม์ประกัันภััย และเอกัสุ�รสุร้ปเง่ื่�อนไข ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่ ข้อยกัเว้น
ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� ซึ�งื่ถ่อเป็นสุ่วนหนึ�งื่แห่งื่สุัญญ�ประกัันภััย

4. ผู้้้เอาประกันภัย หม�ยถึงื่ บุ้คำคำลที่่�ระบุ้ชี่�อเป็นผู้้้เอ�ประกัันภััยในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อ
ใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้และ/หร่อเอกัสุ�รแนบุที่้�ยและ/หร่อใบุ
คำำ�ขอเอ�ประกัันภััยและ/หร่อใบุสุลักัหลังื่กัรมธรรม์ประกัันภััย (ถ้�ม่) ซึ�งื่เป็น
บุ้คำคำลที่่�ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�

5. ผู้้้อย้�ในอุปการะ หม�ยถึงื่ ผู้้้ที่่�อย้่ในคำว�มอ้ปกั�ระของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััย และได้ระบุ้ช่ี�อไว้ในเอกัสุ�รแนบุ
ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภัยัและ/หรอ่ใบุรบัุรองื่กั�รประกันัภัยักัรณ่ีต่ออ�ยแ้ละ/
หร่อเอกัสุ�รแนบุที่้�ย ได้แกั่
(1) ค่้ำสุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััย ที่่�ม่อ�ย้ไม่เกั่น 90 ปีบุร่บุ้รณี์ 
(2) บุ้ตรต�มกัฎหม�ยของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัหรอ่ของื่ค่้ำสุมรสุท่ี่�ม่อ�ยตั้�งื่แต ่15 วนั
แต่ไม่เกั่น 23 ปีบุร่บุ้รณี์ ยังื่ม่ได้สุมรสุ และกัำ�ลังื่ศึกัษ�อย้่

6. ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรอง หม�ยถึงื่ ผู้้เ้อ�ประกัันภัยัและ/หรอ่ผู้้อ้ย้ใ่นอป้กั�ระของื่ผู้้เ้อ�ประกัันภัยัเฉพ�ะบุ้คำคำลท่ี่�ระบุ้
ชี่�อไว้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภัยัและ/หรอ่ใบุรับุรองื่กั�รประกัันภัยักัรณ่ีตอ่
อ�ย้และ/หร่อเอกัสุ�รแนบุที่้�ย

7. อุบััติเหตุ หม�ยถึงื่ เหต้กั�รณ์ีท่ี่�เกั่ดขึ�นอย่�งื่ฉับุพลันจำ�กัปัจำจัำยภั�ยนอกัร่�งื่กั�ยและที่ำ�ให้เกั่ดผู้ล 
ที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ม่ได้เจำตน�หร่อม้่งื่หวังื่

8. การบัาดเจำ็บั หม�ยถึงื่ กั�รบุ�ดเจำบ็ุท่ี่�ม่ตอ่ร่�งื่กั�ย อนัเป็นผู้ลโดยตรงื่จำ�กัอบุ้ต่ัเหต้ซึ�งื่เกัด่ขึ�นโดยเอกัเที่ศ
และโดยอ่สุระจำ�กัเหต้อ่�น

9. การป่วย หม�ยถึงื่ อ�กั�ร คำว�มผู้่ดปกัต่ของื่ร่�งื่กั�ยอันเป็นผู้ลจำ�กัโรคำ

10. แพที่ย์ หม�ยถึงื่ ผู้้้ที่่�ได้รับุปร่ญญ�แพที่ยศ�สุตรบุัณีฑิ่ตและม่ใบุอน้ญ�ตประกัอบุว่ชี�ชี่พสุ�ข�
เวชีกัรรมต�มกัฎหม�ยในที่้องื่ถ่�นที่่�ให้บุร่กั�ร
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11. แพที่ย์เฉ้พาะที่าง หม�ยถึงื่ แพที่ยท่์ี่�ไดร้บัุวฒ้ิบัุ่ตรหรอ่อนมั้ต่บัุตรใหเ้ปน็ผู้้เ้ชี่�ยวชี�ญในสุ�ข�เฉพ�ะนั�นจำ�กั
แพที่ยสุภั�หรอ่สุถ�บุนัเท่ี่ยบุเที่�่ในที่อ้งื่ถ่�นที่่�ใหบุ้รก่ั�ร ตอ้งื่ไมใ่ชีแ่พที่ยเ์จำ�้ของื่
ไข้ โดยจำะเป็นแพที่ย์ผู้้้ให้คำำ�ปรึกัษ� ด้แล หร่อรักัษ�ร่วมกัับุแพที่ย์เจำ้�ของื่ไข้

12. ที่ันตแพที่ย์ หม�ยถึงื่ ผู้้ท้ี่่�ไดร้บัุปรญ่ญ�ที่นัตแพที่ยศ�ตรบุณัีฑิต่และม่ใบุอน้ญ�ตประกัอบุวช่ี�ชีพ่สุ�ข�
ที่ันตกัรรมในที่้องื่ถ่�นที่่�ให้บุร่กั�ร

13. พยาบัาล หม�ยถึงื่ ผู้้ท้ี่่�ไดร้บัุใบุอน้ญ�ตประกัอบุวช่ี�ช่ีพพย�บุ�ลต�มกัฎหม�ยในท้ี่องื่ถ่�นท่ี่�ใหบุ้รก่ั�ร

14. สถานพยาบัาล หม�ยถึงื่ สุถ�นท่ี่�ซึ�งื่จำดัไว้เพ่�อกั�รประกัอบุโรคำศ่ลปะหรอ่ประกัอบุวช่ี�ช่ีพที่�งื่กั�รแพที่ย์
และสุ�ธ�รณีสุ้ข ต�มกัฎหม�ยว่�ด้วยกั�รนั�นในที่้องื่ถ่�นที่่�ให้บุร่กั�ร

15. โรงพยาบัาล หม�ยถึงื่ สุถ�นพย�บุ�ลใดๆ ซึ�งื่จัำดให้บุร่กั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์ โดยสุ�ม�รถรับุผู้้้ป่วยไว้ 
คำ�้งื่ค่ำน หรอ่บุำ�บุดัรกััษ�โรคำหรอ่กั�รบุ�ดเจำบ็ุอย�่งื่ตอ่เน่�องื่ตลอด 24 ชีั�วโมงื่ และ
ได้รับุใบุอน้ญ�ตหร่อจำดที่ะเบุ่ยนดำ�เน่นกั�รเป็น “โรงื่พย�บุ�ล” ต�มกัฎหม�ย
ในที่้องื่ถ่�นที่่�ให้บุร่กั�ร

16. คำลินิก หม�ยถึงื่ สุถ�นพย�บุ�ลใดๆ ซึ�งื่จำดัใหบุ้รก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์โดยไม่สุ�ม�รถรบัุผู้้ป้ว่ยไวค้ำ�้งื่
คำน่และได้รบัุใบุอนญ้�ตหรอ่จำดที่ะเบุย่นดำ�เนน่กั�รเป็น “คำลน่่กั” ต�มกัฎหม�ย
ในที่้องื่ถ่�นที่่�ให้บุร่กั�ร

17. ผู้้้ป่วยใน หม�ยถึงื่ ผู้้้ป่วยที่่�ม่คำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์ต้องื่เข้�พักัรักัษ�ตัวในโรงื่พย�บุ�ลหร่อ
สุถ�นพย�บุ�ล เพ่�อกั�รรักัษ�พย�บุ�ลกั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยอย่�งื่ต่อเน่�องื่
เป็นเวล�ไม่น้อยกัว่� 6 ชีั�วโมงื่ ซึ�งื่ต้องื่ลงื่ที่ะเบุ่ยนเป็นผู้้้ป่วยในและให้รวมถึงื่
กัรณี่รับุตัวไว้เป็นผู้้้ป่วยในแล้วต่อม�เสุ่ยชี่ว่ตกั่อนคำรบุ 6 ชีั�วโมงื่

18. ผู้้้ป่วยนอก หม�ยถึงื่ ผู้้ป้ว่ยที่่�เข�้รบัุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลกั�รบุ�ดเจำบ็ุหรอ่กั�รปว่ยในแผู้นกัผู้้ป้ว่ยนอกั
หรอ่ในแผู้นกัผู้้ป้ว่ยฉก้ัเฉน่ของื่โรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล ไมม่่คำว�มจำำ�เป็น
ที่�งื่กั�รแพที่ย์ต้องื่เข้�พักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยใน

19. การรักษัาพยาบัาล หม�ยถึงื่ กั�รใหบุ้ร่กั�รด�้นกั�รแพที่ย์และสุ�ธ�รณีสุ้ข เพ่�อกั�รตรวจำ วน่่จำฉยั บุำ�บุดัรกััษ� 
บุรรเที่� บุร่บุ�ล และฟ้�นฟ้สุมรรถภั�พที่่�จำำ�เป็นต่อสุ้ขภั�พและกั�รดำ�รงื่ชี่ว่ต

20. มาตรฐานที่างการแพที่ย์ หม�ยถึงื่ หลักัเกัณีฑิ์หร่อแนวที่�งื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลกั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยต�มหลักั
ว่ชี�กั�ร โดยสุอดคำล้องื่กัับุม�ตรฐ�นในที่้องื่ถ่�นที่่�ให้บุร่กั�ร ดังื่ต่อไปน่�
(1) ม�ตรฐ�นว่ชี�ชี่พและข้อบุังื่คำับุว่ชี�ชี่พที่่�เกั่�ยวข้องื่
(2) ม�ตรฐ�นสุถ�นพย�บุ�ล
(3) ม�ตรฐ�นด้�นย�และเคำร่�องื่ม่อแพที่ย์
(4) หลักักั�รด้แลผู้้้ป่วยโดยไม่เล่อกัปฏ่บุัต่

21. คำวามจำำาเป็นที่างการแพที่ย์ หม�ยถึงื่ คำว�มจำำ�เปน็ต้องื่ใชีบุ้รก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ยห์รอ่บุรก่ั�รอ่�นๆ ของื่โรงื่พย�บุ�ลหรอ่
สุถ�นพย�บุ�ลเพ่�อกั�รตรวจำวน่่จำฉัยและบุำ�บุดัรักัษ�อ�กั�รบุ�ดเจ็ำบุหรอ่กั�รป่วย 
โดยต้องื่เป็นไปต�มเงื่่�อนไขดังื่น่�
(1) ตอ้งื่สุอดคำล้องื่กับัุกั�รวน่่จำฉัยโรคำและกั�รรักัษ�ต�มภั�วกั�รณ์ีบุ�ดเจ็ำบุหรอ่

กั�รป่วยของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

(2) ต้องื่สุอดคำล้องื่กัับุม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์
(3) ตอ้งื่มใ่ชี่เพ่�อคำว�มสุะดวกัของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อคำรอบุคำรวัผู้้้ได้รับุ

คำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อของื่ผู้้้ให้บุร่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลเพ่ยงื่ฝั่�ยเด่ยว
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หมวดที่ี� 2 เง่�อนไขที่ั�วไปและข้อกำาหนด

1.  สัญญาประกันภัย

 สัุญญ�ประกัันภััยน่�เกั่ดขึ�นจำ�กักั�รที่่�บุร่ษัที่เช่ี�อถ่อข้อแถลงื่ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ในใบุคำำ�ขอเอ�ประกัันภััย และ 

ข้อแถลงื่เพ่�มเต่มที่่�เกั่�ยวข้องื่กัับุกั�รที่ำ�สุัญญ�ประกัันภััย (ถ้�ม่) ที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ลงื่ล�ยม่อชี่�อให้ไว้เป็นม้ลฐ�นในกั�ร

ตกัลงื่รับุประกัันภััยต�มสุัญญ�ประกัันภััย บุร่ษัที่จำึงื่ได้ออกักัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ไว้ให้

 ในกัรณ่ีที่่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ร้้อย่้แลว้ แตแ่ถลงื่ข้อคำว�มอนัเปน็เที่จ็ำในขอ้แถลงื่ต�มวรรคำหนึ�งื่หรอ่ร้้อย้แ่ลว้ในข้อคำว�ม

จำร่งื่ใดแต่ปกัปิดข้อคำว�มจำร่งื่นั�นไว้โดยไม่แจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุ ซึ�งื่ถ้�บุร่ษัที่ที่ร�บุข้อคำว�มจำร่งื่นั�นๆ อ�จำจำะได้จำ้งื่ใจำบุร่ษัที่ให้

เร่ยกัเบุ่�ยประกัันภััยสุ้งื่ขึ�นอ่กัหร่อบุอกัปัดไม่ยอมที่ำ�สุัญญ�ประกัันภััย สุัญญ�ประกัันภััยน่�จำะตกัเป็นโมฆ่ยะต�มม�ตร� 865 

แห่งื่ประมวลกัฎหม�ยแพ่งื่และพ�ณี่ชีย์ บุร่ษัที่ม่สุ่ที่ธ่บุอกัล้�งื่สุัญญ�ประกัันภััยได้

 บุรษั่ที่จำะไม่ปฏเ่สุธคำว�มรับุผู้ด่โดยอ�ศัยขอ้แถลงื่นอกัเหนอ่จำ�กัท่ี่�ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ได้แถลงื่ไว้ในเอกัสุ�รต�มวรรคำ

หนึ�งื่

2.  การไม�โต้แย้งหร่อคำัดคำ้านคำวามไม�สมบั้รณ์์ของกรมธรรม์ประกันภัย

 บุรษั่ที่จำะไม่โต้แยง้ื่หรอ่คัำดค้ำ�นเร่�องื่คำว�มไม่สุมบุ้รณ์ีของื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่� เม่�อกัรมธรรม์ประกันัภัยัน่�ม่ผู้ลค้้ำมคำรองื่ 

ในขณีะท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ม่ชี่ว่ตอย้่เป็นเวล�ตั�งื่แต่ 2 ปีกัรมธรรม์ประกัันภััยขึ�นไป นับุแต่วันเร่�มม่ผู้ลคำ้้มคำรองื่ต�ม

กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� หร่อวันที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้ที่ำ�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�กัับุบุร่ษัที่ต่ดต่อกัันม�ไม่น้อยกัว่� 2 ปี 

กัรมธรรม์ประกัันภััย หร่อวันที่่�บุร่ษัที่อน้มัต่ให้เพ่�มผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� แล้วแต่กัรณี่ใดจำะเก่ัดขึ�น 

ภั�ยหลงัื่ ที่ั�งื่น่� ในกัรณีท่่ี่�บุรษ่ทัี่อนม้ต่ัใหเ้พ่�มผู้ลประโยชีน ์บุรษั่ที่จำะโตแ้ยง้ื่หรอ่คำดัคำ�้นคำว�มไมสุ่มบุร้ณีข์องื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่�  

เฉพ�ะในสุ่วนของื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�เพ่�มขึ�นเที่่�นั�น

22. คำ�าบัริการอัตราที่ั�วไป หม�ยถึงื่ อตัร�ค่ำ�บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ย ์หรอ่คำ�่รกััษ�พย�บุ�ลของื่โรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�น
พย�บุ�ลท่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่เข�้รบัุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลท่ี่�ไมสุ้่งื่กัว�่ของื่ผู้้ป้ว่ย
ร�ยอ่�นที่่�เข้�รับุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ลนั�น ณี เวล�
เด่ยวกััน

23. การแพที่ย์ที่างเล่อก หม�ยถึงื่ กั�รรักัษ�กั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยโดยผู้้้ประกัอบุโรคำศ่ลปะที่่�ม่ใบุอน้ญ�ต 
ในท้ี่องื่ถ่�นท่ี่�ให้บุร่กั�รในสุ�ข�ที่�งื่กั�รแพที่ย์แผู้นไที่ยหร่อกั�รแพที่ย์แผู้นจ่ำน
หรอ่ไคำโรแพรคำต่กัหรอ่สุ�ข�อ่�นที่่�ม่ใช่ีกั�รแพที่ย์แผู้นปัจำจ้ำบัุน รวมถึงื่กั�รรักัษ�
ด้วยนำ��มันกััญชี� (CBD oil)

24. คำวามรับัผู้ิดส�วนแรก 
(Deductible)

หม�ยถึงื่ คำว�มเสุ่ยห�ยสุ่วนแรกัท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต้องื่รับุภั�ระต�มข้อตกัลงื่ของื่
สุัญญ�ประกัันภััย

25. การก�อการร้าย หม�ยถึงื่ กั�รกัระที่ำ�ซึ�งื่ใชี้กัำ�ลังื่หร่อคำว�มร้นแรงื่และ/หร่อม่กั�รข่มข่้โดยบุ้คำคำลหร่อ
กัล้่มบุ้คำคำลใดไม่ว่�จำะเป็นกั�รกัระที่ำ�เพ่ยงื่ลำ�พังื่ กั�รกัระที่ำ�กั�รแที่น หร่อที่่�
เกั่�ยวเน่�องื่กัับุองื่ค์ำกัรใดหร่อรัฐบุ�ลใด ซึ�งื่กัระที่ำ�เพ่�อผู้ลที่�งื่กั�รเม่องื่ ศ�สุน� 
ลัที่ธ่น่ยมหร่อจำ้ดประสุงื่คำ์ที่่�คำล้�ยคำลึงื่กััน รวมที่ั�งื่เพ่�อต้องื่กั�รสุ่งื่ผู้ลให้รัฐบุ�ล
และ/หร่อสุ�ธ�รณีชีน หร่อสุ่วนหนึ�งื่สุ่วนใดของื่สุ�ธ�รณีชีน ตกัอย้่ในภั�วะ 
ต่�นตระหนกัหว�ดกัลัว 

26. ปีกรมธรรม์ประกันภัย หม�ยถึงื่ ระยะเวล�หนึ�งื่ปนีบัุแตว่นัที่่�กัรมธรรม์ประกันัภัยัมผู่้ลบุงัื่คำบัุหรอ่นับุแตว่นัคำรบุ
รอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััยปีต่อๆ ไป
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 ในกัรณีท่่ี่�บุรษ่ทัี่ที่ร�บุมล้อนัจำะบุอกัล�้งื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัไดต้�มวรรคำหนึ�งื่ แตม่่ไดใ้ชีสุ่้ที่ธ่บุอกัล�้งื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่� 

ภั�ยในกัำ�หนด 1 เด่อนนับุแต่ที่ร�บุม้ลนั�น บุร่ษัที่ไม่อ�จำบุอกัล้�งื่คำว�มสุมบุ้รณี์ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยในกัรณี่น่�ได้

 บุร่ษัที่จำะไม่อ�ศัยข้อเที่็จำจำร่งื่ท่ี่�นอกัเหน่อจำ�กัที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่แถลงื่ไว้ในใบุคำำ�ขอเอ�ประกัันภััย และข้อแถลงื่ 

เพ่�มเต่มที่่�เกั่�ยวข้องื่กัับุกั�รที่ำ�สุัญญ�ประกัันภััย (ถ้�ม่) ม�เป็นเหต้ในกั�รโต้แย้งื่หร่อคำัดคำ้�นคำว�มไม่สุมบุ้รณี์ของื่กัรมธรรม์

ประกัันภััยต�มวรรคำหนึ�งื่และวรรคำสุองื่

 ทัี่�งื่น่� บุร่ษัที่จำะไม่โต้แย้งื่หร่อคำัดคำ้�นคำว�มไม่สุมบุ้รณี์ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ในกัรณี่ท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุ

กั�รบุ�ดเจ็ำบุอันเน่�องื่ม�จำ�กัอ้บัุต่เหต้ บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�เท่ี่�กัับุท่ี่�บุร่ษัที่ได้รับุแจ้ำงื่กั�ร

เร่ยกัร้องื่ให้ชีดใช้ีเง่ื่นต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� และเม่�อบุร่ษัที่อน้มัต่กั�รจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุกั�รบุ�ดเจำ็บุอันเน่�องื่ม�

จำ�กัอ้บุัต่เหต้ในคำรั�งื่นั�นแล้ว จำะที่ำ�ให้กัรมธรรม์ประกันัภััยน่�สุ่�นผู้ลคำ้ม้คำรองื่นบัุแตว่ันถัดจำ�กัวนัที่่�เกัด่สุ่ที่ธ่เร่ยกัรอ้งื่ให้ชีดใชี้

เงื่่นต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� และบุร่ษัที่จำะคำ่นเบุ่�ยประกัันภััยให้แกั่ผู้้้เอ�ประกัันภััย โดยหักัเบุ่�ยประกัันภััยเฉพ�ะสุ่วนของื่

ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่ที่่�ได้จำ่�ยผู้ลประโยชีน์จำ�กักั�รบุ�ดเจ็ำบุนั�นสุำ�หรับุระยะเวล�ท่ี่�ได้ให้คำว�มคำ้้มคำรองื่ม�แล้วออกัต�มสุัดสุ่วน

ในสุ่วนคำว�มคำ้้มคำรองื่อ่�นที่่�ไม่ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ บุร่ษัที่จำะคำ่นเบุ่�ยประกัันภััยให้เต็มจำำ�นวน

3.  การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย 

 กั�รแกั้ไขกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะม่ผู้ลสุมบุ้รณ์ีต่อเม่�อบุร่ษัที่ตกัลงื่ยอมรับุกั�รแกั้ไข โดยบุร่ษัที่จำะออกับัุนที่ึกัแกั้ไข

ในกัรมธรรม์ประกัันภััย หร่อออกัเป็นเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยหร่อใบุสุลักัหลังื่กัรมธรรม์ประกัันภััย แล้วแต่กัรณ่ี ให้ผู้้้ได้รับุคำว�ม

คำ้้มคำรองื่

4.  การชำำาระเบัี�ยประกันภัยและการเริ�มคำวามคำุ้มคำรอง

 ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัสุ�ม�รถเลอ่กัชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัแบุบุงื่วดร�ยปี หร่องื่วดร�ย ....-..... เด่อนต่ดต่อกััน หรอ่งื่วดร�ย ....-.... 

เด่อน ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ โดยม่เงื่่�อนไขดังื่น่�

4.1 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วดร�ยปี

  กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุร�ยปีจำะถึงื่กัำ�หนดชีำ�ระที่ันที่่และคำว�มคำ้้มคำรองื่จำะเร่�มม่ผู้ลบุังื่คำับุต�มวันที่่�ระบุ้

ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

4.2 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วดร�ย ....-.... เด่อนต่ดต่อกััน 

4.2.1 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยของื่งื่วดแรกัจำะถึงื่กัำ�หนดชีำ�ระที่ันท่ี่และคำว�มค้้ำมคำรองื่จำะเร่�มม่ผู้ลบัุงื่คำับุต�ม

วันที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

4.2.2 เบุ่�ยประกัันภัยัในงื่วดถดัไปจำะถงึื่กัำ�หนดชีำ�ระในวนัคำรบุรอบุระยะเวล�ของื่กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัของื่

งื่วดกัอ่นหน�้ ในกัรณีท่่ี่�ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัเลอ่กักั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัแบุบุงื่วดร�ย …-… เด่อนต่ดตอ่กันั 

แบุบุชีำ�ระงื่วดต่ดตอ่กันั เบุ่�ยประกัันภัยัจำะถก้ัเรย่กัเกับ็ุเด่อนละ 1 คำรั�งื่ต่ดตอ่กัันจำนคำรบุ ที่ั�งื่น่� ห�กัม่กั�ร

ชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััย อย่�งื่ถ้กัต้องื่ในที่้กังื่วด คำว�มคำ้้มคำรองื่กั็จำะเป็นไปอย่�งื่ต่อเน่�องื่

4.3 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วดร�ย ....-.... เด่อน 

4.3.1 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยของื่งื่วดแรกัจำะถึงื่กัำ�หนดชีำ�ระที่ันท่ี่และคำว�มค้้ำมคำรองื่จำะเร่�มม่ผู้ลบัุงื่คำับุต�ม

วันที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

4.3.2 เบุ่�ยประกัันภัยัในงื่วดถดัไปจำะถงึื่กัำ�หนดชีำ�ระในวนัคำรบุรอบุระยะเวล�ของื่กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัของื่

งื่วดกั่อนหน้� ห�กัม่กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยอย่�งื่ถ้กัต้องื่ในที่้กังื่วด คำว�มค้้ำมคำรองื่กั็จำะเป็นไปอย่�งื่ 

ต่อเน่�องื่

4.4 ในกัรณี่ที่่�บุร่ษัที่ไม่สุ�ม�รถเร่ยกัเกั็บุเบุ่�ยประกัันภััยต�มท่ี่�ผู้้้เอ�ประกัันภััยตกัลงื่กัันไว้กัับุบุร่ษัที่ได้ในงื่วดใด 

บุรษั่ที่จำะผู่้อนผัู้นให้ชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภัยัภั�ยใน 31 วนันับุแต่วนัที่่�คำรบุกัำ�หนดระยะเวล�กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยั 

ของื่งื่วดก่ัอนหน้� ห�กัม่กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััย ให้ถ่อว่�คำว�มค้้ำมคำรองื่ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�เป็นคำว�ม
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คำ้้มคำรองื่ต่อเน่�องื่จำ�กังื่วดกั่อนหน้� และบุร่ษัที่จำะไม่นำ�เงื่่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด ข้อ 2. เร่�องื่ กั�รไม่โต้แย้งื่

หรอ่คัำดค้ำ�นคำว�มไมสุ่มบุร้ณ์ีของื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั เร่�องื่ สุภั�พที่่�เป็นม�กัอ่นกั�รเอ�ประกันัภัยั (Pre-existing 

Condition) และเร่�องื่ ระยะเวล�ที่่�ไม่คำ้้มคำรองื่ (Waiting Period) (ถ้�ม่) ม�เร่�มนับุใหม่ 

4.5 ห�กัผู้้้เอ�ประกัันภััยไม่ชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยงื่วดใดภั�ยในระยะเวล�ที่่�กัำ�หนด ให้ถ่อว่�คำว�มค้้ำมคำรองื่ต�ม

กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�สุ่�นสุ้ดลงื่ ณี วันสุ้ดที่้�ยที่่�เบุ่�ยประกัันภััยซึ�งื่ได้ชีำ�ระม�แล้วสุ�ม�รถซ่�อคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้ 

4.6 ในกัรณีท่ี่่�มเ่หต้เรย่กัรอ้งื่ผู้ลประโยชีนใ์ดๆ ในระยะเวล�ผู้อ่นผู้นั และบุรษ่ทัี่ยงัื่ไมไ่ดรั้บุชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภัยั บุรษ่ทัี่

จำะหักัเบุ่�ยประกัันภััยเป็นจำำ�นวนเที่่�กัับุเบุ่�ยประกัันภััยที่่�ยังื่ไม่ได้รับุสุำ�หรับุปีกัรมธรรม์ประกัันภััยนั�นออกัจำ�กั

จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ต้องื่ชีดใชี้ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� และจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุ่วนที่่�เหล่อให้กัับุผู้้้ได้รับุ

คำว�มคำ้้มคำรองื่ หร่อผู้้้รับุประโยชีน์ (กัรณี่เสุ่ยชี่ว่ต)

5. การแถลงอายุหร่อเพศคำลาดเคำล่�อน

 ถ�้ม่กั�รแถลงื่อ�ยห้ร่อเพศของื่ผู้้ไ้ด้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่คำล�ดเคำล่�อนจำ�กัคำว�มจำรง่ื่ ที่ำ�ใหบุ้รษ่ทัี่ได้รบัุเบุ่�ยประกันัภัยัน้อยกัว�่

ที่่�กัำ�หนด จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ที่่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่จำะได้รบัุต�มกัรมธรรม์ประกัันภัยัน่�จำะเท่ี่�กัับุจำำ�นวนเบุ่�ยประกันัภัยั 

ที่่�ได้ชีำ�ระแล้วนั�น อ�จำซ่�อคำว�มค้้ำมคำรองื่ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ได้ต�มอ�ย้และเพศที่่�ถ้กัต้องื่แท้ี่จำร่งื่ ห�กัอ�ย้หร่อเพศ 

ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ที่่�ถ้กัต้องื่แที่้จำร่งื่นั�นไม่อ�จำได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�แล้ว บุร่ษัที่จำะไม่จำ่�ย

ผู้ลประโยชีน์ ใดๆให้แต่จำะคำ่นเบุ่�ยประกัันภััยของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ที่่�ได้ชีำ�ระแล้ว

 ห�กับุร่ษัที่ได้รับุเบุ่�ยประกัันภััยเกั่นกัว่�อัตร�ที่่�กัำ�หนด บุร่ษัที่จำะคำ่นเบุ่�ยประกัันภััยในสุ่วนที่่�เกั่นให้แกั่ผู้้้เอ�ประกัันภััย

6. การต�ออายุ กรณ์ีคำรบัรอบัปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) 

 กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่�อ�จำตอ่อ�ย้ไดจ้ำนถงึื่รอบุปกีัรมธรรมป์ระกันัภัยัท่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ม่อ�ยไ้มเ่กัน่ 99 ป ีบุรบุ่ร้ณี์ 

โดยไม่ต้องื่แสุดงื่หลักัฐ�น อย่�งื่ไรกั็ต�ม ในกัรณ่ีท่ี่�บุร่ษัที่ย่นยอมให้ม่กั�รต่ออ�ย้กัรมธรรม์ประกัันภััย บุร่ษัที่ยังื่คำงื่ไว้ซึ�งื่ 

สุ่ที่ธ่ใน

6.1 กั�รปรับุอัตร�เบุ่�ยประกันัภัยัใหเ้หม�ะสุมกับัุระดบัุคำว�มเสุ่�ยงื่ภัยัและ/หรอ่อ�ยท้ี่่�เพ่�มขึ�นของื่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่

และ/หร่อประสุบุกั�รณี์กั�รจำ่�ยสุ่นไหมที่ดแที่นของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่แต่ละร�ย โดยเบุ่�ยประกัันภััยที่่�ม่กั�ร

ปรับุจำะต้องื่อย้่ในอัตร�เบุ่�ยประกัันภััยที่่�ได้รับุคำว�มเห็นชีอบุจำ�กัน�ยที่ะเบุ่ยนแล้ว และ

6.2 กั�รเปล่�ยนแปลงื่เงื่่�อนไขกั�รรับุประกัันภััยและเงื่่�อนไขคำว�มคำ้้มคำรองื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยในปีที่่�ต่ออ�ย้ได้

ต�มคำว�มจำำ�เป็น 

  บุรษั่ที่ตอ้งื่แจำง้ื่ใหผู้้้ไ้ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ที่ร�บุ กัรณ่ีม่กั�รเปล่�ยนแปลงื่เพ่�มเต่มหรอ่ขย�ยคำว�มค้้ำมคำรองื่ใดๆ 

ของื่เง่ื่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด ข้อยกัเว้น ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่ เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยหร่ออ่�นๆ ที่่�เป็นสุ�ระสุำ�คำัญ 

ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััย 

  กั�รไม่ต่ออ�ย้สัุญญ�ประกัันภััย (Renewal) บุร่ษัที่ต้องื่บุอกักัล่�วผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ล่วงื่หน้�เป็น 

ล�ยลักัษณี์อักัษรที่�งื่ไปรษณ่ีย์ลงื่ที่ะเบุ่ยนหร่อว่ธ่กั�รอ่�นท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ให้คำว�มย่นยอม ไม่น้อยกัว่� 

30 วันกั่อนวันที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะสุ่�นผู้ลคำ้้มคำรองื่ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุ 

รับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้และ/หร่อใบุสุลักัหลังื่กัรมธรรม์ประกัันภััย (ถ้�ม่)

  ที่ั�งื่น่� เง่ื่�อนไขทัี่�วไปและข้อกัำ�หนด เร่�องื่ กั�รต่ออ�ย้ กัรณี่คำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย (Renewal)  

ต�มขอ้ 6 น่� ไม่บุงัื่คำบัุใชีสุ้ำ�หรบัุขอ้ตกัลงื่คำ้ม้คำรองื่กั�รรกััษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้ป้ว่ยใน)

7. การปรับัเบัี�ยประกันภัย

 เบุ่�ยประกันัภัยัที่่�ม่กั�รปรับุ ณี วนัคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั จำะตอ้งื่อย้ใ่นอัตร�เบุ่�ยประกันัภััยที่่�ไดร้บัุคำว�มเห็นชีอบุ 

จำ�กัน�ยที่ะเบุ่ยนแล้ว
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8. การเปลี�ยนแปลงผู้ลประโยชำน์คำวามคำุ้มคำรอง

 ห�กัผู้ลประโยชีน์คำว�มคำ้ม้คำรองื่ของื่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ภั�ยใตเ้ง่ื่�อนไขของื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่�ไดร้บัุกั�รปรบัุเพ่�มขึ�น 

สุ้งื่กัว�่ในขณีะท่ี่�กัรมธรรม์ประกันัภัยัม่ผู้ลบัุงื่คำบัุหรอ่ในปีตอ่อ�ย ้กั�รเปล่�ยนแปลงื่ผู้ลประโยชีน์คำว�มค้้ำมคำรองื่จำะม่ผู้ลบัุงื่คำบัุ

ในวนัแรกัของื่เด่อนถัดไป หลังื่จำ�กัท่ี่�บุรษั่ที่ไดร้บัุแจำง้ื่กั�รเปล่�ยนแปลงื่ผู้ลประโยชีน์คำว�มค้้ำมคำรองื่ของื่ผู้้ไ้ดรั้บุคำว�มค้้ำมคำรองื่ 

โดยม่เงื่่�อนไขว่�

8.1 ห�กัผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่นั�นไดร้บัุกั�รบุ�ดเจำบ็ุหรอ่กั�รปว่ยกัอ่นเวล�ที่่�ผู้ลประโยชีน์คำว�มคำ้ม้คำรองื่ไดป้รบัุเพ่�ม 

จำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุด้ที่่�จำะได้รบัุจำ�กักั�รรักัษ�พย�บุ�ลจำ�กักั�รบุ�ดเจ็ำบุหรอ่กั�รป่วย ซึ�งื่เกัด่ขึ�นก่ัอนกั�ร

ปรับุเพ่�มผู้ลประโยชีน์คำว�มคำ้้มคำรองื่จำะไม่เกั่นกัว่�จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดเด่มกั่อนที่่�ผู้ลประโยชีน์คำว�ม

คำ้้มคำรองื่จำะได้รับุกั�รปรับุเพ่�ม

8.2 ห�กัผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ได้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่จำ�กักั�รบุ�ดเจ็ำบุหรอ่กั�รป่วยต�มผู้ลประโยชีน์คำว�มค้้ำมคำรองื่เด่ม

ไปแล้ว รวมถึงื่ภั�วะที่่�เป็นม�ก่ัอนกั�รปรับุเพ่�มผู้ลประโยชีน์คำว�มค้้ำมคำรองื่ จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดที่่�ได้

รับุจำะไม่เกั่นกัว่�จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดเด่มกั่อนที่่�ผู้ลประโยชีน์คำว�มคำ้้มคำรองื่จำะได้รับุกั�รปรับุเพ่�ม

  อนึ�งื่ ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่จำะต้องื่แจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุเป็นล�ยลักัษณี์อักัษรในกั�รเปล่�ยนแปลงื่ผู้ลประโยชีน์

คำว�มคำ้้มคำรองื่และบุร่ษัที่ตกัลงื่ย่นยอมรับุประกัันภััยในกั�รเปล่�ยนแปลงื่ผู้ลประโยชีน์คำว�มคำ้้มคำรองื่ดังื่กัล่�ว

9. การสิ�นผู้ลบัังคำับัของกรมธรรม์ประกันภัย

 คำว�มคำ้้มคำรองื่ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� จำะสุ่�นผู้ลบุังื่คำับุเม่�อม่เหต้กั�รณี์ใดเหต้กั�รณี์หนึ�งื่

เกั่ดขึ�นดังื่ต่อไปน่� แล้วแต่เหต้กั�รณี์ใดจำะเกั่ดขึ�นกั่อน

9.1 เม่�อผู้้้เอ�ประกันัภัยัไม่ชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัของื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่�ภั�ยในระยะเวล�ท่ี่�กัำ�หนดต�มเง่ื่�อนไขทัี่�วไป

และข้อกัำ�หนด ข้อ 4. เร่�องื่ กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัและกั�รเร่�มคำว�มค้้ำมคำรองื่ ให้ถอ่ว่�คำว�มค้้ำมคำรองื่ต�มกัรมธรรม์

ประกันัภัยัน่�เป็นอนัสุ่�นสุ้ด ณี วนัสุ้ดท้ี่�ยที่่�เบุ่�ยประกันัภัยัซึ�งื่ได้ชีำ�ระม�แล้วสุ�ม�รถซ่�อคำว�มค้้ำมคำรองื่ได้

9.2 ณี วนัสุ่�นสุ้ดระยะเวล�เอ�ประกัันภัยั ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัและ/หรอ่ใบุรับุรองื่กั�รประกัันภัยั 

กัรณี่ต่ออ�ย้ ในปีกัรมธรรม์ประกัันภััยที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ม่อ�ย้คำรบุ 99 ปีบุร่บุ้รณี์ 

9.3 เม่�อผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เสุ่ยชี่ว่ต จำ�กัสุ�เหต้ที่่�ไม่ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�

9.4 เม่�อผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ถ้กัจำองื่จำำ�อย้่ในเร่อนจำำ�หร่อที่ัณีฑิสุถ�น

  สุำ�หรับุกั�รสุ่�นผู้ลบัุงื่คำับุของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยต�มข้อ 9.3 และ 9.4 บุร่ษัที่จำะค่ำนเบุ่�ยประกัันภััยให้แกั ่

ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัหรอ่ผู้้ร้บัุประโยชีน ์โดยหกััเบุ่�ยประกันัภัยัสุำ�หรบัุระยะเวล�ท่ี่�กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่�ไดใ้ชีบุ้งัื่คำบัุ

ม�แล้ว ออกัต�มสุ่วน เว้นแต่บุร่ษัที่ได้จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ท้ี่กัร�ยกั�รเต็มจำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อรอบุปี 

กัรมธรรม์ประกัันภััย (ถ้�ม่) ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อ

ใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้เต็มจำำ�นวน

9.5 เม่�อผู้้ไ้ด้รับุคำว�มคำ้ม้คำรองื่หรอ่บุรษั่ที่บุอกัเลก่ักัรมธรรม์ประกันัภัยั ต�มเงื่่�อนไขที่ั�วไปและขอ้กัำ�หนด ขอ้ 15. เร่�องื่ 

กั�รบุอกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััย

9.6 เม่�อบุร่ษัที่ไม่ต่ออ�ย้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ต�มเง่ื่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด ข้อ 6. เร่�องื่กั�รต่ออ�ย้ กัรณ่ีคำรบุ

รอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย (Renewal) ณี วันคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย โดยบุร่ษัที่จำะต้องื่บุอกักัล่�ว 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ล่วงื่หน้�เป็นล�ยลักัษณี์อักัษรที่�งื่ไปรษณี่ย์ลงื่ที่ะเบุ่ยนหร่อว่ธ่กั�รอ่�นท่ี่�ผู้้้ได้รับุ 

คำว�มคำ้้มคำรองื่ให้คำว�มย่นยอม ไม่น้อยกัว่� 30 วันกั่อนวันคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่

กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

9.7 เม่�อบุร่ษัที่ได้จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ที่้กัร�ยกั�รเต็มจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย  

(ถ�้ม)่ ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัและ/หรอ่ใบุรับุรองื่กั�รประกันัภัยั

กัรณี่ต่ออ�ย้เต็มจำำ�นวน



8   บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน) พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

9.8 คำว�มค้้ำมคำรองื่ภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่� ในแต่ละข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่และ/หรอ่เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยของื่กัรมธรรม์

ประกัันภััย จำะสุ่�นสุ้ดเม่�อบุร่ษัที่ได้จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ต�มจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดที่่�ระบุ้ไว้ในต�ร�งื่ 

ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ของื่ 

คำว�มคำ้้มคำรองื่นั�นๆ คำรบุถ้วนเต็มจำำ�นวนแล้ว โดยบุร่ษัที่จำะให้คำว�มคำ้้มคำรองื่ต่อไปจำนสุ่�นสุ้ดระยะเวล� 

เอ�ประกัันภััย เฉพ�ะจำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ของื่คำว�มคำ้้มคำรองื่อ่�นที่่�เหล่ออย้่เที่่�นั�น 

9.9 กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�และกั�รประกัันภััยทัี่�งื่หล�ยต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะสุ่�นสุ้ดในเวล� 24.00 น. ต�ม

เวล�ในประเที่ศไที่ยในวันสุ่�นสุ้ดระยะเวล�เอ�ประกัันภััยหร่อวันคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย

  กั�รสุ่�นผู้ลบัุงื่คัำบุของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะไม่กัระที่บุกัระเท่ี่อนสุ่ที่ธ่เร่ยกัร้องื่ใดๆ ท่ี่�ม่อย้่ก่ัอนกั�รสุ่�นผู้ล

บุงัื่คำบัุของื่กัรมธรรม์ประกัันภัยัน่� กั�รที่่�บุรษั่ที่ไดร้บัุชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัหลังื่จำ�กักั�รสุ่�นผู้ลบัุงื่คำบัุของื่กัรมธรรม์

ประกัันภััยน่� จำะไม่กั่อให้เกั่ดคำว�มรับุผู้่ดใดๆ ต่อบุร่ษัที่ แต่บุร่ษัที่จำะคำ่นเบุ่�ยประกัันภััยดังื่กัล่�วให้

10. การที่ำาให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับัมามีผู้ลบัังคำับัใหม� (Reinstatement)

 ห�กักัรมธรรม์ประกัันภััยน่�สุ่�นผู้ลบัุงื่คัำบุลงื่เน่�องื่จำ�กัผู้้้เอ�ประกัันภััยไม่ชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยภั�ยในระยะเวล�ท่ี่�กัำ�หนด

ต�มเง่ื่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด ข้อ 4. เร่�องื่ กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยและกั�รเร่�มคำว�มค้้ำมคำรองื่ ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

อ�จำขอให้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� กัลับุม�ม่ผู้ลบุังื่คัำบุใหม่ภั�ยใน 90 วัน นับุจำ�กัวันท่ี่�คำรบุกัำ�หนดชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััย โดย

คำว�มย่นยอมของื่บุร่ษัที่ เม่�อบุร่ษัที่ย่นยอมให้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุต�มกั�รร้องื่ขอของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ 

กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะเร่�มให้คำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วย ซึ�งื่เกั่ดขึ�นนับุแต่วันท่ี่�บุร่ษัที่ได้อน้มัต่ให้ต่ออ�ย้

กัรมธรรม์ประกัันภัยัน่�เปน็ตน้ไป โดยบุรษั่ที่จำะไมน่ำ�เงื่่�อนไขที่ั�วไปและขอ้กัำ�หนด ขอ้ 2. เร่�องื่ กั�รไมโ่ตแ้ยง้ื่หรอ่คัำดคำ�้นคำว�ม 

ไม่สุมบุ้รณี์ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััย เร่�องื่ สุภั�พท่ี่�เป็นม�กั่อนกั�รเอ�ประกัันภััย (Pre-existing Condition) และเร่�องื่  

ระยะเวล�ที่่�ไม่คำ้้มคำรองื่ (Waiting Period) (ถ้�ม่) ม�เร่�มนับุใหม่

 กัรณ่ีท่ี่�บุร่ษัที่ย่นยอมให้กัรมธรรม์ประกัันภััยกัลับุม�ม่ผู้ลบัุงื่คำับุใหม่ (Reinstatement) ผู้้้เอ�ประกัันภััยต้องื่ชีำ�ระเบุ่�ย

ประกัันภััยของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� เป็นสุัดสุ่วนต�มระยะเวล�ท่ี่�ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ นับุแต่วันท่ี่�บุร่ษัที่ได้อน้มัต่ให้ 

ต่ออ�ย้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�

11. การตรวจำที่างการแพที่ย์

 บุร่ษัที่ม่สุ่ที่ธ่ตรวจำสุอบุประวัต่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลและกั�รตรวจำว่น่จำฉัยของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เที่่�ท่ี่�จำำ�เป็นกัับุกั�ร

ประกันัภัยัน่� และม่สุ่ที่ธ่ที่ำ�กั�รชัีนสุต้รพลก่ัศพในกัรณ่ีท่ี่�ม่เหต้จำำ�เป็นและไม่เป็นกั�รขดัตอ่กัฎหม�ย โดยค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยของื่บุรษั่ที่

 ในกัรณี่ท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่ย่นยอมให้บุร่ษัที่ตรวจำสุอบุประวัต่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลและกั�รตรวจำว่น่จำฉัยของื่ 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เพ่�อประกัอบุกั�รพ่จำ�รณี�จำ่�ยผู้ลประโยชีน์นั�น บุร่ษัที่สุ�ม�รถปฏ่เสุธกั�รให้คำว�มคำ้้มคำรองื่แกั่ผู้้้ได้รับุ

คำว�มคำ้้มคำรองื่ได้

12. การแจำ้งและการเรียกร้อง

 ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ ผู้้ร้บัุประโยชีน์ (กัรณ่ีเสุ่ยช่ีวต่) หรอ่ตัวแที่นของื่บุ้คำคำลดังื่กัล�่ว แล้วแต่กัรณี ่จำะตอ้งื่แจ้ำงื่ให้บุรษ่ทัี่ที่ร�บุ

ถึงื่กั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยที่่�อ�จำเป็นเหต้แห่งื่กั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� โดยไม่ชีักัชี้� ในกัรณ่ี

ท่ี่�ม่กั�รเสุ่ยช่ีว่ต ต้องื่แจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุในที่ันท่ี่ เว้นแต่จำะพ่สุ้จำน์ได้ว่�ม่เหต้จำำ�เป็นอันสุมคำวร จำึงื่ไม่อ�จำแจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุ 

ดังื่ที่่�ได้กัล่�วม�แล้วข้�งื่ต้นได้ แต่ได้แจำ้งื่โดยเร็วที่่�สุ้ดเที่่�ที่่�จำะกัระที่ำ�ได้แล้ว

13. การส�งหลักฐานการเรียกร้อง

 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ ผู้้้รับุประโยชีน์ (กัรณี่เสุ่ยชี่ว่ต) หร่อตัวแที่นของื่บุ้คำคำลดังื่กัล่�วแล้วแต่กัรณ่ี จำะต้องื่สุ่งื่หลักัฐ�น 

ต�มที่่�บุร่ษัที่ร้องื่ขอต�มคำว�มจำำ�เป็นให้แกั่บุร่ษัที่ โดยค่ำ�ใช้ีจำ่�ยของื่ตนเองื่ ภั�ยในระยะเวล� 30 วันนับุจำ�กัวันที่่�กัำ�หนด  
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ซึ�งื่จำะเป็นไปต�มที่่�ระบุ้ในเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนดเพ่�มเต่มของื่หมวดคำว�มค้้ำมคำรองื่หรอ่ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่หรอ่เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ย 

ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�

 กั�รไมสุ่่งื่หลกััฐ�นภั�ยในระยะเวล�ดังื่กัล�่วไมท่ี่ำ�ใหสุ่้ที่ธ่ในกั�รเร่ยกัร้องื่เสุ่ยไป ห�กัแสุดงื่ใหเ้หน็ไดว้�่มเ่หต้อันสุมคำวร

ที่่�ไม่สุ�ม�รถสุ่งื่หลักัฐ�นดังื่กัล่�วได้ภั�ยในระยะเวล�ที่่�กัำ�หนด แต่ได้สุ่งื่โดยเร็วที่่�สุ้ดเที่่�ที่่�จำะกัระที่ำ�ได้แล้ว

14. การจำ�ายผู้ลประโยชำน์

 บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีน์หร่อคำ่�บุร่กั�รอัตร�ทัี่�วไป คำ่�ใช้ีจำ่�ยที่่�จำำ�เป็นและสุมคำวรภั�ยในกัำ�หนดระยะเวล� 15 วัน  

นับุแต่วันที่่�บุร่ษัที่ได้รับุหลักัฐ�นแสุดงื่คำว�มเสุ่ยห�ยที่่�คำรบุถ้วนและถ้กัต้องื่แล้วให้แกั่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อในกัรณี่ที่่�ผู้้้

ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เสุ่ยชี่ว่ต บุร่ษัที่จำะจำ่�ยให้แกั่ผู้้้รับุประโยชีน์

 ในกัรณ่ีม่เหต้อันคำวรสุงื่สุัยว่�กั�รเร่ยกัร้องื่เพ่�อให้บุร่ษัที่จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� ไม่เป็นไปต�ม 

ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่และ/หร่อเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยในกัรมธรรม์ประกัันภััย ระยะเวล�ท่ี่�กัำ�หนดไว้อ�จำขย�ยออกัไปได้อ่กัต�ม 

คำว�มจำำ�เป็น แต่ที่ั�งื่น่� จำะไม่เกั่น 90 วันนับุจำ�กัวันที่่�บุร่ษัที่ได้รับุหลักัฐ�นคำว�มเสุ่ยห�ยคำรบุถ้วนแล้ว

 ห�กับุร่ษัที่ไม่อ�จำจำ่�ยผู้ลประโยชีน์ให้แล้วเสุร็จำภั�ยในกัำ�หนดระยะเวล�ข้�งื่ต้น บุร่ษัที่จำะรับุผู้่ดชีดใช้ีดอกัเบุ่�ยให้อ่กั 

ในอัตร�ร้อยละ 15 ต่อปีของื่จำำ�นวนเงื่่นที่่�ต้องื่จำ่�ย ที่ั�งื่น่�นับุจำ�กัวันที่่�คำรบุกัำ�หนดชีำ�ระ

 กัรณ่ีม่กั�รขย�ยอ�ณี�เขตคำว�มคำ้้มคำรองื่ในต่�งื่ประเที่ศและผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่รักัษ�พย�บุ�ลนอกัประเที่ศไที่ยต�ม

ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่และ/หร่อเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� บุร่ษัที่จำะจำ่�ยจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์โดยใชี้อัตร�

แลกัเปล่�ยนเงื่่นตร�ต่�งื่ประเที่ศต�มวันที่่�ที่่�ระบุ้ไว้ในใบุเสุร็จำรับุเงื่่นคำ่�รักัษ�พย�บุ�ล

 ทัี่�งื่น่� กัรณี่ปร�กัฏหลักัฐ�นชัีดเจำนต่อบุร่ษัที่ว่� ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ได้กัระที่ำ�กั�รโดยท้ี่จำร่ตเพ่�อให้ตนเองื่หร่อผู้้้อ่�นได้

รบัุประโยชีนจ์ำ�กักั�รประกันัภัยัน่� บุร่ษทัี่จำะไมรั่บุผู้ด่สุำ�หรบัุกั�รเรย่กัรอ้งื่ผู้ลประโยชีนอ์นัเกัด่จำ�กักั�รกัระที่ำ�ดงัื่กัล�่วข�้งื่ตน้

15. การบัอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

15.1 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วดร�ยปี

15.1.1 ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ม่สุ่ที่ธ่บุอกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััยน่� โดยกั�รบุอกักัล่�วเป็นล�ยลักัษณ์ีอักัษร 

ถึงื่บุร่ษัที่ และม่สุ่ที่ธ่ได้รับุเบุ่�ยประกัันภััยค่ำน หลังื่จำ�กัหักัเบุ่�ยประกัันภััยสุำ�หรับุระยะเวล�ท่ี่�กัรมธรรม์

ประกันัภัยัฉบัุบุน่�ได้ใช้ีบุงัื่คำบัุม�แล้ว ออกัต�มอตัร�เบุ่�ยประกันัภัยัระยะสัุ�นต�มต�ร�งื่ท่ี่�ระบุ้ไว้ดังื่ต่อไปน่�

ตารางอัตราเบัี�ยประกันภัยระยะสั�น

ระยะเวล�ประกัันภััย (ไม่เกั่น/เด่อน) ร้อยละของื่เบุ่�ยประกัันภััยเต็มปี
1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 80
9 85

10 90
11 95
12 100
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15.1.2 บุร่ษัที่ม่สุ่ที่ธ่บุอกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััยน่� โดยบุอกักัล่�วผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ล่วงื่หน้�เป็น 

ล�ยลกััษณีอ์กััษรที่�งื่ไปรษณ่ียล์งื่ที่ะเบุ่ยนหรอ่วธ่่กั�รอ่�นที่่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ให้คำว�มยน่ยอม ไม่น้อย

กัว�่ 30 วนั ห�กัปร�กัฏหลกััฐ�นชีดัเจำนตอ่บุรษ่ทัี่ว�่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไดก้ัระที่ำ�กั�รฉอ้ฉลประกันัภัยั 

เพ่�อให้ตนเองื่หร่อผู้้้อ่�นได้รับุประโยชีน์จำ�กักั�รประกัันภััยน่� บุร่ษัที่จำะไม่รับุผู้่ดสุำ�หรับุกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ล

ประโยชีน์อนัเกัด่จำ�กักั�รกัระที่ำ�ดงัื่กัล่�วข้�งื่ต้น ในกัรณ่ีน่�บุร่ษทัี่จำะค่ำนเบุ่�ยประกัันภััยให้แก่ัผู้้้เอ�ประกันัภัยั  

โดยหักัเบุ่�ยประกัันภััยสุำ�หรับุระยะเวล�ที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ได้ใชี้บุังื่คำับุม�แล้วออกัต�มสุัดสุ่วน

  เวน้แตก่ัรณีท่่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่บุอกัเลก่ักัรมธรรมป์ระกันัภัยัต�ม 15.1.1 และบุรษ่ทัี่ไดจ้ำ�่ยเงื่น่

ผู้ลประโยชีน์จำนคำรบุต�มจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุด้ตอ่รอบุปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั (ถ�้ม่) ต�มท่ี่�ระบุ้

ไว้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณ่ี 

ต่ออ�ย้แล้ว บุร่ษัที่จำะไม่คำ่นเบุ่�ยประกัันภััย

15.2 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วดร�ย ....-.... เด่อนต่ดต่อกััน 

15.2.1 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ม่สุ่ที่ธ่บุอกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััยน่� โดยกั�รบุอกักัล่�วเป็นล�ยลักัษณี์อักัษร

ถึงื่บุร่ษัที่ และม่สุ่ที่ธ่ได้รับุเบุ่�ยประกัันภััยค่ำน หลังื่จำ�กัหักัเบุ่�ยประกัันภััยสุำ�หรับุระยะเวล�ท่ี่�กัรมธรรม์

ประกัันภััยฉบุับุน่�ได้ใชี้บุังื่คำับุม�แล้ว ออกัต�มสุัดสุ่วน

15.2.2 บุรษั่ที่ม่สุ่ที่ธ่บุอกัเลก่ักัรมธรรมป์ระกันัภััยน่� โดยบุอกักัล�่วผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ล่วงื่หน้�เปน็ล�ยลกััษณี์ 

อกััษรที่�งื่ไปรษณ่ียล์งื่ที่ะเบุย่นหรอ่วธ่่กั�รอ่�นท่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ให้คำว�มยน่ยอม ไม่นอ้ยกัว่� 30 วนั  

ห�กัปร�กัฏหลักัฐ�นชีัดเจำนต่อบุร่ษัที่ว่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้กัระที่ำ�กั�รฉ้อฉลประกัันภััย เพ่�อ

ให้ตนเองื่หร่อผู้้้อ่�นได้รับุประโยชีน์จำ�กักั�รประกัันภััยน่� บุร่ษัที่จำะไม่รับุผู้่ดสุำ�หรับุกั�รเร่ยกัร้องื่ 

ผู้ลประโยชีน์อันเกั่ดจำ�กักั�รกัระที่ำ�ดังื่กัล่�วข้�งื่ต้น ในกัรณ่ีน่�บุร่ษัที่จำะคำ่นเบุ่�ยประกัันภััยให้แก่ั 

ผู้้เ้อ�ประกันัภัยั โดยหักัเบุ่�ยประกันัภัยัสุำ�หรบัุระยะเวล�ที่่�กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่�ไดใ้ชีบุ้งัื่คัำบุม�แล้วออกั

ต�มสุัดสุ่วน

  เวน้แตก่ัรณีท่่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่บุอกัเลก่ักัรมธรรมป์ระกันัภัยัต�ม 15.2.1 และบุรษ่ทัี่ไดจ้ำ�่ยเงื่น่

ผู้ลประโยชีน์จำนคำรบุต�มจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุด้ตอ่รอบุปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั (ถ�้ม่) ต�มท่ี่�ระบุ้

ไว้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์ และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณ่ี

ต่ออ�ย้แล้ว บุร่ษัที่จำะไม่คำ่นเบุ่�ยประกัันภััย

15.3 กั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วดร�ย ....-.... เด่อน 

15.3.1 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ม่สุ่ที่ธ่บุอกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััยน่� โดยกั�รบุอกักัล่�วเป็น ล�ยลักัษณี์อักัษร

ถึงื่บุร่ษัที่ และม่สุ่ที่ธ่ได้รับุเบุ่�ยประกัันภััยค่ำน หลังื่จำ�กัหักัเบุ่�ยประกัันภััยสุำ�หรับุระยะเวล�ท่ี่�กัรมธรรม์

ประกัันภััยฉบัุบุน่�ได้ใชี้บุังื่คำับุม�แล้ว ออกัต�มสัุดสุ่วน ที่ั�งื่น่� สุำ�หรับุกั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วด

ร�ยเด่อน กัรมธรรม์ประกัันภััยจำะสุ่�นสุ้ดในวันสุ้ดท้ี่�ยท่ี่�เบุ่�ยประกัันภััยซึ�งื่ได้รับุชีำ�ระม�แล้ว สุ�ม�รถ

ซ่�อคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้ โดยบุร่ษัที่จำะไม่คำ่นเบุ่�ยประกัันภััยให้แกั่ผู้้้เอ�ประกัันภััย

15.3.2 บุร่ษัที่ม่สุ่ที่ธ่บุอกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััยน่� โดยบุอกักัล่�วผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ล่วงื่หน้�เป็น 

ล�ยลกััษณีอ์กััษรที่�งื่ไปรษณ่ียล์งื่ที่ะเบุ่ยนหรอ่วธ่่กั�รอ่�นที่่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ให้คำว�มยน่ยอม ไม่น้อย

กัว�่ 30 วนั ห�กัปร�กัฏหลกััฐ�นชีดัเจำนตอ่บุรษ่ทัี่ว�่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไดก้ัระที่ำ�กั�รฉอ้ฉลประกันัภัยั 

เพ่�อให้ตนเองื่หร่อผู้้้อ่�นได้รับุประโยชีน์จำ�กักั�รประกัันภััยน่� บุร่ษัที่จำะไม่รับุผู้่ดสุำ�หรับุกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ล

ประโยชีน์อนัเกัด่จำ�กักั�รกัระที่ำ�ดงัื่กัล่�วข�้งื่ตน้ ในกัรณ่ีน่�บุรษ่ทัี่จำะคำน่เบุ่�ยประกันัภัยัใหแ้กัผู่้้เ้อ�ประกันั

ภัยั โดยหกััเบุ่�ยประกันัภัยัสุำ�หรบัุระยะเวล�ท่ี่�กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่�ไดใ้ชีบัุ้งื่คำบัุม�แลว้ออกัต�มสุดัสุ่วน 

ทัี่�งื่น่� สุำ�หรับุกั�รชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยแบุบุงื่วดร�ยเด่อน กัรมธรรม์ประกัันภััยจำะสุ่�นสุ้ดในวันสุ้ดท้ี่�ยท่ี่�

เบุ่�ยประกัันภััยซึ�งื่ได้รับุชีำ�ระม�แล้วสุ�ม�รถซ่�อคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้ โดยบุร่ษัที่จำะไม่ค่ำนเบุ่�ยประกัันภััยให้

แกั่ผู้้้เอ�ประกัันภััย
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  เวน้แตก่ัรณีท่่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่บุอกัเลก่ักัรมธรรมป์ระกันัภัยัต�ม 15.3.1 และบุรษ่ทัี่ไดจ้ำ�่ยเง่ื่น

ผู้ลประโยชีน์จำนคำรบุต�มจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุด้ตอ่รอบุปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั (ถ�้ม่) ต�มท่ี่�ระบุ้

ไว้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์ และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณ่ี

ต่ออ�ย้แล้ว บุร่ษัที่จำะไม่คำ่นเบุ่�ยประกัันภััย

16. การระงับัข้อพิพาที่โดยอนุญาโตตุลาการ

 ในกัรณ่ีท่ี่�ม่ข้อพ่พ�ที่ ข้อขัดแย้งื่ หร่อข้อเร่ยกัร้องื่ใดๆ ภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� ระหว่�งื่ผู้้้ม่สุ่ที่ธ่เร่ยกัร้องื่ต�ม

กัรมธรรม์ประกัันภััยกัับุบุร่ษัที่ และห�กัผู้้้ม่สุ่ที่ธ่เร่ยกัร้องื่ประสุงื่ค์ำและเห็นคำวรย้ต่ข้อพ่พ�ที่นั�นโดยว่ธ่อน้ญ�โตต้ล�กั�ร 

บุรษ่ทัี่ตกัลงื่ย่นยอมและใหท้ี่ำ�กั�รว่น่จำฉยัชี่�ข�ดโดยอน้ญ�โตต้ล�กั�รต�มระเบุย่บุสุำ�นกัังื่�นคำณีะกัรรมกั�รกัำ�กับัุและสุง่ื่เสุรม่

กั�รประกัอบุธ้รกั่จำประกัันภััย (คำปภั.) ว่�ด้วยอน้ญ�โตต้ล�กั�ร

17. สิที่ธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period)

 ห�กัผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ประสุงื่คำจ์ำะยกัเลก่ักัรมธรรมป์ระกัันภัยัน่�ดว้ยเหต้ผู้ลใดกัต็�ม ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ สุ�ม�รถ

สุง่ื่ค่ำนกัรมธรรมป์ระกันัภัยัม�ยงัื่บุรษ่ทัี่ภั�ยใน 15 วนั นบัุแต่วนัที่่�ไดรั้บุกัรมธรรมป์ระกันัภัยัจำ�กับุรษ่ทัี่และบุรษ่ทัี่จำะคำน่เบุ่�ย

ประกันัภัยัที่่�เหลอ่หลงัื่จำ�กัหกััค่ำ�ตรวจำสุข้ภั�พต�มที่่�จำ�่ยจำรง่ื่และคำ�่ใชีจ้ำ�่ยของื่บุรษ่ทัี่ ฉบุบัุละ 500 บุ�ที่ (ถ�้ม่) ภั�ยใน 15 วนั  

นับุจำ�กัวันที่่�บุร่ษัที่ได้รับุแจำ้งื่กั�รขอยกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััย 

 ในกัรณ่ีที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้ใช้ีสุ่ที่ธ่เร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์แล้ว ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่ม่สุ่ที่ธ่ยกัเล่กักัรมธรรม์

ประกัันภัยัต�มเงื่่�อนไขน่� แตไ่มต่ดัสุ่ที่ธ่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ที่่�จำะบุอกัเลก่ักัรมธรรมป์ระกัันภัยัต�มเง่ื่�อนไขทัี่�วไปและขอ้กัำ�หนด  

ข้อ 15. เร่�องื่ กั�รบุอกัเล่กักัรมธรรม์ประกัันภััย

18. สิที่ธิการขอเอาประกันภัยของผู้้้อย้�ในอุปการะ

 ห�กัคำ้สุ่มรสุของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภััยข�ดคำณ้ีสุมบัุต่เน่�องื่จำ�กักั�รหย่� หรอ่ บุต้รของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัข�ดค้ำณีสุมบัุต่เน่�องื่จำ�กั

ม่อ�ยเ้ก่ันกัว�่ 23 ป ีหรอ่สุมรสุ คำ้สุ่มรสุหรอ่บุต้รต�มกัฎหม�ยของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัหรอ่ของื่ค่้ำสุมรสุ อ�จำย่�นคำำ�ขอเอ�ประกันัภัยั 

ให้กัรมธรรม์ประกัันภััยม่ผู้ลบุังื่คัำบุต่อเน่�องื่ โดยบุร่ษัที่จำะคำ้้มคำรองื่ต่อเน่�องื่จำ�กักัรมธรรม์ประกัันภััยเด่มและบุร่ษัที่จำะไม่นำ�

เงื่่�อนไขที่ั�วไปและข้อกัำ�หนด ข้อ 2. เร่�องื่ กั�รไม่โต้แย้งื่หร่อคำัดคำ้�นคำว�มไม่สุมบุ้รณี์ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััย เร่�องื่ สุภั�พที่่� 

เปน็ม�ก่ัอนกั�รเอ�ประกันัภัยั (Pre-existing Condition) และเร่�องื่ ระยะเวล�ที่่�ไม่คำ้ม้คำรองื่ (Waiting Period) (ถ�้ม่) ม�เร่�มต้น 

บุังื่คำับุใหม่ โดยม่เงื่่�อนไขว่�

18.1 ได้ย่�นขอเอ�ประกัันภััยภั�ยใน 90 วันนับุแต่วันที่่�ข�ดคำ้ณีสุมบุัต่กั�รเป็นผู้้้อย้่ในอ้ปกั�ระ และ

18.2 จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ไม่เกั่นกัว่�จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์เด่ม

19. เง่�อนไขบัังคำับัก�อน

 บุรษั่ที่จำะรับุผู้ด่ชีดใช้ีผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกันัภัยัน่� กัต็อ่เม่�อผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ผู้้ร้บัุประโยชีน์หรอ่ตัวแที่น

ของื่บุ้คำคำลดังื่กัล่�วได้ปฏ่บุัต่ถ้กัต้องื่คำรบุถ้วนต�มสุัญญ�ประกัันภััยและเงื่่�อนไขแห่งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�

20. สกุลเงินตรา

 เบุ่�ยประกัันภััยและจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ต่�งื่ๆ ท่ี่�พึงื่จ่ำ�ยต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� จำะจำ่�ยเป็นสุกั้ลเง่ื่นตร�ของื่

ประเที่ศไที่ย

21. กฎหมายที่ี�บัังคำับัใชำ้

 กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะอย้่ภั�ยใต้ข้อบุังื่คำับุและกั�รต่คำว�มต�มกัฎหม�ยของื่ประเที่ศไที่ย
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หมวดที่ี� 3 ข้อยกเว้นที่ั�วไป

 การประกันภัยนี�ไม�คำุ้มคำรองคำ�าใชำ้จำ�ายจำากการรักษัาพยาบัาลหร่อคำวามเสียหายที่ี�เกิดจำากการบัาดเจำ็บัหร่อการป่วย  

(รวมที่ั�งภาวะแที่รกซ้อน) อาการ หร่อคำวามผู้ิดปกติที่ี�เกิดจำาก

1. การบัาดเจำ็บัที่ี�เกิดข้�นอันเป็นผู้ลมาจำากการกระที่ำาของผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรอง

1.1 ขณ์ะอย้�ภายใต้ฤที่ธิ�สารเสพติดหร่อยาเสพติดให้โที่ษัจำนไม�สามารถคำรองสติได้ หร่อ

1.2 ขณ์ะอย้�ภายใต้ฤที่ธิ�สุรา โดยมีระดับัแอลกอฮอล์ในร�างกายขณ์ะตรวจำเทีี่ยบัเที่�ากับัระดับัแอลกอฮอล์ในเล่อด 

ตั�งแต� 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้�นไป หร่อ

1.3 ขณ์ะอย้�ภายใตฤ้ที่ธิ�สรุาจำนไม�สามารถคำรองสตไิด ้ในกรณ์ีที่ี�ไม�มกีารตรวจำวัดหร่อในกรณ์ทีี่ี�ไม�สามารถตรวจำ

วัดระดับัแอลกอฮอล์ได้

2. การบัาดเจำบ็ัที่ี�เกดิข้�นขณ์ะที่ี�ผู้้ไ้ดร้บััคำวามคำุม้คำรองก�ออาชำญากรรมที่ี�มคีำวามผู้ดิสถานหนกั หรอ่ขณ์ะถก้จำบัักมุ หรอ่

หลบัหนีการจำับักุม 

3. การบัาดเจ็ำบัทีี่�เกิดข้�นขณ์ะทีี่�ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองแข�งรถหร่อแข�งเร่อทุี่กชำนิด แข�งม้า แข�งสกีทีุ่กชำนิด รวมถ้ง 

เจำ๊ตสกีด้วย แข�งสเก็ต ชำกมวย โดดร�ม (เว้นแต�การโดดร�มเพ่�อรักษัาชำีวิต) เล�นหร่อแข�งพารามอเตอร์ ร�มบิัน 

เคำร่�องร�อน ขณ์ะกำาลังข้�นหรอ่กำาลังลงหรอ่โดยสารอย้�ในบัอลลน้ เล�นบัันจีำ�จัำ�มพ ์ดำานำ�าที่ี�ตอ้งใชำถ้งัอากาศและเคำร่�อง

ชำ�วยหายใจำใต้นำ�า 

4. สงคำราม การรุกราน การกระที่ำาที่ี�มุ�งร้ายของศัตร้ต�างชำาติ หร่อการกระที่ำาที่ี�มุ�งร้ายคำล้ายสงคำราม ไม�ว�าจำะได้มี

การประกาศสงคำรามหร่อไม�ก็ตาม หร่อสงคำรามกลางเม่อง การแข็งข้อ การกบัฏ การจำลาจำล การนัดหยุดงาน  

การก�อคำวามวุ�นวาย การก�อวินาศกรรม การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศก้ หร่อเหตุการณ์์ใดๆ 

ซ้�งจำะเป็นเหตุให้มีการประกาศหร่อคำงไว้ซ้�งกฎอัยการศ้ก 

5. การก�อการร้าย ที่ี�เกิดจำากการกระที่ำาซ้�งใชำ้กำาลังหร่อคำวามรุนแรง และ/หร่อมีการข�มข้�โดยบัุคำคำลหร่อกลุ�มบัุคำคำลใด

ไม�ว�าจำะเป็นการกระที่ำาเพยีงลำาพัง การกระที่ำาการแที่น หรอ่ทีี่�เกี�ยวเน่�องกบััองค์ำกรใด หรอ่รัฐบัาลใด ซ้�งกระที่ำาเพ่�อ

ผู้ลที่างการเม่อง ศาสนา ลัที่ธินิยมหร่อจุำดประสงค์ำที่ี�คำล้ายคำล้งกัน รวมที่ั�งเพ่�อต้องการส�งผู้ลให้รัฐบัาลและ/หร่อ

สาธารณ์ชำน หร่อส�วนหน้�งส�วนใดของสาธารณ์ชำนตกอย้�ในภาวะต่�นตระหนกหวาดกลัว

6. การแผู้�รังสี หร่อการแพร�กัมมันตภาพรังสีจำากเชำ่�อเพลิงนิวเคำลียร์ หร่อจำากกากนิวเคำลียร์ใดๆ อันเน่�องมาจำากการ

เผู้าไหม้ของเชำ่�อเพลิงนิวเคำลียร์ และจำากกรรมวิธีใดๆ แห�งการแตกแยกตัวที่างนิวเคำลียร์ซ้�งดำาเนินติดต�อไปด้วย

ตัวเอง

7. การขับัขี�รถยนต์ หร่อรถจำักรยานยนต์ โดยที่ี�ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองไม�มีใบัอนุญาตขับัขี� 

หมวดที่ี� 4 ข้อตกลงคำุ้มคำรอง

 ขณีะที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยม่ผู้ลบุังื่คำับุ ภั�ยใต้เง่ื่�อนไขทัี่�วไปและข้อกัำ�หนด ข้อยกัเว้นทัี่�วไป ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่ และ

เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยแห่งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� และเพ่�อเป็นกั�รตอบุแที่นเบุ่�ยประกัันภััยท่ี่�ผู้้้เอ�ประกัันภััยต้องื่ชีำ�ระ บุร่ษัที่

ตกัลงื่จำะให้คำว�มคำ้้มคำรองื่โดยกั�รจำ่�ยผู้ลประโยชีน์ให้แกั่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ สุำ�หรับุข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่ดังื่ต่อไปน่� 

 ทัี่�งื่น่� จำำ�นวนผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย รวมถึงื่ คำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อ

คำ�่ใช้ีจำ�่ยรว่ม (Co-payment) (ถ�้ม)่ สุำ�หรบัุกัรมธรรมป์ระกัันภัยัที่ั�งื่ฉบัุบุจำะเปน็ไปต�มระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีนแ์ละ/หรอ่

ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� 
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หมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยสุขภาพส�วนบัุคำคำล

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

1. การพักรักษัาเป็นผู้้้ป่วยในคำรั�งใด 

คำรั�งหน้�ง (Per Confinement)

หม�ยถึงื่ กั�รเข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยในหร่อกั�รรักัษ�ด้วยกั�รผู้่�ตัดใหญ่ท่ี่� 

ไม่ต้องื่เข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงื่พย�บุ�ล

หร่อสุถ�นพย�บุ�ล แต่ละคำรั�งื่และให้รวมถึงื่กั�รเข้�พักัรักัษ�ตัวเป็น 

ผู้้ป้ว่ยในหร่อกั�รรักัษ�ด้วยกั�รผู่้�ตัดใหญ่ท่ี่�ไม่ต้องื่เข้�พักัรักัษ�ตัวเป็น

ผู้้ป้ว่ยใน (Day Surgery) ในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล ไมว่�่กั่�คำรั�งื่ 

กั็ต�ม ด้วยเหต้จำ�กักั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยเด่ยวกัันและยังื่รักัษ� 

ไม่ห�ย รวมถึงื่ภั�วะแที่รกัซ้อนท่ี่�เก่ั�ยวข้องื่หร่อต่อเน่�องื่กััน ทัี่�งื่น่� 

ภั�ยในระยะเวล� 90 วันนับุแต่วันท่ี่�ออกัจำ�กัโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�น

พย�บุ�ลคำรั�งื่สุด้ที่�้ย กัใ็หถ้อ่ว�่เปน็กั�รเข�้พกััรกััษ�ตวัคำรั�งื่เด่ยวกันัดว้ย

2. ผู้ลประโยชำน์ส้งสุดต�อปีกรมธรรม์

ประกันภัย

หม�ยถึงื่ ผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย แบุ่งื่เป็น 2 กัรณี่

(1) กัรณีเ่ปน็ผู้้ป้ว่ยใน จำะเร่�มคำำ�นวณีคำ�่รกััษ�พย�บุ�ลในวนัแรกัของื่

กั�รพกััรกััษ� เป็นผู้้้ป่วยในท่ี่�เก่ัดขึ�นในรอบุปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั

นั�นๆ ไม่ว่�กั�รพักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยในดังื่กัล่�วจำะสุ่�นสุ้ดในรอบุ

ปีกัรมธรรม์ประกัันภััยเด่ยวกัันหร่อไม่กั็ต�ม

(2) กัรณี่ผู้้้ป่วยนอกั จำะคำำ�นวณีคำ่�รักัษ�พย�บุ�ลต�มวันท่ี่�เข้�รับุกั�ร

รักัษ�พย�บุ�ลที่่�เกั่ดขึ�นในรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััยนั�นๆ

3. การผู้�าตัดใหญ� หม�ยถึงื่ กั�รผู้่�ตัดที่่�ผู้่�นผู้นังื่หร่อชี่องื่โพรงื่ของื่ร่�งื่กั�ย ซึ�งื่จำำ�เป็นต้องื่ใชี้

ย�สุลบุแบุบุทัี่�วไป (General Anaesthesia) หร่อกั�รใชี้ย�ระงื่ับุคำว�ม

ร้้สุึกัเฉพ�ะสุ่วน (Regional Anaesthesia)

4. การผู้�าตัดเล็ก หม�ยถึงื่ กั�รผู้่�ตัดระดับุผู้่วหนังื่หร่อชีั�นใต้ผู้่วหนังื่หร่อชีั�นเย่�อบุ้ โดยใชี้ย�ชี�

เฉพ�ะที่่� (Local / Topical Anaesthesia) หร่อเฉพ�ะบุร่เวณี

5. การผู้�าตัดใหญ�ที่ี�ไม�ต้องเข้าพัก

รักษัาตัวเป็นผู้้้ป่วยใน 

(Day Surgery)

หม�ยถึงื่ กั�รผู้่�ตัดใหญ่หร่อกั�รที่ำ�หัตถกั�รแที่นกั�รผู้่�ตัดใหญ่หร่อกั�ร

ใชี้เคำร่�องื่ม่อบุำ�บัุดรักัษ�พ่เศษท่ี่�สุ�ม�รถที่ดแที่นกั�รผู้่�ตัดใหญ่ได้ 

โดยไม่ต้องื่ม่กั�รเข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยในในโรงื่พย�บุ�ลหร่อ 

สุถ�นพย�บุ�ล

6. คำ�าใชำ้จำ�ายร�วม (Co-payment) หม�ยถึงื่ คำว�มรบัุผู้ด่ระหว่�งื่บุรษั่ที่ประกันัภัยัและผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ท่ี่�ต้องื่

รว่มรบัุผู้ด่ชีอบุคำ�่ใชีจ้ำ�่ยในกั�รรกััษ�พย�บุ�ลอนัจำะพงึื่จำ�่ยต�มจำำ�นวน

เงื่่นผู้ลประโยชีน์ภั�ยหลังื่หักัจำำ�นวนคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (ถ้�ม่)

7. เบัี�ยประกันภัยในปีต�ออายุ หม�ยถึงื่ เบุ่�ยประกัันภัยัในปีต่ออ�ย้กัรณ่ีคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภัยั (Renewal)  

หร่อกัรณ่ีกัรมธรรม์ประกัันภััยสุ่�นผู้ลบัุงื่คัำบุ (Reinstatement)  

ต�มท่ี่�น�ยที่ะเบุ่ยนให้คำว�มเห็นชีอบุโดยเบุ่�ยประกัันภััยในปีต่ออ�ย้ 

ในกัรณี่ดังื่กัล่�ว ไม่ม่กั�รนำ�ปัจำจำัยเกั่�ยวกัับุเง่ื่�อนไขให้ม่คำ่�ใชี้จำ่�ยร่วม 

(Co-payment) และสุ่วนลดเบุ่�ยประกัันภััย ต�มหลักัเกัณีฑ์ิท่ี่�กัำ�หนด

เง่ื่�อนไขกั�รต่ออ�ย้ กัรณ่ีคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย (Renewal) 

ม�ใชี้ในกั�รกัำ�หนดเบุ่�ยประกัันภััย 
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เง่�อนไขและข้อกำาหนดเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะหมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยสุขภาพส�วนบัุคำคำลเที่�านั�น)

1. การส�งหลักฐานการเรียกร้อง

 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อตัวแที่นของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่แล้วแต่กัรณี่ จำะต้องื่สุ่งื่หลักัฐ�นดังื่ต่อไปน่�ให้แกั่บุร่ษัที่  

โดยคำ่�ใชี้จำ่�ยของื่ตนเองื่

1) แบุบุฟอร์มกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

2) ใบุร�ยงื่�นแพที่ย์ที่่�ระบุ้อ�กั�รสุำ�คำัญ ผู้ลกั�รว่น่จำฉัยและกั�รรักัษ�

3) ผู้ลตรวจำว่น่จำฉัยที่�งื่ห้องื่ปฏ่บุัต่กั�ร (ถ้�ม่)

4) ใบุเสุร็จำรับุเงื่่นต้นฉบุับุที่่�แสุดงื่ร�ยกั�รคำ่�ใชี้จำ่�ยหร่อใบุสุร้ปปิดหน้�งื่บุกัับุใบุเสุร็จำรับุเงื่่น

5) เอกัสุ�รอ่�นๆ ที่่�บุร่ษัที่ร้องื่ขอต�มคำว�มจำำ�เป็น (ในกัรณี่ที่่�ม่ข้อสุงื่สุัยและต้องื่กั�รเอกัสุ�รเพ่�มเต่มเพ่�อประกัอบุกั�ร

พ่จำ�รณี�)

 โดยใหสุ้ง่ื่หลักัฐ�นข้�งื่ต้นภั�ยใน 30 วนันับุจำ�กัวันท่ี่�ออกัจำ�กัโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล หรอ่วันท่ี่�รับุกั�รรกััษ�จำ�กั

โรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล ใบุเสุร็จำรับุเง่ื่นต้องื่เป็นใบุเสุร็จำรับุเง่ื่นต้นฉบัุบุและบุรษั่ที่จำะคำน่ต้นฉบัุบุใบุเสุร็จำท่ี่�รับุรองื่ยอด

เง่ื่นท่ี่�จำ่�ยไป เพ่�อให้ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ไปเร่ยกัร้องื่สุ่วนท่ี่�ข�ดจำ�กัผู้้้รับุประกัันภััยร�ยอ่�น แต่ห�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ 

ไดร้บัุกั�รชีดใชีจ้ำ�กัสุวสัุด่กั�รของื่รัฐหรอ่สุวัสุด่กั�รอ่�นใดหร่อจำ�กักั�รประกัันภัยัอ่�นม�แลว้ อนโ้ลมใหผู้้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ 

สุง่ื่สุำ�เน�ใบุเสุรจ็ำที่่�มก่ั�รรบัุรองื่ยอดเง่ื่นที่่�จำ�่ยจำ�กัสุวสัุด่กั�รของื่รฐัหรอ่หนว่ยงื่�นอ่�นหรอ่จำ�กักั�รประกัันภัยัอ่�น เพ่�อเรย่กัร้องื่ 

สุ่วนที่่�ข�ดจำ�กับุร่ษัที่ได้

 กั�รไมสุ่่งื่หลกััฐ�นภั�ยในระยะเวล�ดังื่กัล�่วไมท่ี่ำ�ใหสุ่้ที่ธ่ในกั�รเร่ยกัร้องื่เสุ่ยไป ห�กัแสุดงื่ใหเ้หน็ไดว้�่ม่เหต้อันสุมคำวร

ที่่�ไม่สุ�ม�รถสุ่งื่หลักัฐ�นดังื่กัล่�วได้ภั�ยในระยะเวล�ที่่�กัำ�หนด แต่ได้สุ่งื่โดยเร็วที่่�สุ้ดเที่่�ที่่�จำะกัระที่ำ�ได้แล้ว

2. สภาพที่ี�เป็นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) 

 บุร่ษัที่จำะไม่จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� สุำ�หรับุโรคำเร่�อรังื่ กั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วย (รวมถึงื่ภั�วะ

แที่รกัซ้อน) ที่่�ยังื่ม่ได้รักัษ�ให้ห�ยกั่อนวันที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�เร่�มม่ผู้ลบุังื่คำับุเป็นคำรั�งื่แรกั เว้นแต่

2.1 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้แถลงื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุและบุร่ษัที่ย่นยอมรับุคำว�มเสุ่�ยงื่ภััยโดยไม่ม่เง่ื่�อนไขยกัเว้นคำว�ม

คำ้้มคำรองื่ดังื่กัล่�ว หร่อ

2.2 โรคำเร่�อรงัื่ กั�รบุ�ดเจำบ็ุหรอ่กั�รปว่ย (รวมถงึื่ภั�วะแที่รกัซอ้น) นั�นไมป่ร�กัฏอ�กั�ร ไมไ่ดร้บัุกั�รตรวจำวน่จ่ำฉยัโดย

แพที่ย์หร่อไม่ได้พบุหร่อปรึกัษ�แพที่ย์ในระยะเวล� 5 ปีกั่อนวันที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�เร่�มม่ผู้ลบัุงื่คัำบุเป็นคำรั�งื่

แรกัและในชี่วงื่ระยะเวล� 3 ปี ตั�งื่แต่วันที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�เร่�มม่ผู้ลบุังื่คำับุเป็นคำรั�งื่แรกั

3. ระยะเวลาที่ี�ไม�คำุ้มคำรอง (Waiting Period)

 บุร่ษัที่จำะไม่จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่� สุำ�หรับุ

3.1 กั�รป่วยใดๆ ที่่�เกั่ดขึ�นในระยะเวล� 30 วัน นับุแต่วันท่ี่�กัรมธรรม์ประกัันภััยม่ผู้ลบัุงื่คัำบุเป็นคำรั�งื่แรกัต�มท่ี่�ระบุ้ 

ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัหรอ่วันที่่�บุรษั่ที่อนมั้ต่ให้เพ่�มผู้ลประโยชีน์ของื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่� แล้วแต่กัรณ่ี

ใดจำะเกั่ดขึ�นภั�ยหลังื่ หร่อ

3.2 กั�รป่วยดังื่ต่อไปน่�ท่ี่�เกั่ดขึ�นในระยะเวล� 120 วัน นับุแต่วันท่ี่�กัรมธรรม์ประกัันภััยม่ผู้ลบุังื่คำับุเป็นคำรั�งื่แรกัต�มที่่�

ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยหร่อวันท่ี่�บุร่ษัที่อน้มัต่ให้เพ่�มผู้ลประโยชีน์ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� แล้ว

แต่กัรณี่ใดจำะเกั่ดขึ�นภั�ยหลังื่ สุำ�หรับุ

 3.2.1 เน่�องื่อกั ถ้งื่นำ�� หร่อมะเร็งื่ที่้กัชีน่ด

 3.2.2 ร่ดสุ่ดวงื่ที่ว�ร

 3.2.3 ไสุ้เล่�อนที่้กัชีน่ด

 3.2.4 ต้อเน่�อหร่อต้อกัระจำกั
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 3.2.5 กั�รตัดที่อนซ่ลหร่ออด่นอยด์

 3.2.6 น่�วที่้กัชีน่ด

 3.2.7 เสุ้นเล่อดขอดที่่�ข� 

 3.2.8 เย่�อบุ้โพรงื่มดล้กัเจำร่ญผู้่ดที่่�

 ทัี่�งื่น่� ในกัรณ่ีท่ี่�บุร่ษัที่อน้มัต่ให้เพ่�มผู้ลประโยชีน์ต�มเง่ื่�อนไขทัี่�วไปและข้อกัำ�หนด เร่�องื่กั�รเปล่�ยนแปลงื่ผู้ลประโยชีน์

คำว�มคำ้้มคำรองื่ บุร่ษัที่จำะไม่คำ้้มคำรองื่เฉพ�ะในสุ่วนของื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�เพ่�มขึ�นเที่่�นั�น

 บุร่ษัที่จำะไม่นำ�เง่ื่�อนไขและข้อกัำ�หนดเพ่�มเต่ม เร่�องื่ ระยะเวล�ท่ี่�ไม่คำ้้มคำรองื่ (Waiting Period) น่�ม�ใช้ี ห�กั 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุกั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อต้องื่ได้รับุกั�รผู้่�ตัดฉ้กัเฉ่นที่่�ไม่ได้เกั่ดจำ�กัภั�วะสุ่บุเน่�องื่จำ�กัโรคำต่�งื่ๆ ที่่�เป็นม�

กั่อนกั�รเอ�ประกัันภััย

4. อาณ์าเขตคำวามคำุ้มคำรอง

 กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในอ�ณี�เขตประเที่ศไที่ยเท่ี่�นั�น โดยบุร่ษัที่จำะให้คำว�มค้้ำมคำรองื่

กั�รรักัษ�พย�บุ�ลนอกัอ�ณี�เขตประเที่ศไที่ยเฉพ�ะกั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยท่ี่�เกั่ดขึ�นอย่�งื่กัะที่ันหัน และไม่สุ�ม�รถ 

คำ�ดกั�รณีไ์ดร้ะหว�่งื่อย้ใ่นต�่งื่ประเที่ศจำนเปน็เหต้ใหต้อ้งื่ไดร้บัุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล บุรษั่ที่

จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่ใชีจ้ำ�่ยท่ี่�จำำ�เปน็และสุมคำวรซึ�งื่เกัด่ขึ�นจำ�กักั�รรกััษ�พย�บุ�ลต�มคำว�มจำำ�เปน็ที่�งื่กั�รแพที่ยแ์ละ

ม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์ต�มจำำ�นวนเง่ื่นท่ี่�ต้องื่จ่ำ�ยจำร่งื่ แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์

และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ โดยจำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ผู้้้ได้รับุ

คำว�มคำ้้มคำรองื่จำะได้รับุและคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อคำ่�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment) (ถ้�ม่) จำะถ้กัคำำ�นวณี

โดยใชี้อัตร�แลกัเปล่�ยนเงื่่นตร�ต่�งื่ประเที่ศต�มวันที่่�ที่่�ระบุ้ไว้ ในใบุเสุร็จำรับุเงื่่นคำ่�รักัษ�พย�บุ�ล

 โดยระยะเวล�ท่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่อย้น่อกัอ�ณี�เขตประเที่ศไที่ยเพ่�อเหต้ผู้ลที่�งื่ธ้รกัจ่ำหรอ่กั�รที่อ่งื่เที่่�ยวพกััผู้อ่นแตล่ะ

คำรั�งื่สุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 90 วันเที่่�นั�น

ข้อยกเว้นเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะหมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยสุขภาพส�วนบัุคำคำลเที่�านั�น)

 การประกันภัยภายใต้หมวดคำวามคำุม้คำรองการประกันภัยสุขภาพส�วนบุัคำคำลนี� ไม�คำุม้คำรองคำ�าใช้ำจำ�ายจำากการรักษัาพยาบัาล

หร่อคำวามเสียหายที่ี�เกิดจำากการบัาดเจำ็บัหร่อการป่วย (รวมที่ั�งภาวะแที่รกซ้อน) อาการ หร่อคำวามผู้ิดปกติที่ี�เกิดจำาก

1. สภาพที่ี�เป็นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

2. ภาวะทีี่�เปน็ผู้ลจำากคำวามผิู้ดปกตทิี่ี�เกดิข้�นแต�กำาเนดิ หรอ่ระบับัการสร้างอวยัวะของร�างกายไม�สมบ้ัรณ์แ์ต�กำาเนดิ หรอ่โรคำ

ที่างพนัธกุรรม หรอ่คำวามผู้ดิปกตใินการพัฒนาการของร�างกาย เว้นแต� กรมธรรม์ประกนัภยันี�มผีู้ลบัังคำบััมาไม�น้อยกว�า 

1 ปีและปรากฏอาการหลังผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองมีอายุคำรบั 16 ปีบัริบั้รณ์์ 

3. การตรวจำรักษัาหร่อการผู้�าตัดเพ่�อเสริมสวย หร่อการแก้ไขปัญหาผู้ิวพรรณ์ สิว ฝ้้า กระ รังแคำ ผู้มร�วง หร่อการคำวบัคำุม 

นำ�าหนกัตวั การผู้�าตัดที่ี�สามารถที่ดแที่นด้วยการรกัษัาแนวที่างอ่�น เว้นแต�เปน็การตกแต�งบัาดแผู้ลอันเน่�องมาจำากอุบััตเิหตุ

ที่ี�ได้รับัคำวามคำุ้มคำรอง

4. การตั�งคำรรภ์ แที่้งบัุตร ที่ำาแที่้ง การคำลอดบัุตร โรคำแที่รกซ้อนจำากการตั�งคำรรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบัุตรยาก(รวมถ้ง

การส่บัวิเคำราะห์และการรักษัา) การที่ำาหมันหร่อการคำุมกำาเนิด ยกเว้น มะเร็งคำรรภ์ไข�ปลาอุก (Choriocarcinoma)

5. โรคำเอดส ์หรอ่กามโรคำหรอ่โรคำตดิต�อที่างเพศสมัพันธ ์โดยโรคำเอดส ์ใหร้วมถง้ภม้คิำุม้กนับักพร�อง (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) ซ้�งเกดิจำากการติดเชำ่�อไวรสัเอดสแ์ละใหห้มายคำวามรวมถ้งการติดเชำ่�อจำลุชำพีฉ้วยโอกาส หรอ่การ 

ตดิโรคำ หรอ่การเจ็ำบัป่วยใดๆ ซ้�งโดยผู้ลการตรวจำเลอ่ดแสดงเป็นเลอ่ดบัวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) การติดเชำ่�อจำุลชำีพฉ้วยโอกาส ให้รวมถ้ง แต�ไม�จำำากัดเฉ้พาะเชำ่�อที่ี�ที่ำาให้เกิดโรคำปอดบัวมหร่อปอดอักเสบั 

(Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชำ่�อที่ี�ที่ำาใหเ้กดิโรคำลำาไสอ้กัเสบัหรอ่เร่�อรงั (Organism Causes Chronic Enteritis) 
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เชำ่�อไวรัส และ/หร่อเชำ่�อราทีี่�แพร�กระจำายอย้�ที่ั�วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน่�องอกร้ายแรง 

(Malignant Neoplasm) ให้รวมถง้แต�ไม�จำำากัดเฉ้พาะเน่�องอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต�อมนำ�าเหลอ่งทีี่�ระบับัประสาที่

ส�วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรอ่ โรคำรา้ยแรงอ่�นๆ ซ้�งเปน็ที่ี�ร้จ้ำกัในปจัำจำบัุันนี�ว�าเปน็อาการ

ของภ้มิคำุ้มกันบักพร�อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หร่อซ้�งเป็นสาเหตุที่ี�ที่ำาให้คำนที่ี�เป็น เสียชำีวิตอย�าง

กะทัี่นหนั เจ็ำบัป่วย หรอ่ ที่พุพลภาพ โรคำภมิ้คำุม้กนับักพร�อง (AIDS) ใหร้วมถ้งเชำ่�อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) ที่ี�ที่ำาให้เกิดโรคำสมองเส่�อม (Encephalopathy Dementia) 

6. การตรวจำรักษัา หร่อการป้องกัน การใช้ำยาหร่อสารต�างๆ เพ่�อการชำะลอคำวามเส่�อมของวัย หร่อการให้ฮอร์โมนที่ดแที่น

ในวยัใกล้หมดหรอ่หมดระด้ คำวามเส่�อมสมรรถสภาพที่างเพศในหญงิหรอ่ชำาย การรักษัาคำวามผิู้ดปกติที่างเพศ และการ

แปลงเพศ

7. การตรวจำสุขภาพ การร้องขอเข้าอย้�รักษัาตัวในโรงพยาบัาลหร่อสถานพยาบัาล หร่อร้องขอการผู้�าตัด การพักฟ้�น หร่อ

การพกัเพ่�อการฟ้�นฟ้ หรอ่การรักษัาโดยวิธใีหพั้กอย้�เฉ้ยๆ หรอ่การพักรกัษัาตัวในโรงพยาบัาลหรอ่สถานพยาบัาล เพ่�อให ้

มีผู้้้ชำ�วยด้แลที่ั�วไป การตรวจำหร่อการรักษัาที่ี�ไม�เกี�ยวข้องกับัโรคำ ที่ี�เป็นสาเหตุของการรับัตัวไว้ในโรงพยาบัาลหร่อ 

สถานพยาบัาล การตรวจำวินิจำฉั้ยการบัาดเจ็ำบัหร่อการป่วย การรักษัาหร่อการตรวจำวิเคำราะห์เพ่�อหาสาเหตุ ซ้�งไม�ใชำ� 

คำวามจำำาเป็นที่างการแพที่ย์หร่อไม�เป็นมาตรฐานที่างการแพที่ย์

8. การตรวจำรกัษัาคำวามผู้ดิปกตเิกี�ยวกบััสายตา การที่ำาเลสคิำ คำ�าใชำจ้ำ�ายสำาหรบััอปุกรณ์เ์พ่�อชำ�วยในการมองเหน็หรอ่การรกัษัา

คำวามผู้ิดปกติของการมองเห็น

9. การตรวจำรักษัา หร่อผู้�าตัด เกี�ยวกับัฟันหร่อเหง่อก การที่ำาฟันปลอม การคำรอบัฟัน การรักษัารากฟัน อุดฟัน การจำัดฟัน 

ข้ดหินป้น ถอนฟัน การใส�รากฟันเทีี่ยม ยกเว้นในกรณี์จำำาเป็นอันเน่�องมาจำากการบัาดเจ็ำบัโดยอุบััติเหตุ ทัี่�งนี� ไม�รวมคำ�า

ฟันปลอม การคำรอบัฟันและการรักษัารากฟันหร่อใส�รากเที่ียม

10. การรักษัาหร่อการบัำาบััดการติดยาเสพติดให้โที่ษั บัุหรี� สุรา หร่อสารออกฤที่ธิ�ต�อจำิตประสาที่

11. การตรวจำรกัษัา อาการ หรอ่โรคำที่ี�เกี�ยวเน่�องกับัภาวะที่างจำติใจำ โรคำที่างจำติเวชำ หรอ่ที่างพฤตกิรรม หรอ่คำวามผู้ดิปกตทิี่าง

บัุคำลิกภาพ รวมถ้งสภาวะสมาธิสั�น ออธิสซ้ม เคำรียด คำวามผู้ิดปกติของการกิน หร่อคำวามวิตกกังวล

12. การตรวจำรักษัาที่ี�ยังอย้�ในระหว�างที่ดลอง การตรวจำหร่อการรักษัาโรคำหร่ออาการหยุดหายใจำขณ์ะหลับั การตรวจำหร่อ

การรักษัาคำวามผู้ิดปกติของการนอนหลับั การนอนกรน

13. การปล้กฝ้ีหร่อการฉ้ีดวัคำซีนป้องกันโรคำ ยกเว้นการฉ้ีดวัคำซีนป้องกันโรคำพิษัสุนัขบั้าภายหลังการถ้กสัตว์ที่ำาร้าย และ

วัคำซีนป้องกันบัาดที่ะยัก ภายหลังได้รับับัาดเจำ็บั

14. การตรวจำรักษัาที่ี�ไม�ใชำ�แผู้นปัจำจำุบััน รวมถ้งแพที่ย์ที่างเล่อก

15. คำ�าใช้ำจำ�ายทีี่�เกิดจำากการตรวจำรักษัาพยาบัาลทีี่�ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองซ้�งเป็นแพที่ย์สั�งให้แก�ตัวเอง รวมที่ั�งคำ�าใช้ำจำ�ายทีี่�เกิด

จำากการตรวจำรักษัาพยาบัาลจำากแพที่ย์ ผู้้้ซ้�งเป็นบัิดา มารดา คำ้�สมรส หร่อบัุตรของผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรอง

16. การฆ่�าตัวตาย การพยายามฆ่�าตัวตาย การที่ำาร้ายร�างกายตนเอง หร่อการพยายามที่ำาร้ายร�างกายตนเองไม�ว�าจำะเป็นการ

กระที่ำาโดยตนเอง หรอ่ยนิยอมใหผู้้้อ้่�นกระที่ำาไม�ว�าจำะอย้�ในระหว�างวกิลจำรติหรอ่ไม�กต็าม ที่ั�งนี�รวมถง้อบัุัตเิหตจุำากการ

ที่ี�ผู้้้เอาประกันภัย กิน ด่�ม หร่อฉ้ีดยาหร่อสารมีพิษัเข้าร�างกาย การใชำ้ยาเกินกว�าที่ี�แพที่ย์สั�ง
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ข้อตกลงคำุ้มคำรองการรักษัาพยาบัาลในโรงพยาบัาลหร่อสถานพยาบัาล (ผู้้้ป่วยใน)
(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล)

 ขณีะที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ ห�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุกั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยเม่�อพ้นระยะเวล�ท่ี่�

ไม่คำ้ม้คำรองื่ (Waiting Period) และเปน็เหต้ใหม่้คำว�มจำำ�เปน็ที่�งื่กั�รแพที่ยท์ี่่�ตอ้งื่เข�้รบัุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อ

สุถ�นพย�บุ�ล บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�ใช้ีจำ่�ยซึ�งื่เกั่ดขึ�นจำ�กักั�รรักัษ�พย�บุ�ลท่ี่�ม่คำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์

และม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์ต�มคำ่�บุรก่ั�รอัตร�ที่ั�วไป โดยจำะจำ่�ยให้ต�มคำ่�ใชี้จำ่�ยที่่�เกั่ดขึ�นจำรง่ื่หักัดว้ยคำว�มรับุผู้ด่สุ่วนแรกั 

(Deductible) และ/หรอ่คำ�่ใชีจ้ำ�่ยรว่ม (Co-payment) (ถ�้ม)่ แตไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีนท่์ี่�ระบุไ้ว ้ในแตล่ะผู้ลประโยชีน์

ภั�ยใต้ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่น่� 

1. ผู้ลประโยชำน์กรณ์ีเข้าพักรักษัาเป็นผู้้้ป่วยใน

 ในกัรณี่ที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต้องื่เข้�พักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยใน บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์คำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์ ดังื่น่�

หมวดที่ี� 1 คำ�าห้องและคำ�าอาหาร รวมถ้งคำ�าบัริการในโรงพยาบัาลหร่อสถานพยาบัาล (ผู้้้ป่วยใน) ต�อการเข้าพักรักษัาตัวเป็น

ผู้้้ป่วยใน

- บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�ห้องื่ และคำ่�อ�ห�ร รวมถึงื่คำ่�บุร่กั�รผู้้้ป่วยใน 

- กัรณ่ีท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต้องื่เข้�พักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยใน ในห้องื่ผู้้้ป่วยว่กัฤต่ (Intensive Care Inpatient Room) 

บุร่ษัที่จำะจำ่�ยเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุ คำ่�ห้องื่และคำ่�อ�ห�รผู้้้ป่วยใน รวมถึงื่คำ่�บุร่กั�รในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�น

พย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน) ให้เป็นจำำ�นวน 2 เท่ี่�หร่อจ่ำ�ยต�มจำร่งื่ของื่ผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุค่ำ�ห้องื่และค่ำ�อ�ห�รผู้้้ป่วยใน 

รวมถึงื่คำ่�บุร่กั�รในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน)  สุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น  15 วัน หร่อจำ่�ยต�มจำร่งื่ หร่อจำำ�นวน

เงื่่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดดังื่ที่่�กัำ�หนดไว้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััย แล้วแต่จำำ�นวนใดจำะน้อยกัว่�

หมวดที่ี� 2 คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการตรวจำวินิจำฉ้ัยหร่อบัำาบััดรักษัา คำ�าบัริการโลหิตและส�วนประกอบัของโลหิต  

คำ�าบัริการที่างการพยาบัาล คำ�ายา คำ�าสารอาหารที่างหลอดเล่อด และคำ�าเวชำภัณ์ฑ์์

 บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์เพ่�อกั�รตรวจำว่น่จำฉัยหร่อบุำ�บุัดรักัษ� คำ่�บุร่กั�รโลห่ตและ

สุว่นประกัอบุของื่โลหต่ คำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ล คำ�่ย� คำ�่สุ�รอ�ห�รที่�งื่หลอดเลอ่ด และค่ำ�เวชีภัณัีฑ์ิ ขณีะที่่�ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�ม

คำ้้มคำรองื่เข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยใน ดังื่น่�

 หมวดย�อยที่ี� 2.1  คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการตรวจำวินิจำฉ้ัย 

 บุรษั่ที่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุ คำ�่ตรวจำวน่จ่ำฉยัที่�งื่หอ้งื่ปฏบุ่ต่ักั�ร คำ�่ตรวจำวน่จ่ำฉยัที่�งื่พย�ธ่วท่ี่ย� คำ�่ตรวจำวน่จ่ำฉยั

ที่�งื่รังื่สุ่ว่ที่ย�และภั�พกั�รแพที่ย์ คำ�่บุรก่ั�รรงัื่สุ่ร่วมเพ่�อกั�รวน่จ่ำฉัย คำ�่บุรก่ั�รเวชีศ�สุตรน์ว่เคำลย่ร์ เพ่�อกั�รวน่จ่ำฉัย คำ�่ตรวจำ

หัวใจำด้วยคำล่�นไฟฟ้� คำ่�แพที่ย์อ่�นผู้ลตรวจำว่น่จำฉัยดังื่กัล่�ว (ถ้�ม่) และคำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์อ่�นเพ่�อกั�รตรวจำว่น่จำฉัย

 หมวดย�อยทีี่� 2.2 คำ�าบัริการที่างการแพที่ยเ์พ่�อการบัำาบััดรกัษัา คำ�าบัริการโลหิตและส�วนประกอบัของโลหิต และคำ�าบัริการ

ที่างการพยาบัาล 

 บุรษั่ที่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ยเ์พ่�อบุำ�บุดัรกััษ�ในกัรณีท่่ี่�ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไดร้บัุกั�รรกััษ�

พย�บุ�ลด้วยรังื่สุ่ร่วมเพ่�อกั�รรักัษ� รังื่สุ่รักัษ�  เวชีศ�สุตร์น่วเคำล่ยร์เพ่�อกั�รรักัษ� (รวมถึงื่กั�รฝัังื่แร่) คำ่�กั�ยภั�พบุำ�บุัดและ

กั่จำกัรรมบุำ�บุัด คำ่�บุร่กั�รโลห่ต คำ่�บุร่กั�รเคำร่�องื่ม่อแพที่ย์ คำ่�บุร่กั�รกั�ยอ้ปกัรณี์ (ไม่รวมคำ่�อ้ปกัรณี์) คำ่�บุร่กั�รชี้ดเหม�จำ่�ย

กั�รรักัษ�พย�บุ�ลบุำ�บุัดกั�รรักัษ� และคำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ล แต่ไม่รวมถึงื่คำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ลเฝั้�ไข้พ่เศษ 

 หมวดย�อยที่ี� 2.3 คำ�ายา คำ�าสารอาหารที่างหลอดเล่อด และคำ�าเวชำภัณ์ฑ์์ 

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�ย� คำ่�สุ�รอ�ห�รที่�งื่หลอดเล่อด และคำ่�เวชีภััณีฑิ์ แต่ไม่รวมถึงื่คำ่�เวชีภััณีฑิ์และ

อ้ปกัรณี์ ดังื่น่�
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2.3.1 เคำร่�องื่กัระต้กัไฟฟ้�หัวใจำชีน่ดอัตโนมัต่ถ�วร (Automated External Defibrillator : AED) เคำร่�องื่กัระต้กัหัวใจำ 

(Defibrillator) หร่อเคำร่�องื่กัระต้้น (Pacemaker) ที่่�อย้่ภั�ยนอกัร่�งื่กั�ย

2.3.2 อวัยวะเที่่ยมภั�ยนอกัร่�งื่กั�ย กั�ยอ้ปกัรณี์ อ้ปกัรณี์เที่่ยม

2.3.3 เวชีภััณีฑิ์คำงื่ที่นใชี้ภั�ยนอกัร่�งื่กั�ย (เวชีภััณีฑิ์ 2) เชี่น เคำร่�องื่ม่อที่�งื่กั�รแพที่ย์และเวชีภััณีฑิ์คำงื่ที่น เคำร่�องื่ชี่วยฟังื่  

แว่นต� คำอนแที่คำเลนซ์ เลนซ์แว่นต� เคำร่�องื่ชี่วยห�ยใจำ อ้ปกัรณี์ออกัซ่เจำน เคำร่�องื่วัดสุัญญ�ณีชี่พ (ชี่พจำร  

คำว�มดันเล่อด อ้ณีหภั้ม่) เคำร่�องื่ชี่วยคำำ��ยันต่�งื่ๆ รถเข็นผู้้้ป่วย

2.3.4 อวัยวะเที่่ยม เชี่น แขนเที่่ยม ข�เที่่ยม ต�เที่่ยม

 หมวดย�อยที่ี� 2.4 คำ�ายาและคำ�าเวชำภัณ์ฑ์์สิ�นเปล่อง (เวชำภัณ์ฑ์์ 1) สำาหรับักลับับั้าน

บุรษั่ที่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่ย�และเวชีภัณัีฑิส์ุ่�นเปลอ่งื่ (เวชีภัณัีฑิ ์1) สุำ�หรบัุกัลบัุบุ้�นเพ่�อใชีร้กััษ�ตอ่เน่�องื่หลงัื่ออกั

จำ�กักั�รเข้�พักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยในคำรั�งื่นั�น

หมวดที่ี� 3 คำ�า ผู้้้ประกอบัวิชำาชำีพเวชำกรรม (แพที่ย์) ตรวจำรักษัา 

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุค่ำ�ผู้้้ประกัอบุว่ชี�ชี่พเวชีกัรรม (แพที่ย์) เพ่�อกั�รตรวจำรักัษ�ในกัรณ่ีที่่� 

ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ได้รบัุกั�รตรวจำรักัษ�จำ�กัแพที่ย์ในขณีะที่่�เข้�รกััษ�ตัวเป็นผู้้ป้ว่ยในของื่โรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล

หมวดที่ี� 4 คำ�ารักษัาพยาบัาลโดยการผู้�าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�รักัษ�พย�บุ�ลท่ี่�เกั่ดขึ�นจำ�กักั�รผู้่�ตัด (ศัลยกัรรม) และที่ำ�หัตถกั�ร ในขณีะที่่� 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต้องื่เข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยในของื่โรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล

 หมวดย�อยที่ี� 4.1 คำ�าห้องผู้�าตัด และคำ�าห้องที่ำาหัตถการ

 บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรบัุค่ำ�หอ้งื่ผู้�่ตดั คำ�่หอ้งื่ที่ำ�หตัถกั�ร และค่ำ�บุร่กั�รเคำร่�องื่ม่อที่�งื่กั�รแพที่ยใ์นหอ้งื่ผู้�่ตดั

และห้องื่ที่ำ�หัตถกั�ร 

 หมวดย�อยที่ี� 4.2 คำ�ายา คำ�าสารอาหารที่างหลอดเล่อด คำ�าเวชำภัณ์ฑ์์ และคำ�าอุปกรณ์์การผู้�าตัดและหัตถการ 

 บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่ย� คำ�่สุ�รอ�ห�รที่�งื่หลอดเลอ่ด คำ�่เวชีภัณัีฑิ ์และคำ�่อป้กัรณีใ์นหอ้งื่ผู้�่ตดัที่่�ใชีเ้พ่�อ

ที่ำ�กั�รผู้่�ตัด(ศัลยกัรรม) หร่อหัตถกั�ร

 หมวดย�อยที่ี� 4.3 คำ�าผู้้้ประกอบัวิชำาชำีพเวชำกรรม ที่ำาศัลยกรรมและหัตถการ สำาหรับัแพที่ย์ที่ำาศัลยกรรมและหัตถการ  

(รวมแพที่ย์ผู้้้ชำ�วยผู้�าตัด) (Doctor fee) 

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�ธรรมเน่ยมในกั�รศัลยกัรรมและกั�รที่ำ�หัตถกั�รของื่แพที่ย์และแพที่ย์ผู้้้ชี่วยผู้่�ตัด  

(ถ้�ม่) ต�มที่่�แพที่ย์หร่อ แพที่ย์ผู้้้ชี่วยผู้่�ตัดเร่ยกัเกั็บุจำร่งื่ ทัี่�งื่น่� สุ้งื่สุ้ดไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ 

ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 หมวดย�อยที่ี� 4.4 คำ�าผู้้้ประกอบัวิชำาชำีพเวชำกรรม วิสัญญีแพที่ย์ (Doctor fee) 

  บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่ผู้้ป้ระกัอบุวช่ี�ชีพ่วสุ่ญัญแ่พที่ย ์สุำ�หรบัุแพที่ยว์�งื่ย�สุลบุหรอ่ระงื่บัุคำว�มเจำบ็ุปวด

ในกั�รผู้�่ตดัและกั�รที่ำ�หตัถกั�รของื่แพที่ยต์�มคำ�่ใชีจ้ำ�่ยที่่�เกัด่ขึ�นจำรง่ื่ ที่ั�งื่น่� สุ้งื่สุด้ไม่เกัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีนต์�มที่่�ระบุ้

ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 หมวดย�อยที่ี� 4.5 คำ�ารักษัาพยาบัาลโดยการผู้�าตัดเปลี�ยนอวัยวะ

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�รักัษ�พย�บุ�ลท่ี่�เก่ัดขึ�นจำ�กักั�รผู้่�ตัดเปล่�ยนอวัยวะต่�งื่ๆ ได้แกั่ ตับุ ตับุอ่อน ไต 

หัวใจำ ปอด โดยม่สุ�เหต้จำ�กักั�รที่่�อวัยวะนั�นอย้่ในระยะสุ้ดท้ี่�ยท่ี่�ไม่สุ�ม�รถกัลับุม�ที่ำ�งื่�นได้ดังื่เด่ม และกั�รปล้กัถ่�ย 

ไขกัระด้กัด้วยกั�รใชี้ Haematopoietic Stem Cells ภั�ยหลังื่กั�รที่ำ� Bone Marrow Ablation ให้ต�มคำ่�ใชี้จำ่�ยที่่�เกั่ดขึ�นจำร่งื่ 

แตไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีนต์�มท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีนแ์ละ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัและ/หรอ่ใบุรบัุรองื่ 

กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ 



บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน)   19พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

 หมวดที่ี� 5 การ ผู้�าตัดใหญ�ที่ี�ไม�ต้องเข้าพักรักษัาตัวเป็นผู้้้ป่วยใน (Day Surgery)

 กัรณี่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้เข้�รับุกั�รรักัษ�โดยกั�รผู้่�ตัดใหญ่ท่ี่�ไม่ต้องื่เข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยใน บุร่ษัที่จำะจำ่�ย 

ผู้ลประโยชีน์เสุม่อนกั�รเข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยในในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล

2. ผู้ลประโยชำน์กรณ์ีไม�ต้องเข้าพักรักษัาตัวเป็นผู้้้ป่วยใน

หมวดที่ี� 6 คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อตรวจำวินิจำฉ้ัยที่ี�เกี�ยวข้องโดยตรงก�อนและหลังการเข้าพักรักษัาตัวเป็นผู้้้ป่วยใน หร่อ 

คำ�ารักษัาพยาบัาลผู้้้ป่วยนอกที่ี�ต�อเน่�องที่ี�เกี�ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษัาตัวเป็นผู้้้ป่วยใน 

 บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ยเ์พ่�อตรวจำวน่่จำฉยัท่ี่�เกั่�ยวขอ้งื่โดยตรงื่กัอ่นและหลงัื่กั�รเข�้พกัั

รักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยใน หร่อคำ่�รักัษ�พย�บุ�ลผู้้้ป่วยนอกัที่่�ต่อเน่�องื่ที่่�เกั่�ยวข้องื่โดยตรงื่หลังื่กั�รพักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยใน ดังื่น่�

 หมวดย�อยทีี่� 6.1 คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการตรวจำวินิจำฉั้ยทีี่�เกี�ยวข้องโดยตรงและเกิดข้�นภายใน 30 วัน ก�อนและ

หลังการเข้าพักรักษัาตัวเป็นผู้้้ป่วยใน

 บุรษั่ที่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุ คำ�่ตรวจำวน่จ่ำฉยัที่�งื่หอ้งื่ปฏบุ่ต่ักั�ร คำ�่ตรวจำวน่จ่ำฉยัที่�งื่พย�ธ่วท่ี่ย� คำ�่ตรวจำวน่จ่ำฉยั

ที่�งื่รังื่สุว่ท่ี่ย�และภั�พกั�รแพที่ย์ คำ�่บุรก่ั�รรงัื่สุ่ร่วมเพ่�อกั�รวน่จ่ำฉัย คำ�่บุรก่ั�รเวชีศ�สุตร์นว่เคำลย่ร์ เพ่�อกั�รวน่จ่ำฉัยตรวจำหัวใจำ

ดว้ยคำล่�นไฟฟ้� คำ�่แพที่ย์อ�่นผู้ลตรวจำวน่จ่ำฉยัดงัื่กัล�่ว (ถ�้ม่) และคำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์อ่�นเพ่�อกั�รตรวจำวน่จ่ำฉยัที่่�เกั่�ยวขอ้งื่

โดยตรงื่และเกั่ดขึ�นภั�ยใน  30 วันกั่อนหร่อหลังื่กั�รพักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยในคำรั�งื่นั�น

  หมวดย�อยทีี่� 6.2 คำ�ารักษัาพยาบัาลผู้้ป้ว่ยนอกหลงัการเข้าพกัรกัษัาตัวเปน็ผู้้ป้ว่ยใน สำาหรบััการรักษัาพยาบัาลต�อเน่�อง ภายใน 

30 วัน กรณี์ซ่�อแผู้นสแตนดาร์ด, สแตนดาร์ด พลัส, สแตนดาร์ด เอ็กตร้า, พรีเมียร์ และ 90 วัน กรณี์ซ่�อแผู้นพรีเมียร์ พลัส,  

แม็กซิม�า, แม็กซิม�า พลัส, อัลติม�า, อัลติม�า พลัส หลังจำากออกจำากการเข้าพักรักษัาเป็นผู้้้ป่วยในคำรั�งนั�น 

 บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�รักัษ�พย�บุ�ล ที่่�เกั่ดขึ�นจำ�กักั�รรักัษ�พย�บุ�ลต่อเน่�องื่ในแผู้นกัผู้้้ป่วยนอกัของื่ 

โรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ลภั�ยใน  30 วัน กัรณ่ีซ่�อแผู้นสุแตนด�ร์ด, สุแตนด�ร์ด พลัสุ, สุแตนด�ร์ด เอ็กัตร้�, พร่เม่ยร์ 

และ 90 วัน กัรณี่ซ่�อแผู้นพร่เม่ยร์ พลัสุ, แม็กัซ่ม่�, แม็กัซ่ม่� พลัสุ, อัลต่ม่�, อัลต่ม่� พลัสุ หลังื่ออกัจำ�กักั�รเข้�พักัรักัษ�เป็น

ผู้้้ป่วยในคำรั�งื่นั�น ที่ั�งื่น่� ไม่รวมคำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์เพ่�อตรวจำว่น่จำฉัย

หมวดที่ี� 7 คำ�ารักษัาพยาบัาลการบัาดเจำ็บั กรณ์ีผู้้้ป่วยนอก ภายใน 24 ชำั�วโมงของการเกิดอุบััติเหตุต�อคำรั�ง รวมที่ั�งการรักษัา 

ต�อเน่�องที่ี�เกิดข้�นภายใน 15 วัน หลังจำากวันที่ี�รับัการรักษัาคำรั�งแรก สำาหรับัการบัาดเจำ็บัแต�ละคำรั�ง 

 บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่รกััษ�พย�บุ�ล กั�รบุ�ดเจำบ็ุเน่�องื่จำ�กัอบุ้ต่ัเหต้ ในกัรณีท่่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่จำำ�เปน็

ต้องื่ได้รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลในแผู้นกัผู้้้ป่วยนอกัของื่โรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ลสุำ�หรับุกั�รบุ�ดเจำ็บุซึ�งื่เป็นผู้ลโดยตรงื่

จำ�กัอ้บุัต่เหต้  ภั�ยใน 24 ชีั�วโมงื่ นับุจำ�กัเวล�ท่ี่�เก่ัดอ้บุัต่เหต้แต่ละคำรั�งื่ รวมทัี่�งื่กั�รรักัษ�ต่อเน่�องื่ท่ี่�เกั่ดขึ�นภั�ยใน 15 วัน หลังื่

จำ�กัวันที่่�รับุกั�รรักัษ�คำรั�งื่แรกั สุำ�หรับุกั�รบุ�ดเจำ็บุแต่ละคำรั�งื่ 

หมวดที่ี� 8 คำ�าเวชำศาสตร์ฟ้�นฟ้ หลังการเข้าพักรักษัาตัวเป็นผู้้้ป่วยใน

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุค่ำ�เวชีศ�สุตร์ฟ้�นฟ้  คำ่�บุร่กั�รกั�ยภั�พบุำ�บุัด คำ่�บุร่กั�รกั่จำกัรรมบุำ�บุัด  

คำ่�ผู้้้ประกัอบุว่ชี�ช่ีพเวชีกัรรมแพที่ย์เวชีศ�สุตร์ฟ้�นฟ้หร่อนักักั�ยภั�พบุำ�บุัด คำ่�เคำร่�องื่ม่อและเวชีภััณีฑ์ิ สุำ�หรับุกั�รรักัษ� 

ตอ่เน่�องื่ในแผู้นกัผู้้ป้ว่ยนอกัของื่โรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ลท่ี่�เกัด่ขึ�นภั�ยใน 30 วนั กัรณีซ่่�อแผู้นสุแตนด�ร์ด, สุแตนด�ร์ด พลสัุ,  

สุแตนด�ร์ด เอ็กัตร้�, พร่เม่ยร์ และ 90 วัน กัรณ่ีซ่�อแผู้นพร่เม่ยร์ พลัสุ, แม็กัซ่ม่�, แม็กัซ่ม่� พลัสุ, อัลต่ม่�, อัลต่ม่� พลัสุ  

หลังื่กั�รเข้�พักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยในคำรั�งื่นั�น ที่ั�งื่น่� ไม่รวมถึงื่คำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ลและจำ่ตว่ที่ย�คำล่น่กั

หมวดที่ี� 9 คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการบัำาบััดรักษัาโรคำไตวายเร่�อรัง โดยการล้างไตผู้�านที่างเส้นเล่อด 

 บุรษ่ทัี่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์ เพ่�อกั�รรกััษ�โรคำไตว�ยเร่�อรงัื่โดยกั�รล้�งื่ไตผู่้�นที่�งื่เสุน้เลอ่ด 



20   บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน) พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

หมวดทีี่� 10 คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการบัำาบััดรักษัาโรคำเน่�องอกหร่อมะเร็ง โดยรังสีรักษัา รังสีร�วมรักษัา  

เวชำศาสตร์นิวเคำลียร์รักษัา

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุค่ำ�บุร่กั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์เพ่�อกั�รบุำ�บุัดรักัษ�โรคำเน่�องื่อกัหร่อมะเร็งื่โดยรังื่สุ่รักัษ�  

รังื่สุ่ร่วมรักัษ� เวชีศ�สุตร์น่วเคำล่ยร์รักัษ� (รวมถึงื่กั�รฝัังื่แร่รักัษ�มะเร็งื่) ทัี่�งื่น่� ให้รวมถึงื่ค่ำ�ผู้้้ประกัอบุว่ชี�ชี่พเวชีกัรรม 

สุำ�หรับุรังื่สุ่แพที่ย์ที่่�ให้กั�รบุำ�บุัดรักัษ�ด้วย

หมวดที่ี� 11 คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการบัำาบััดรักษัาโรคำมะเร็ง โดยเคำมีบัำาบััด 

 บุรษั่ที่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรบัุคำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์เพ่�อกั�รบุำ�บุดัรกััษ�โรคำมะเร็งื่ โดยเคำมบุ่ำ�บุดั รวมถึงื่กั�รรกััษ�

แบุบุออกัฤที่ธ่�จำำ�เพ�ะเจำ�ะจำงื่ต่อเซลล์มะเร็งื่ (Targeted Therapy) ที่ั�งื่น่� ใหร้วมถงึื่ค่ำ�ผู้้ป้ระกัอบุวช่ี�ชีพ่เวชีกัรรมสุำ�หรับุแพที่ย์

ที่่�ให้กั�รบุำ�บุัดรักัษ�ด้วย

หมวดที่ี� 12 คำ�าบัริการรถพยาบัาลฉุ้กเฉ้ิน

 บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรบัุค่ำ�รถพย�บุ�ลฉก้ัเฉน่สุำ�หรบัุกั�รเคำล่�อนย�้ยผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไปจำ�กัโรงื่พย�บุ�ล

หร่อสุถ�นพย�บุ�ลต�มคำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์ท่ี่�ต้องื่ใชี้รถพย�บุ�ลในกัรณ่ีฉ้กัเฉ่น รวมถึงื่คำ่�ย� คำ่�เวชีภััณีฑ์ิ และ 

คำ่�ผู้้้ประกัอบุว่ชี�ช่ีพเวชีกัรรมท่ี่�เกั่ดขึ�นในขณีะอย้่ในรถพย�บุ�ลฉ้กัเฉ่น โดยต้องื่เกั่�ยวเน่�องื่โดยตรงื่และสุอดคำล้องื่กัับุ 

กั�รบุ�ดเจำบ็ุหรอ่กั�รปว่ยอนัเปน็เหต้ของื่กั�รเข�้รบัุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลในฐ�นะผู้้ป้ว่ยในของื่โรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล

หมวดที่ี� 13 คำ�ารักษัาพยาบัาล โดยการผู้�าตัดเล็ก 

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�รักัษ�พย�บุ�ลท่ี่�เกั่ดขึ�นจำ�กักั�รรักัษ�พย�บุ�ลกั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วย  

โดยกั�รผู้่�ตัดเล็กั 

เง่�อนไขและข้อกำาหนดเพิ�มเติม (ใช้ำบัังคัำบัเฉ้พาะข้อตกลงคำุ้มคำรองการรักษัาพยาบัาลในโรงพยาบัาลหร่อสถานพยาบัาล  

(ผู้้้ป่วยใน) เที่�านั�น)

1. การต�ออายุ กรณ์ีคำรบัรอบัปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal)

 ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่น่�จำะต่ออ�ย้ได้เม่�อคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััยจำนถึงื่รอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััยที่่� 

ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่มอ่�ย ้99 ป ีโดยไม่ตอ้งื่แสุดงื่หลักัฐ�น แต่บุรษั่ที่ยังื่คำงื่ไว้ซึ�งื่สุท่ี่ธ่ในกั�รปรับุเบุ่�ยประกันัภัยัต�มเง่ื่�อนไข

และข้อกัำ�หนดเพ่�มเต่มเร่�องื่กั�รปรับุเบุ่�ยประกัันภััย ต�มที่่�ได้รับุคำว�มเห็นชีอบุจำ�กัน�ยที่ะเบุ่ยน เว้นแต่กัรณี่ใดกัรณี่หนึ�งื่ 

ดังื่ต่อไปน่� บุร่ษัที่จำะสุงื่วนสุ่ที่ธ่ไม่ต่ออ�ย้กัรมธรรม์ประกัันภััย

1.1 ในกัรณี่ที่่�ม่หลักัฐ�นว่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่แถลงื่ข้อคำว�มจำร่งื่ต�มใบุคำำ�ขอเอ�ประกัันภััยหร่อใบุคำำ�ขอ 

ต่ออ�ย้ ใบุแถลงื่สุ้ขภั�พและข้อแถลงื่เพ่�มเต่มที่่�เกั่�ยวข้องื่กัับุกั�รที่ำ�สุัญญ�ประกัันภััย (ถ้�ม่) ซึ�งื่เป็นสุ�ระสุำ�คำัญ

ที่่�อ�จำที่ำ�ให้บุร่ษัที่เร่ยกัเบุ่�ยประกัันภััยสุ้งื่ขึ�น หร่อบุอกัปัดไม่ยอมที่ำ�สุัญญ�ประกัันภััย หร่อรับุประกัันภััยแบุบุม่

เงื่่�อนไข 

1.2 ในกัรณ่ีท่ี่�ม่หลักัฐ�นว่�ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่เร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์จำ�กักั�รรักัษ�พย�บุ�ล กั�รบุ�ดเจ็ำบุหร่อ 

กั�รป่วย โดยไม่ม่คำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์

1.3 ในกัรณ่ีที่่�ม่หลักัฐ�นว่�ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่เร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ค่ำ�ชีดเชียหร่อเง่ื่นชีดเชียร�ยวันจำ�กั 

กั�รพักัรักัษ�ตัวเป็นผู้้้ป่วยในในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ลรวมกัันที่้กับุร่ษัที่เกั่นกัว่�ร�ยได้ที่่�แที่้จำร่งื่

  กั�รไม่ต่ออ�ย้กัรมธรรม์ประกัันภััยด้วยเหต้ข้�งื่ต้น บุร่ษัที่ต้องื่บุอกักัล่�วผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ล่วงื่หน้�

เป็นล�ยลกััษณีอั์กัษรที่�งื่ไปรษณ่ียล์งื่ที่ะเบุ่ยนหรอ่วธ่่กั�รอ่�นท่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ใหค้ำว�มยน่ยอมไมน่อ้ยกัว่�  

30 วันกั่อนวันท่ี่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะสุ่�นผู้ลคำ้้มคำรองื่ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อ 

ใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้
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  ทัี่�งื่น่� ในกั�รต่ออ�ย้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� บุร่ษัที่สุงื่วนสุ่ที่ธ่ในกั�รเปล่�ยนแปลงื่เง่ื่�อนไขและข้อกัำ�หนด

ของื่คำว�มค้้ำมคำรองื่ โดยกั�รเพ่�มให้ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ม่ค่ำ�ใช้ีจำ�่ยรว่ม (Co-payment) ต�มอัตร�และหลักัเกัณีฑ์ิ 

ดังื่ต่อไปน่�

1) ไม่เกั่นร้อยละ 30 ของื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่และปรับุลดเบุ่�ยประกัันภััยไม่เกั่นร้อยละ 30 ของื่

เบุ่�ยประกัันภััยในปีต่ออ�ย้ หร่อ

2) ไม่เกั่นร้อยละ 30 ของื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ และปรับุลดเบุ่�ยประกัันภััยในปีต่ออ�ย้ต�มหลักั

เกัณีฑิท่์ี่�บุรษ่ทัี่กัำ�หนด กัรณีม่่อตัร�กั�รเรย่กัร้องื่คำ�่สุ่นไหมที่ดแที่น (Loss Ratio) ของื่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่

แต่ละร�ยในรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััยตั�งื่แต่ร้อยละ 400 

  ห�กับุร่ษัที่เพ่�มเง่ื่�อนไขให้ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ม่ค่ำ�ใช้ีจำ่�ยร่วม (Co-payment) เน่�องื่จำ�กัม่กัรณ่ีต�มข้อ 1)  

หรอ่ ขอ้ 2) ตั�งื่แตสุ่องื่กัรณ่ีขึ�นไป บุร่ษทัี่จำะกัำ�หนดเง่ื่�อนไขใหผู้้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ม่ค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยรว่ม (Co-payment) 

ไมเ่กัน่รอ้ยละ 50 ของื่ผู้ลประโยชีนท์ี่่�ไดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่และปรบัุลดเบุ่�ยประกันัภัยัในปตีอ่อ�ยไ้มเ่กัน่รอ้ยละ 50 

ของื่เบุ่�ยประกัันภััยในปีต่ออ�ย้ 

  ทัี่�งื่น่� ในกัรณีท่่ี่�บุรษ่ทัี่กัำ�หนดเงื่่�อนไขใหผู้้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ม่คำ�่ใชีจ้ำ�่ยรว่ม (Co-payment) แลว้ตอ่ม�กั�ร

เร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์หร่ออัตร�กั�รเร่ยกัร้องื่ค่ำ�สุ่นไหมที่ดแที่น (Loss Ratio) ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ปรับุ 

ลดลงื่จำ�กัหลักัเกัณีฑ์ิข้�งื่ต้น บุร่ษัที่อ�จำพจ่ำ�รณี�ปรับุลดค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยร่วม (Co-payment) ใหก้ับัุผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่

  ในกัรณ่ีบุร่ษัที่เพ่�มเต่มเงื่่�อนไขให้ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ม่ค่ำ�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment) บุร่ษัที่จำะออกั 

เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยหร่อใบุสุลักัหลังื่เพ่�อกัำ�หนดอัตร�และหลักัเกัณีฑ์ิค่ำ�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment) ท่ี่�เป็นไป 

ต�มอัตร�และหลักัเกัณีฑ์ิข้�งื่ต้น ให้ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ที่ร�บุล่วงื่หน้�เป็นล�ยลักัษณี์อักัษรที่�งื่ไปรษณ่ีย ์

ลงื่ที่ะเบุ่ยนหร่อว่ธ่กั�รอ่�นที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ให้คำว�มย่นยอม ไม่น้อยกัว่� 15 วันก่ัอนวันคำรบุรอบุปี 

กัรมธรรม์ประกัันภััย ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

  ที่ั�งื่น่� กั�รเพ่�มเง่ื่�อนไขใหผู้้้เ้อ�ประกันัภัยัม่ค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยรว่ม (Co-payment) ต�มอตัร�และหลักัเกัณีฑิใ์นเง่ื่�อนไข

ข�้งื่ตน้จำะนำ�ม�บุงัื่คัำบุใชีก้ัต็อ่เม่�อมเ่อกัสุ�รแนบุท้ี่�ยกัรมธรรม์ประกันัภัยัท่ี่�ระบุ้เง่ื่�อนไขหลักัเกัณีฑ์ิท่ี่�ชีดัเจำนตั�งื่แต่

วันแรกัที่่�ม่กั�รตกัลงื่ที่ำ�สุัญญ�ประกัันภััย

2. การปรับัเบัี�ยประกันภัย

 บุร่ษัที่อ�จำปรับุเบุ่�ยประกัันภััย ณี วันคำรบุรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย อันเน่�องื่ม�จำ�กัปัจำจำัยต่�งื่ๆ ดังื่ต่อไปน่�

2.1 อ�ย้และชีั�นอ�ชี่พของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

2.2 คำ�่ใชีจ้ำ�่ยในกั�รรักัษ�พย�บุ�ลท่ี่�สุ้งื่ขึ�นหรอ่จำ�กัประสุบุกั�รณ์ีกั�รจ่ำ�ยค่ำ�สุ่นไหมที่ดแที่นโดยรวมของื่พอร์ตโฟลโ่อ 

(Portfolio) ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�หร่อประสุบุกั�รณี์กั�รจำ่�ยคำ่�สุ่นไหมที่ดแที่นของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

แต่ละร�ย โดยบุร่ษัที่จำะบุอกักัล่�วผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ล่วงื่หน้�เป็นล�ยลักัษณี์อักัษรที่�งื่ไปรษณี่ย์ลงื่ที่ะเบุ่ยน

หร่อว่ธ่กั�รอ่�นที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ให้คำว�มย่นยอมไม่น้อยกัว่� 30 วัน

 ที่ั�งื่น่� เบุ่�ยประกัันภััยที่่�ม่กั�รปรับุจำะต้องื่อย้่ในอัตร�เบุ่�ยประกัันภััยที่่�ได้รับุคำว�มเห็นชีอบุจำ�กัน�ยที่ะเบุ่ยนแล้ว
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ข้อตกลงคำุ้มคำรองการรักษัาพยาบัาลกรณ์ีผู้้้ป่วยนอก
(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล)

 ขณีะที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ ห�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุกั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยเม่�อพ้นระยะเวล�ท่ี่� 

ไม่คำ้ม้คำรองื่ (Waiting Period) และเป็นเหต้ให้ม่คำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์ให้ตอ้งื่เข้�รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณ่ีผู้้ป้ว่ยนอกัของื่

โรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยซึ�งื่เกัด่ขึ�นจำ�กักั�รรกััษ�พย�บุ�ลที่่�ม่คำว�มจำำ�เปน็

ที่�งื่กั�รแพที่ย์และม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์ต�มคำ่�บุร่กั�รอัตร�ทัี่�วไป โดยจำะจ่ำ�ยให้ต�มค่ำ�ใช้ีจำ่�ยท่ี่�เกั่ดขึ�นจำร่งื่หักัด้วยคำว�ม

รับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อคำ่�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment) (ถ้�ม่) แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ต่อคำรั�งื่และ/

หรอ่จำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีนส์ุง้ื่สุ้ดตอ่รอบุปกีัรมธรรมป์ระกันัภัยัต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีนแ์ละ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์

ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� สุำ�หรับุผู้ลประโยชีน์ดังื่ต่อไปน่�

1. การรักษัาพยาบัาลกรณ์ีผู้้้ป่วยนอก

 บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนก์ั�รรกััษ�พย�บุ�ลกัรณีผู่้้ป้ว่ยนอกัใหแ้กัผู่้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ สุำ�หรบัุคำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์

เพ่�อกั�รบุำ�บุดัรกััษ�และ/หรอ่ค่ำ�ผู้้ป้ระกัอบุวช่ี�ช่ีพเวชีกัรรม (แพที่ย)์ ตรวจำรักัษ�และ/หรอ่คำ�่รกััษ�พย�บุ�ลกัรณีผู่้้ป้ว่ยนอกั

ซึ�งื่เป็นผู้ลจำ�กักั�รบุ�ดเจำ็บุหร่อกั�รป่วยแต่ละคำรั�งื่

 ทัี่�งื่น่� ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่สุ�ม�รถเข้�รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณ่ีผู้้้ป่วยนอกัได้ 1 คำรั�งื่ต่อวัน สุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 30 คำรั�งื่หร่อ

จำ�่ยต�มจำรง่ื่ตอ่รอบุปกีัรมธรรมป์ระกัันภัยั วงื่เงื่น่คำ้ม้คำรองื่ผู้ลประโยชีนก์ั�รรกััษ�พย�บุ�ลกัรณีผู่้้ป้ว่ยนอกัเปน็วงื่เง่ื่นคำ้ม้คำรองื่

สุ้งื่สุ้ดภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกัันภััย 

2. คำ�ายาและคำ�าเวชำภัณ์ฑ์์สิ�นเปล่อง (เวชำภัณ์ฑ์์ 1) สำาหรับักลับับั้าน 

 กั�รจ่ำ�ยย�รักัษ�พย�บุ�ลแบุบุผู้้้ป่วยนอกั จำะต้องื่ได้รับุกั�รสัุ�งื่ย�โดยแพที่ย์ และจำำ�นวนย�ที่่�จ่ำ�ยต้องื่ไม่เกั่น 14 วัน  

นับุจำ�กัวันที่่�ได้รับุกั�รรักัษ� (รวมถึงื่กั�รนำ�ใบุสุั�งื่ย�ไปซ่�อย�จำ�กัร้�นจำำ�หน่�ยย�ท่ี่�ได้รับุใบุอน้ญ�ตหร่อจำดที่ะเบุ่ยนถ้กัต้องื่

ต�มกัฎหม�ย) 

3. คำ�าบัริการที่างการแพที่ย์เพ่�อการตรวจำวินิจำฉ้ัยที่ี�เกี�ยวข้องโดยตรงกับัการรักษัาพยาบัาลแบับัผู้้้ป่วยนอก

 บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�ตรวจำว่น่จำฉัยที่�งื่ห้องื่ปฏ่บัุต่กั�ร คำ่�ตรวจำว่น่จำฉัยที่�งื่พย�ธ่ว่ที่ย� คำ่�ตรวจำ

ว่น่จำฉัยที่�งื่รังื่สุ่ว่ที่ย�และภั�พกั�รแพที่ย์ คำ่�บุร่กั�รรังื่สุ่ร่วมเพ่�อกั�รว่น่จำฉัย คำ่�บุร่กั�ร เวชีศ�สุตร์น่วเคำล่ยร์เพ่�อกั�รว่น่จำฉัย  

กั�รวน่่จำฉัยตรวจำหัวใจำด้วยคำล่�นไฟฟ้� คำ�่แพที่ย์อ�่นผู้ลตรวจำวน่่จำฉัยดังื่กัล่�ว (ถ้�ม)่ และค่ำ�บุรก่ั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์อ่�นเพ่�อกั�ร

ตรวจำว่น่จำฉัยที่่�เกั่�ยวข้องื่โดยตรงื่กัับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลแบุบุผู้้้ป่วยนอกัคำรั�งื่นั�น

ข้อยกเว้นเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะข้อตกลงคำุ้มคำรองการรักษัาพยาบัาลกรณ์ีผู้้้ป่วยนอกเที่�านั�น) 

 การประกันภัยนี� ไม�คำุ้มคำรองคำ�าใชำ้จำ�ายดังต�อไปนี�

1. ยา การรกัษัาหรอ่การตรวจำวนิจิำฉ้ยัที่ี�ไม�เกี�ยวขอ้งกบััคำำาวนิจิำฉ้ยั อาการ หรอ่ภาวะคำวามผู้ดิปกตทีิี่�ระบัใุนใบัรบััรองแพที่ย์

2. เคำร่�องกระตุกไฟฟ้าหัวใจำชำนิดอัตโนมัติถาวร (Automated External Defibrillator : AED) เคำร่�องกระตุกหัวใจำ 

(Defibrillator) หร่อเคำร่�องกระตุ้น (Pacemaker) ที่ี�อย้�ภายนอกร�างกาย

3. อวัยวะเที่ียมภายนอกร�างกาย กายอุปกรณ์์ อุปกรณ์์เที่ียม

4. เวชำภณั์ฑ์์คำงที่นใชำภ้ายนอกร�างกาย (เวชำภณั์ฑ์์ 2) เชำ�น เคำร่�องมอ่ที่างการแพที่ยแ์ละเวชำภณั์ฑ์์คำงที่น เคำร่�องชำ�วยฟงั แว�นตา 

คำอนแที่คำเลนซ ์เลนซแ์ว�นตา เคำร่�องชำ�วยหายใจำ อปุกรณ์อ์อกซเิจำน เคำร่�องวดัสญัญาณ์ชำพี (ชำพีจำร คำวามดนัเลอ่ด อณุ์หภม้)ิ 

เคำร่�องชำ�วยคำำ�ายันต�างๆ รถเข็นผู้้้ป่วย

5. อวัยวะเที่ียม เชำ�น แขนเที่ียม ขาเที่ียม ตาเที่ียม
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6. คำ�ากายภาพบัำาบััด คำ�ากิจำกรรมบัำาบััด คำ�าเวชำศาสตร์ฟ้�นฟ้ คำ�าบัริการกายภาพบัำาบััด คำ�าบัริการกิจำกรรมบัำาบััด  

คำ�าผู้้ป้ระกอบัวชิำาชำพีเวชำกรรมแพที่ยเ์วชำศาสตรฟ์้�นฟ้หรอ่นกักายภาพบัำาบััดคำ�าเคำร่�องมอ่และเวชำภัณ์ฑ์์ทีี่�เกี�ยวข้องกบััการ

ที่ำากายภาพบัำาบััดและกิจำกรรมบัำาบััดทีุ่กชำนิด

7. คำ�าใชำ้จำ�ายอ่�นๆ ที่ี�ไม�เกี�ยวข้องกับัการรักษัาพยาบัาลกรณ์ีผู้้้ป่วยนอก

หมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยอุบััติเหตุส�วนบัุคำคำล

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

1. คำวามส้ญเสียหร่อ

คำวามเสียหายใดๆ

หม�ยถึงื่ กั�รบุ�ดเจ็ำบุที่�งื่ร่�งื่กั�ยของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มค้ำ้มคำรองื่โดยอ้บุัต่เหต้และที่ำ�ให ้

ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่เสุ่ยชีว่ต่ สุญ้เสุย่อวยัวะ สุ�ยต� ที่พ้พลภั�พหรอ่ได้รบัุบุ�ดเจำบ็ุ

2. การส้ญเสียอวัยวะ หม�ยถึงื่ กั�รถ้กัตัดออกัจำ�กัร่�งื่กั�ยตั�งื่แต่ข้อม่อหร่อข้อเที่้�และให้หม�ยรวมถึงื่  

กั�รสุ้ญเสุย่สุมรรถภั�พในกั�รใช้ีงื่�นของื่อวยัวะดังื่กัล่�วข้�งื่ต้นโดยสุ่�นเชีง่ื่ และ

ม่ข้อบุ่งื่ชี่�ที่�งื่กั�รแพที่ย์ชีัดเจำนว่�ไม่สุ�ม�รถกัลับุม�ใชี้งื่�นได้อ่กัตลอดไป

3. การส้ญเสียสายตา หม�ยถึงื่ ต�บุอดสุน่ที่ และไม่ม่ที่�งื่รักัษ�ให้ห�ยได้ตลอดไป

4. ทีุ่พพลภาพถาวรสิ�นเชำิง หม�ยถึงื่ ที่้พพลภั�พถึงื่ขน�ดไม่สุ�ม�รถประกัอบุหน้�ท่ี่�กั�รงื่�นใดๆ ในอ�ชี่พประจำำ� 

และอ�ชีพ่อ่�นๆ ได้โดยสุ่�นเชีง่ื่ตลอดไปหรอ่ไม่สุ�ม�รถปฏบุ่ตัก่ัจ่ำวตัรประจำำ�วนั

ตั�งื่แต่ 3 ชีน่ดขึ�นไปได้ด้วยตนเองื่

 ที่ั�งื่น่� ปฏบุ่ตัก่ัจ่ำวตัรประจำำ�วนัหม�ยถงึื่ คำว�มสุ�ม�รถในกั�รปฏบุ่ตัภ่ั�รกัจ่ำ

หลกััประจำำ�วนัของื่คำนปกัต่ 6 ชีน่ด ซึ�งื่เป็นเกัณีฑ์ิที่�งื่กั�รแพที่ย์ในกั�รประเม่น

ผู้้้ป่วยที่่�ไม่สุ�ม�รถปฏ่บุัต่ภั�รกั่จำดังื่กัล่�วได้ ประกัอบุด้วย

1) คำว�มสุ�ม�รถในกั�รเคำล่�อนย้�ย เชี่น คำว�มสุ�ม�รถในกั�รเคำล่�อนย้�ยจำ�กั

เกั้�อ่�ไปกัลับุเต่ยงื่ได้ด้วยตนเองื่ โดยไม่ต้องื่ได้รับุกั�รชี่วยเหล่อจำ�กัผู้้้อ่�น

หร่อใชี้อ้ปกัรณี์ชี่วย

2) คำว�มสุ�ม�รถในกั�รเด่นหร่อเคำล่�อนที่่� เชี่น คำว�มสุ�ม�รถในกั�รเด่นหร่อ

เคำล่�อนท่ี่�จำ�กัห้องื่หนึ�งื่ไปยังื่อ่กัห้องื่หนึ�งื่ได้ด้วยตนเองื่โดยไม่ต้องื่ได้รับุ

คำว�มชี่วยเหล่อจำ�กัผู้้้อ่�นหร่อใชี้อ้ปกัรณี์ชี่วย

3) คำว�มสุ�ม�รถในกั�รแต่งื่กั�ย เชี่น คำว�มสุ�ม�รถในกั�รสุวมหร่อถอด

เสุ่�อผู้้�ได้ด้วยตนเองื่โดยไม่ต้องื่ได้รับุคำว�มชี่วยเหล่อจำ�กัผู้้้อ่�นหร่อใชี้

อ้ปกัรณี์ชี่วย

4) คำว�มสุ�ม�รถในกั�รอ�บุนำ��ชีำ�ระร่�งื่กั�ย เชี่น คำว�มสุ�ม�รถในกั�ร 

อ�บุนำ�� รวมถึงื่กั�รเข้�และออกัจำ�กัห้องื่อ�บุนำ��ได้ด้วยตนเองื่โดยไม่ต้องื่

ได้รับุคำว�มชี่วยเหล่อจำ�กัผู้้้อ่�นหร่อใชี้อ้ปกัรณี์ชี่วย

5) คำว�มสุ�ม�รถในกั�รรับุประที่�นอ�ห�ร เชี่น คำว�มสุ�ม�รถในกั�รรับุ

ประที่�นอ�ห�รได้ด้วยตนเองื่โดยไม่ต้องื่ได้รับุคำว�มชี่วยเหล่อจำ�กัผู้้้อ่�น

หร่อใชี้อ้ปกัรณี์ชี่วย
6) คำว�มสุ�ม�รถในกั�รขับุถ่�ย เชี่น คำว�มสุ�ม�รถในกั�รใชี้ห้องื่นำ��เพ่�อกั�ร

ขบัุถ่�ย รวมถงึื่กั�รเข้�และออกัจำ�กัห้องื่นำ��ได้ด้วยตนเองื่โดยไม่ต้องื่ได้รบัุ

คำว�มชี่วยเหล่อจำ�กัผู้้้อ่�นหร่อใชี้อ้ปกัรณี์ชี่วย
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5. ทีุ่พพลภาพถาวรบัางส�วน หม�ยถึงื่ ที่พ้พลภั�พถงึื่ขน�ดไม่สุ�ม�รถประกัอบุหน้�ที่่�กั�รงื่�นใดๆ ในอ�ชีพ่ประจำำ�ต�ม

ปกัต่ได้ตลอดไป แต่ที่ำ�งื่�นอ่�นเพ่�อสุ่นจำ้�งื่ได้

เง่�อนไขและข้อกำาหนดเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะหมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยอุบััติเหตุส�วนบัุคำคำลเที่�านั�น)

1. การแจำ้งอุบััติเหตุ

 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ ผู้้้รับุประโยชีน์ หร่อตัวแที่นของื่บุ้คำคำลดังื่กัล่�วแล้วแต่กัรณ่ี จำะต้องื่แจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุถึงื่ 

กั�รบุ�ดเจำ็บุโดยไม่ชีักัชี้� ในกัรณี่ที่่�ม่กั�รเสุ่ยชี่ว่ตต้องื่แจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุที่ันที่่ เว้นแต่จำะพ่สุ้จำน์ได้ว่�ม่เหต้จำำ�เป็นอันสุมคำวร

จำึงื่ไม่อ�จำแจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุดังื่ที่่�ได้กัล่�วม�แล้วข้�งื่ต้นได้ แต่ได้แจำ้งื่โดยเร็วที่่�สุ้ดเที่่�ที่่�สุ�ม�รถจำะกัระที่ำ�ได้แล้ว

2. ผู้้้รับัประโยชำน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่สุ�ม�รถระบุ้ผู้้้รับุประโยชีน์ได้ เม่�อผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เสุ่ยชี่ว่ต บุร่ษัที่จำะจำ่�ยเงื่่นผู้ลประโยชีน์

ใดๆ ภั�ยใต้หมวดคำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รประกัันภััยอ้บัุต่เหต้สุ่วนบุ้คำคำลน่�ให้แก่ัผู้้้รับุประโยชีน์ต�มท่ี่�ระบุ้นั�น ห�กัม่ได้ระบุ้ชี่�อ

ผู้้้รับุประโยชีน์ บุร่ษัที่จำะจำ่�ยเงื่่นผู้ลประโยชีน์ให้แกั่กัองื่มรดกัหร่อที่�ย�ที่ต�มกัฎหม�ย ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

 ในกัรณ่ีที่่�ผู้้้ ไ ด้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ระบุ้ชี่�อผู้้้รับุประโยชีน์เพ่ยงื่คำนเด่ยวและผู้้้รับุประโยชีน์ได้เสุ่ยช่ีว่ตก่ัอน 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อพร้อมกัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต้องื่แจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุเป็นหนังื่สุ่อ 

ถึงื่กั�รเปล่�ยนตัวผู้้้รับุประโยชีน์ ห�กัผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ม่ได้แจำ้งื่หร่อไม่สุ�ม�รถแจ้ำงื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุถึงื่กั�รเปล่�ยนแปลงื่ 

ดังื่กัล่�วข้�งื่ต้น เม่�อผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่เสุ่ยช่ีว่ต บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยเงื่่ผู้ลประโยชีน์ให้แกั่กัองื่มรดกัหร่อที่�ย�ที่ต�มกัฎหม�ย  

ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

 ในกัรณี่ท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ระบุ้ชี่�อผู้้้รับุประโยชีน์ม�กักัว่�หนึ�งื่คำนและผู้้้รับุประโยชีน์ร�ยใดเสุ่ยชี่ว่ตกั่อนผู้้้ได้รับุ 

คำว�มคำ้ม้คำรองื่หรอ่พรอ้มกับัุผู้้ไ้ดรั้บุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ตอ้งื่แจำง้ื่ใหบุ้รษ่ทัี่ที่ร�บุเปน็หนงัื่สุ่อถงึื่กั�รเปล่�ยนตวั 

ผู้้้รับุประโยชีน์นั�น หร่อแจำ้งื่เปล่�ยนแปลงื่กั�รรับุประโยชีน์ของื่ผู้้้รับุประโยชีน์ที่่�เหล่ออย้่ ห�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ม่ได้แจำ้งื่ 

หร่อไม่สุ�ม�รถแจำ้งื่ให้บุร่ษัที่ที่ร�บุถึงื่กั�รเปล่�ยนตัวผู้้้รับุประโยชีน์ดังื่กัล่�วข้�งื่ต้น เม่�อผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เสุ่ยชี่ว่ต  

บุร่ษัที่จำะจำ่�ยเงื่่นผู้ลประโยชีน์สุ่วนของื่ผู้้้รับุประโยชีน์ร�ยที่่�เสุ่ยชี่ว่ตให้แกั่ผู้้้รับุประโยชีน์ที่่�เหล่ออย้่คำนละเที่่�ๆ กััน

3. การเปลี�ยนอาชำีพ

 ถ�้ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไดร้บัุบุ�ดเจำบ็ุในขณีะที่่�กัระที่ำ�กั�รโดยม่คำ�่ตอบุแที่นในอ�ชีพ่อ่�นท่ี่�ม่กั�รเสุ่�ยงื่อนัตร�ยม�กักัว�่

อ�ชีพ่ที่่�ไดแ้จำง้ื่ไว้แตเ่ด่ม บุรษ่ทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนใ์หเ้ป็นจำำ�นวนเง่ื่นเที่�่ที่่�เบุ่�ยประกันัภัยัที่่�ได้รบัุชีำ�ระแล้วสุำ�หรบัุอ�ชีพ่เด่ม

และจำะซ่�อคำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุอ�ชี่พใหม่ได้

 ถ้�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เปล่�ยนอ�ชี่พเป็นอ�ชี่พประเภัที่อ่�นซึ�งื่บุร่ษัที่กัำ�หนดไว้ว่�เป็นอ�ชี่พท่ี่�ม่กั�รเสุ่�ยงื่ภััยน้อยกัว่�

อ�ชี่พประเภัที่ที่่�แจำ้งื่ไว้กัับุบุร่ษัที่ บุร่ษัที่จำะลดเบุ่�ยประกัันภััยลงื่และจำะค่ำนเบุ่�ยประกัันภััยให้ต�มสุ่วน นับุแต่วันที่่�บุร่ษัที่ 

ได้รับุหลักัฐ�นแสุดงื่กั�รเปล่�ยนอ�ชี่พแล้ว

4. การส�งหลักฐานการเรียกร้อง

4.1 สุำ�หรับุผู้ลประโยชีน์กั�รเสุ่ยชี่ว่ต

  ผู้้้รับุประโยชีน์หร่อตัวแที่นของื่ผู้้้รับุประโยชีน์แล้วแต่กัรณี่ จำะต้องื่สุ่งื่หลักัฐ�นดังื่ต่อไปน่�ให้แกั่บุร่ษัที่ภั�ยใน 

30 วันนับุจำ�กัวันที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เสุ่ยชี่ว่ต โดยคำ่�ใชี้จำ่�ยของื่ตนเองื่

1) แบุบุฟอร์มกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

2) ใบุมรณีบุัตร

3) สุำ�เน�ร�ยงื่�นชีันสุ้ตรพล่กัศพ รับุรองื่โดยร้อยเวรเจำ้�ของื่คำด่หร่อหน่วยงื่�นที่่�ออกัร�ยงื่�น

4) สุำ�เน�บุันที่ึกัประจำำ�วันของื่ตำ�รวจำ รับุรองื่โดยร้อยเวรเจำ้�ของื่คำด่
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5) สุำ�เน�บุัตรประจำำ�ตัวประชี�ชีนและสุำ�เน�ที่ะเบุ่ยนบุ้�นประที่ับุ “ต�ย” ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

6) สุำ�เน�บุัตรประจำำ�ตัวประชี�ชีนและสุำ�เน�ที่ะเบุ่ยนบุ้�นของื่ผู้้้รับุประโยชีน์

7) เอกัสุ�รอ่�นๆ ที่่�บุร่ษัที่ร้องื่ขอต�มคำว�มจำำ�เป็น (ในกัรณ่ีท่ี่�ม่ข้อสุงื่สุัยและต้องื่กั�รเอกัสุ�รเพ่�มเต่มเพ่�อ

ประกัอบุกั�รพ่จำ�รณี�)

 กั�รไมสุ่่งื่หลกััฐ�นภั�ยในระยะเวล�ดังื่กัล�่วไมท่ี่ำ�ใหสุ่้ที่ธ่ในกั�รเร่ยกัร้องื่เสุ่ยไป ห�กัแสุดงื่ใหเ้หน็ไดว้�่มเ่หต้อันสุมคำวร

ที่่�ไม่สุ�ม�รถสุ่งื่หลักัฐ�นดังื่กัล่�วได้ภั�ยในระยะเวล�ที่่�กัำ�หนด แต่ได้สุ่งื่โดยเร็วที่่�สุ้ดเที่่�ที่่�จำะกัระที่ำ�ได้แล้ว

4.2 สุำ�หรับุผู้ลประโยชีน์กั�รที่้พพลภั�พถ�วรหร่อกั�รสุ้ญเสุ่ยอวัยวะ

  ผู้้ไ้ดรั้บุคำว�มค้้ำมคำรองื่หรอ่ตัวแที่นของื่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่แลว้แต่กัรณี ่จำะตอ้งื่สุง่ื่หลกััฐ�นดงัื่ตอ่ไปน่�ใหแ้กั่

บุรษั่ที่ภั�ยใน 30 วนันบัุจำ�กัวนัท่ี่�แพที่ยล์งื่คำว�มเหน็ว�่ที่พ้พลภั�พถ�วรหรอ่สุญ้เสุ่ยอวยัวะ โดยคำ�่ใช้ีจำ�่ยของื่ตนเองื่

1) แบุบุฟอร์มกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

2) ใบุร�ยงื่�นแพที่ย์ที่่�ย่นยันกั�รที่้พพลภั�พถ�วรหร่อสุ้ญเสุ่ยอวัยวะและร้ปถ่�ย (ถ้�ม่ร้ปถ่�ย)

3) สุำ�เน�บุันที่ึกัประจำำ�วนัของื่ตำ�รวจำเกั่�ยวกับัุคำด่ (กัรณีอ่บัุ้ต่เหต้จำร�จำร) รบัุรองื่โดยร้อยเวรเจ้ำ�ของื่คำด่ (ถ้�ม่)

4) เอกัสุ�รอ่�นๆ ที่่�บุร่ษัที่ร้องื่ขอต�มคำว�มจำำ�เป็น (ในกัรณ่ีท่ี่�ม่ข้อสุงื่สุัยและต้องื่กั�รเอกัสุ�รเพ่�มเต่มเพ่�อ

ประกัอบุกั�รพ่จำ�รณี�)

  กั�รไม่สุ่งื่หลักัฐ�นภั�ยในระยะเวล�ดังื่กัล่�วไม่ที่ำ�ให้สุ่ที่ธ่ในกั�รเร่ยกัร้องื่เสุ่ยไป ห�กัแสุดงื่ให้เห็นได้ว่�ม่เหต้

อันสุมคำวรที่่�ไม่สุ�ม�รถสุ่งื่หลักัฐ�นดังื่กัล่�วได้ภั�ยในระยะเวล�ท่ี่�กัำ�หนด แต่ได้สุ่งื่โดยเร็วท่ี่�สุ้ดเท่ี่�ท่ี่�จำะกัระที่ำ� 

ได้แล้ว

5. การถ้กฆ่าตกรรมโดยผู้้้รับัประโยชำน์

 ถ้�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ถก้ัผู้้ร้บัุประโยชีนฆ์�่ต�ยโดยเจำตน� บุรษั่ที่จำะไมจ่ำ�่ยผู้ลประโยชีนใ์ดๆต�มคำว�มคำ้ม้คำรองื่ที่่�ระบุ้

ภั�ยใตก้ัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่� สุำ�หรบัุกัรณีท่ี่่�ม่ผู้้ร้บัุประโยชีนเ์พย่งื่คำนเด่ยวบุรษ่ทัี่จำะค่ำนเบุ่�ยประกันัภัยัท่ี่�ไดช้ีำ�ระม�แลว้โดยหกัั

เบุ่�ยประกัันภััยสุำ�หรับุระยะเวล�ที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยฉบุับุน่�ได้ใชี้บุังื่คำับุม�แล้วออกัต�มสุ่วนให้แกั่กัองื่มรดกัหร่อที่�ย�ที่

ต�มกัฎหม�ยของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

 ที่ั�งื่น่� ห�กัม่ผู้้ร้บัุประโยชีน์ม�กักัว่�หนึ�งื่คำน ผู้้ร้บัุประโยชีน์คำนใดไมม่่สุ่วนรว่มในกั�รฆ�่ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่โดยเจำตน� 

บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์ให้แกั่ผู้้้รับุผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ไม่ม่สุ่วนร่วมในกั�รฆ่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต�มสุัดสุ่วนที่่�ระบุ้ไว้  

โดยกัรณี่น่�บุร่ษัที่จำะไม่คำ่นเบุ่�ยประกัันภััย

6. อาณ์าเขตคำวามคำุ้มคำรอง

 24 ชีั�วโมงื่ ที่ั�วโลกั

ข้อยกเว้นเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะหมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยอุบััติเหตุส�วนบัุคำคำลเที่�านั�น)

 การประกันภัยภายใต้หมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยอุบััติเหตุส�วนบัุคำคำลนี� ไม�คำุ้มคำรองคำวามส้ญเสียหร่อคำวาม 

เสียหายใดๆ อันเกิดข้�นในเวลา หร่อเกิดจำาก หร่อส่บัเน่�องจำากสาเหตุ ดังต�อไปนี�

1.  คำวามส้ญเสียหร่อคำวามเสียหายใดๆ อันเกิดจำาก หร่อส่บัเน่�องจำากสาเหตุดังต�อไปนี�

1.1 การฆ่�าตัวตาย การพยายามฆ่�าตัวตาย การที่ำาร้ายร�างกายตนเอง 

1.2 การได้รับัเชำ่�อโรคำ ปรสิต เว้นแต�การติดเชำ่�อโรคำ หร่อบัาดที่ะยัก หร่อโรคำกลัวนำ�า ซ้�งเกิดจำากบัาดแผู้ลทีี่�ได้รับัมา

จำากอุบััติเหตุ

1.3 การรักษัาที่างเวชำกรรมหร่อศัลยกรรม เว้นแต�ทีี่�จำำาเป็นจำะต้องกระที่ำา เน่�องจำากได้รับับัาดเจ็ำบัซ้�งได้รับั 

คำวามคำุ้มคำรองภายใต้หมวดคำวามคำุ้มคำรองการประกันภัยอุบััติเหตุส�วนบัุคำคำลนี�และได้กระที่ำาภายในระยะเวลา

ที่ี�กำาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
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1.4 การแที่้งล้ก

1.5 การรักษัาฟันหร่อการรักษัารากฟัน เว้นแต�การรักษัาที่ี�ได้เกิดข้�นภายใน 7 วันนับัจำากวันเกิดอุบััติเหตุ

1.6 การเปลี�ยนหร่อใส�ฟันปลอม การคำรอบัฟัน ที่ันตกรรมประดิษัฐ์

1.7 อาหารเป็นพิษั

1.8 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจำาก หมอนรองกระด้กสันหลังเคำล่�อนทัี่บัเส้นประสาที่ (Disc herniation)  

กระด้กสันหลังเคำล่�อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระด้กสันหลังเส่�อม (Degenerative disc disease) 

กระด้กสันหลังเส่�อม (Spondylosis) และภาวะทีี่�มีรอยแตก (Defect) หร่อพยาธิสภาพทีี่�กระด้กสันหลังส�วน  

Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต�มีการแตกหัก (Fracture) หร่อเคำล่�อน (Dislocation)  

ของกระด้กสันหลังอันเน่�องมาจำากอุบััติเหตุ

1.9 การระเบัิดของกัมมันตภาพรังสี หร่อส�วนประกอบัของนิวเคำลียร์ หร่อวัตถุอันตรายอ่�นใดที่ี�อาจำเกิดการระเบัิด 

ในกระบัวนการนิวเคำลียร์ได้

2.  คำวามส้ญเสียหร่อคำวามเสียหายใดๆ ที่ี�เกิดข้�นในเวลาต�อไปนี� (เว้นแต�จำะได้มีการขยายคำวามคำุ้มคำรองและมีการออก 

เอกสารแนบัที่้ายเพ่�อขยายคำวามคำุ้มคำรองดังกล�าว)

2.1 ขณ์ะที่ี�ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองขับัขี� หร่อโดยสารรถจำักรยานยนต์

2.2 ขณ์ะที่ี�ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองกำาลังข้�นหร่อกำาลังลง หร่อโดยสารอย้�ในอากาศยานที่ี�มิได้จำดที่ะเบัียนเพ่�อ 

บัรรทีุ่กผู้้้โดยสาร และมิได้ประกอบัการโดยสายการบัินพาณ์ิชำย์

2.3 ขณ์ะที่ี�ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองขับัขี�หร่อปฏิบััติหน้าที่ี�เป็นพนักงานประจำำาอากาศยานใดๆ

2.4 ขณ์ะที่ี�ผู้้้ได้รับัคำวามคำุ้มคำรองเข้าร�วมที่ะเลาะวิวาที่หร่อมีส�วนยั�วยุให้เกิดการที่ะเลาะวิวาที่

2.5 ขณ์ะที่ี�ผู้้ไ้ดร้บััคำวามคำุม้คำรองปฏบัิัตหินา้ที่ี�เป็น ที่หาร ตำารวจำ หรอ่อาสาสมคัำร และเขา้ปฏิบััตกิารในสงคำราม หรอ่

ปราบัปราม แต�หากการเข้าปฏิบััติการนั�นเกิน 30 วันบัริษััที่จำะคำ่นเบีั�ยประกันภัยตั�งแต�ระยะเวลาทีี่�เข้าปฏิบััติ

การสงคำรามหร่อปราบัปรามนั�น จำนถ้งวันสิ�นสุดการปฏิบััติการนั�น ส�วนหลังจำากนั�นให้กรมธรรม์ประกันภัย 

มีผู้ลบัังคัำบัต�อไปจำนสิ�นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ี�กำาหนดในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หร่อ 

ใบัรับัรองการประกันภัยกรณ์ีต�ออายุ

ข้อตกลงคำุ้มคำรอง
การเสียชำีวิต ส้ญเสียอวัยวะ สายตา หร่อทีุ่พพลภาพถาวรสิ�นเชำิงจำากอุบััติเหตุ (อ.บั.1)

(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยอ้บุัต่เหต้สุ่วนบุ้คำคำล)

 ขณีะที่่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ กั�รประกัันภััยน่�คำ้้มคำรองื่คำว�มสุ้ญเสุ่ย หร่อคำว�มเสุ่ยห�ยอันเกั่ดจำ�กักั�รบุ�ด

เจำ็บุที่�งื่ร่�งื่กั�ยของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่โดยอ้บัุต่เหต้และที่ำ�ให้ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่เสุ่ยช่ีว่ต สุ้ญเสุ่ยอวัยวะ สุ�ยต� หร่อ

ที่้พพลภั�พถ�วรสุ่�นเชี่งื่ภั�ยใน 180 วันนับุแต่วันท่ี่�เกั่ดอ้บัุต่เหต้ หร่อกั�รบุ�ดเจ็ำบุท่ี่�ได้รับุที่ำ�ให้ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ต้องื่

รกััษ�ตัวต่ดต่อกันัในฐ�นะผู้้ป้ว่ยในในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล และเสุ่ยช่ีวต่เพร�ะกั�รบุ�ดเจ็ำบุนั�นเม่�อใดก็ัด่ บุรษั่ที่จำะ 

จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ให้ดังื่น่�

1. 100% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุกั�รเสุ่ยชี่ว่ต
2. 100% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุกั�รตกัเป็นบุ้คำคำลท้ี่พพลภั�พถ�วรสุ่�นเช่ีงื่ และกั�รท้ี่พพลภั�พถ�วร 

สุ่�นเชี่งื่นั�นได้เป็นไปต่ดต่อกัันไม่น้อยกัว่� 12 เด่อน นับุแต่วันท่ี่�เก่ัดอ้บุัต่เหต้

หร่อม่ข้อบุ่งื่ชี่�ที่�งื่กั�รแพที่ย์ชีัดเจำนว่�ผู้้ ้ได้รับุคำว�มค้ำ้มคำรองื่ตกัเป็นบุ้คำคำล 

ที่้พพลภั�พถ�วรสุ่�นเชี่งื่
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3. 100% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรบัุมอ่สุองื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อม่อ หร่อเท้ี่�สุองื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อเท้ี่� หร่อสุ�ยต�สุองื่ข้�งื่
4. 100% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุม่อหนึ�งื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อม่อและเที่้�หนึ�งื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อเที่้�
5. 100% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุม่อหนึ�งื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อม่อและสุ�ยต�หนึ�งื่ข้�งื่
6. 100% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุเที่้�หนึ�งื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อเที่้�และสุ�ยต�หนึ�งื่ข้�งื่
7. 60% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุม่อหนึ�งื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อม่อ
8. 60% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุเที่้�หนึ�งื่ข้�งื่ตั�งื่แต่ข้อเที่้�
9. 60% ของื่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ สุำ�หรับุสุ�ยต�หนึ�งื่ข้�งื่

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์ต�มข้อน่�เพ่ยงื่ร�ยกั�รที่่�สุ้งื่สุ้ดร�ยกั�รเด่ยวเที่่�นั�น

 ตลอดระยะเอ�เวล�ประกัันภััย บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุผู้ลท่ี่�เกั่ดขึ�นต�มข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่น่�รวมกัันไม่เกั่น 

จำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีน์ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัและ/หรอ่ใบุรับุรองื่กั�รประกันัภัยั 

กัรณี่ต่ออ�ย้ ห�กับุร่ษัที่จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ต�มข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่น่�ยังื่ไม่เต็มจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ บุร่ษัที่จำะยังื่คำงื่ให้ 

คำว�มคำ้้มคำรองื่จำนสุ่�นสุ้ดระยะเวล�เอ�ประกัันภััยเที่่�กัับุจำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ที่่�เหล่ออย้่เที่่�นั�น

 

หม�ยเหต้ : บุร่ษัที่จำะไม่นำ�ขอ้ตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่กั�รเสุย่ช่ีว่ต กั�รสุ้ญเสุ่ยอวัยวะ สุ�ยต� หร่อที่พ้พลภั�พถ�วรสุ่�นเชีง่ื่จำ�กัอบัุ้ต่เหต้ 

(อ.บุ.1) ม�จำัดแผู้นประกัันภััยร่วมกัับุข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รเสุ่ยชี่ว่ต สุ้ญเสุ่ยอวัยวะ สุ�ยต� กั�รรับุฟังื่เสุ่ยงื่ กั�รพ้ดออกัเสุ่ยงื่ 

หร่อที่้พพลภั�พถ�วรจำ�กัอ้บุัต่เหต้ (อ.บุ.2)

หมวดที่ี� 5 เอกสารแนบัที่้าย

 ขณีะท่ี่�กัรมธรรม์ประกัันภััยม่ผู้ลบัุงื่คำับุ ภั�ยใต้เง่ื่�อนไขทัี่�วไปและข้อกัำ�หนด ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่ ข้อยกัเว้นและ 

เอกัสุ�รแนบุที่�้ยแหง่ื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่� ห�กัผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไดร้บัุกั�รบุ�ดเจำบ็ุจำ�กัอ้บุต่ัเหต้หรอ่กั�รเจำบ็ุปว่ยเม่�อพน้

ระยะเวล�ท่ี่�ไมค่ำ้ม้คำรองื่ จำนเปน็เหต้ใหต้อ้งื่ไดร้บัุกั�รรกััษ�พย�บุ�ล บุรษั่ที่จำะจำ�่ยคำ�่สุ่นไหมที่ดแที่นสุำ�หรบัุคำ�่ใชีจ้ำ�่ยที่่�จำำ�เปน็

และสุมคำวร ซึ�งื่เกัด่ขึ�นจำ�กักั�รรกััษ�พย�บุ�ลต�มคำว�มจำำ�เปน็ที่�งื่กั�รแพที่ยแ์ละม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ยใ์หต้�มจำำ�นวนเง่ื่นที่่�

ตอ้งื่จำ�่ยจำรง่ื่แตไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีนส้์ุงื่สุด้ ต�มที่่�ระบุไ้วใ้นหน�้ต�ร�งื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัสุำ�หรบัุเอกัสุ�รแนบุที่�้ย  

ดังื่ต่อไปน่�
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เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการตั�งคำรรภ์และการคำลอดบัุตร
(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล 

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่

ผู้ลบุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ได้ขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รตั�งื่คำรรภั์ และกั�รคำลอดบุ้ตร

 บุรษั่ที่ตกัลงื่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนค์ำ�่ใชีจ้ำ�่ยที่่�เกัด่ขึ�นในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล และคำ�่แพที่ยเ์กั่�ยวกับัุกั�รตั�งื่คำรรภั์ 

และกั�รคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ โดยม่เงื่่�อนไขว่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่จำะต้องื่เอ�ประกัันภััยภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ย 

คำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รคำลอดบุ้ตรม�แล้วเป็นเวล�ต่ดต่อกัันไม่น้อยกัว่� 280 วันสุำ�หรับุกั�รคำลอดบุ้ตร และไม่น้อยกัว่� 90 วัน

สุำ�หรับุกั�รแที่้งื่บุ้ตร ซึ�งื่บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์ ดังื่น่� 

1. คำ่�ห้องื่และคำ่�อ�ห�ร รวมถึงื่คำ่�บุร่กั�รในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล และค่ำ�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ล  

ต�มค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยที่่�เกัด่ขึ�นจำรง่ื่ แต่ไม่เกัน่จำำ�นวนเง่ื่นจำำ�กััดต่อวนัและ/หร่อจำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุด้ต่อกั�รตั�งื่คำรรภั ์

และกั�รคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อ 

ใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ แล้วแต่จำำ�นวนใดจำะน้อยกัว่�

2. คำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รแพที่ย์ รวมที่ั�งื่

2.1 คำ่�ห้องื่ผู้่�ตัดและคำ่�ห้องื่ที่ำ�หัตถกั�ร คำ่�ตรวจำว่น่จำฉัยที่�งื่ห้องื่ปฏ่บุัต่กั�ร คำ่�ย� คำ่�บุร่กั�รโลห่ต

2.2 คำ่�ผู้้้ประกัอบุว่ชี�ชี่พเวชีกัรรม ว่สุัญญ่แพที่ย์ และ/หร่อคำ่�ผู้้้ประกัอบุว่ชี�ชี่พเวชีกัรรม ที่ำ�คำลอด

2.3 คำ่�ตรวจำระหว่�งื่กั�รตั�งื่คำรรภั์และหลังื่คำลอด

3. ค่ำ�บุร่กั�รรถพย�บุ�ล สุำ�หรับุกั�รตั�งื่คำรรภ์ัและคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ ต�มจำำ�นวนท่ี่�จ่ำ�ยจำร่งื่ แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่น 

ผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อกั�รตั�งื่คำรรภั์และกั�รคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ ต�มท่ี่�ระบุ้ไว้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/

หร่อเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�

4. คำ่�รักัษ�พย�บุ�ลโดยกั�รผู่้�ตัด เพร�ะกั�รคำลอดบุ้ตร กั�รแที่้งื่ โดยแพที่ย์และศัลยแพที่ย์

เง่�อนไขและข้อกำาหนดเพิ�มเติม (ใช้ำบัังคัำบัเฉ้พาะเอกสารแนบัท้ี่ายขยายคำวามคำุม้คำรองการตั�งคำรรภ์และการคำลอดบุัตรเที่�านั�น) 

การจำ�ายผู้ลประโยชำน์สำาหรับัการตั�งคำรรภ์และคำลอดบัุตรแต�ละคำรั�ง

 กั�รจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุกั�รตั�งื่คำรรภั์และคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ไม่เกั่น

1. จำำ�นวนเง่ื่นที่่�ต้องื่จำ่�ยจำร่งื่หักัด้วยคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อค่ำ�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment) 

(ถ้�ม่) แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดสุำ�หรับุกั�รตั�งื่คำรรภั์และคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ ต�มท่ี่�ระบุ้ไว้ใน 

ต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้  

กัรณีก่ั�รคำลอดบุต้รที่�งื่ช่ีองื่คำลอด หรอ่กั�รเลอ่กัผู่้�ตดัคำลอดท่ี่�ได้ว�งื่แผู้นล่วงื่หน�้ โดยไม่ม่ขอ้บุ่งื่ชี่�หรอ่คำว�มจำำ�เป็น

ที่�งื่กั�รแพที่ย์ 
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2. จำำ�นวนเง่ื่นที่่�ต้องื่จำ่�ยจำร่งื่หักัด้วยคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อค่ำ�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment)  

(ถ้�ม่) แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดสุำ�หรับุกั�รตั�งื่คำรรภั์และคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ ต�มที่่�ระบุ้ไว้

ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้  

กัรณี่ผู้่�ที่้องื่คำลอดบุ้ตร

3. จำำ�นวนเง่ื่นที่่�ต้องื่จำ่�ยจำร่งื่หักัด้วยคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อค่ำ�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment)  

(ถ�้ม่) แต่ไมเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดสุำ�หรับุกั�รตั�งื่คำรรภ์ัและคำลอดบุ้ตรแต่ละคำรั�งื่ ต�มที่่�ระบุ้ไวใ้นต�ร�งื่ 

ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณ่ีต่ออ�ย้ กัรณี่เปิดและ 

ข้ดมดล้กั และกั�รแที่้งื่บุ้ตร และกั�รผู้่�ตัดกัรณี่ที่้องื่นอกัมดล้กั

ข้อจำำากัดเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการตั�งคำรรภ์และการคำลอดบัุตรเที่�านั�น)

1. บุร่ษัที่จำะไม่จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ให้แกั่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เพร�ะกั�รเข้�พักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยใน ในโรงื่พย�บุ�ลหร่อ

สุถ�นพย�บุ�ล ภั�ยใน 280 วันแรกันับุจำ�กัวันที่่�เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุเป็นคำรั�งื่แรกั

2. บุร่ษัที่จำะไม่จำ่�ยผู้ลประโยชีน์ให้แกั่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุกั�รบุร่กั�รและ/หร่อกั�รรักัษ�พย�บุ�ล 

ที่่�ไม่เกั่�ยวกัับุกั�รคำลอดบุ้ตร เว้นแต่กั�รรักัษ�ซึ�งื่จำำ�เป็นเพ่�อชี่วยชี่ว่ตม�รด�หร่อที่�รกัแรกัเกั่ด

ข้อยกเว้นเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการตั�งคำรรภ์และการคำลอดบัุตรเที่�านั�น) 

การประกันภัยนี� ไม�คำุ้มคำรองการบัริการโดยพยาบัาลพิเศษั

 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 

และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม
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เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการรักษัาด้านที่ันตกรรม
(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

1. ที่ันตกรรม หม�ยถึงื่ กั�รกัระที่ำ�ท่ี่�กัระที่ำ�ต่อมน้ษย์เกั่�ยวกัับุกั�รตรวจำว่น่จำฉัยกั�รบุำ�บุัด หร่อ

กั�รป้องื่กัันโรคำฟัน โรคำอวัยวะท่ี่�เกั่�ยวกัับุฟัน โรคำอวัยวะในชี่องื่ป�กั 

โรคำข�กัรรไกัรและกัระด้กัใบุหน้�ที่่�เกั่�ยวข้องื่กัับุข�กัรรไกัร รวมที่ั�งื่ 

กั�รกัระที่ำ�ที่�งื่ศัลยกัรรม และกั�รกัระที่ำ�ใดๆในกั�รบุำ�บัุดบุ้รณีะ และ

ฟ้�นฟ้สุภั�พของื่อวัยวะในช่ีองื่ป�กั ข�กัรรไกัร กัระด้กัใบุหน้�ที่่�เกั่�ยวเน่�องื่ 

กัับุข�กัรรไกัร และกั�รที่ำ�ฟันในชี่องื่ป�กั

2. ที่ันตกรรมประดิษัฐ์ หม�ยถึงื่ ที่ันตกัรรมสุ�ข�หนึ�งื่ที่่� เกั่�ยวข ้องื่กัับุกั�รบุ้รณีะ กั�รด้แลรักัษ� 

ฟันธรรมชี�ต่ และ/หร่อที่ดแที่นฟัน อวัยวะของื่ชี่องื่ป�กัและกัระด้กั

ใบุหน้�ท่ี่�เกั่�ยวเน่�องื่กับัุข�กัรรไกัรด้วยอวยัวะเท่ี่ยมหรอ่สุ่�งื่ประดษ่ฐ์ เพ่�อ

ให้ผู้้้ป่วยม่สุภั�พปกัต่ ที่ำ�หน้�ที่่�ได้อย่�งื่ม่ประสุ่ที่ธ่ภั�พและสุวยงื่�ม

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่

ผู้ลบุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ได้ขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�ด้�นที่ันตกัรรม

 บุร่ษัที่ตกัลงื่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์กั�รรักัษ�ด้�นที่ันตกัรรมให้แกั่ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ สุำ�หรับุกั�รบุำ�บุัดรักัษ�โรคำ 

ที่�งื่ที่นัตกัรรมโดยที่นัตแพที่ย์ โดยจำะจำ�่ยใหต้�มค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยท่ี่�เกัด่ขึ�นจำรง่ื่หกััดว้ยคำว�มรบัุผู้ด่สุ่วนแรกั (Deductible) (ถ�้ม่) และ/

หร่อค่ำ�ใช้ีจำ่�ยร่วม (Co-payment) 20% แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ต่อคำรั�งื่และ/หร่อจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ด

ต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่ 

กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ 

คำวามคำุ้มคำรองสำาหรับัการบัำาบััดรักษัาโรคำที่างที่ันตกรรมมีดังนี�

1. กั�รตรวจำฟัน  จำำ�กััดคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่เกั่น 2 คำรั�งื่ / ปีกัรมธรรม์ประกัันภััย

2. กั�รข้ดห่นป้น  จำำ�กััดคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่เกั่น 2 คำรั�งื่ / ปีกัรมธรรม์ประกัันภััย

3. กั�รเคำล่อบุฟล้ออไรด์  (เฉพ�ะผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ที่่�ม่อ�ย้ไม่เกั่น 12 ปี)

4. กั�รเอกัซเรย์ฟัน  จำำ�กััดคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่เกั่น 2 คำรั�งื่ / ปีกัรมธรรม์ประกัันภััย

5. กั�รอ้ดฟัน   จำำ�กััดคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่เกั่น 2 คำรั�งื่ / ปีกัรมธรรม์ประกัันภััย

6. กั�รถอนฟัน
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7. กั�รรักัษ�ร�กัฟัน

8. กั�รผู้่�ฟันคำ้ด

9. กั�รใสุ่ฟันปลอมถอดได้ชีน่ดฐ�นและโคำรงื่พล�สุต่กั

10. กั�รคำรอบุฟันโดยใช้ี porcelain หร่อโลหะ และทัี่นตกัรรมประด่ษฐ์ รวมทัี่�งื่กั�รรักัษ�ที่�งื่ที่ันตกัรรมด้วย  

นวัตกัรรมใหม่จำะคำ้้มคำรองื่รวมสุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 30,000 บุ�ที่ต่อรอบุปีกัรมธรรม์ และจำะคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต ้

เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยขย�ยคำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รรักัษ�ด้�นที่ันตกัรรมต�มท่ี่�ระบุ้ไว้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อ 

ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 คำว�มคำ้ม้คำรองื่กั�รรกััษ�ด้�นที่นัตกัรรมภั�ยใตก้ัรมธรรม์ประกันัภััยน่�จำะยงัื่ไมม่่ผู้ลบุงัื่คัำบุใชี ้จำนกัว�่บุรษั่ที่จำะไดร้บัุร�ยงื่�น

กั�รตรวจำสุ้ขภั�พชี่องื่ป�กัและกั�รตรวจำฟันอย่�งื่สุมบุ้รณ์ีท่ี่�บัุนทึี่กัโดยทัี่นตแพที่ย์ต�มแบุบุฟอร์มกั�รตรวจำช่ีองื่ป�กัและ 

กั�รตรวจำฟัน (Oral and Dental Examination) ที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่เพ่�อประกัอบุกั�รพ่จำ�รณี�รับุประกัันภััย

เง่�อนไขและข้อกำาหนดเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการรักษัาด้านที่ันตกรรมเที่�านั�น) 

1. สภาพที่ี�เป็นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

 สุภั�พทัี่�งื่หมดของื่กั�รตรวจำชี่องื่ป�กัและกั�รตรวจำฟันอย่�งื่สุมบุ้รณี์ รวมทัี่�งื่ให้ม่กั�รเอกัซ์เรย์ฟันคำรบุชี้ดท่ี่�บุันที่ึกัโดย

ที่นัตแพที่ยใ์นแบุบุฟอร์มกั�รตรวจำช่ีองื่ป�กั และกั�รตรวจำฟัน (Oral and Dental Examination) ที่่�กัำ�หนดโดยบุรษั่ที่ในคำรั�งื่แรกั 

ที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่เข้�รับุกั�รตรวจำชี่องื่ป�กัและกั�รตรวจำฟันนั�น ให้เป็นและถ่อว่�เป็นสุภั�พท่ี่�เป็นม�กั่อน 

กั�รเอ�ประกัันภััย (Pre-existing Condition) และไม่ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยขย�ยคำว�มค้้ำมคำรองื่

กั�รรักัษ�ด้�นที่ันตกัรรมน่� อย่�งื่ไรกั็ต�ม คำ่�ใชี้จำ่�ยในกั�รตรวจำช่ีองื่ป�กั กั�รตรวจำฟันและกั�รเอกัซ์เรย์ฟันคำรบุชี้ดโดย

ที่นัตแพที่ยใ์นกั�รตรวจำคำรั�งื่แรกัจำะไดรั้บุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ภั�ยใตเ้อกัสุ�รแนบุที่�้ยน่� โดยผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่หรอ่ตวัแที่นของื่ 

ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่แล้วแต่กัรณ่ี จำะต้องื่นำ�สุ่งื่ร�ยงื่�นกั�รตรวจำช่ีองื่ป�กั กั�รตรวจำฟันอย่�งื่สุมบุ้รณ์ี รวมทัี่�งื่เอกัสุ�ร 

กั�รเอกัซ์เรย์ฟันคำรบุชี้ดท่ี่�บุันที่ึกัโดยที่ันตแพที่ย์ต�มแบุบุฟอร์มท่ี่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่ ให้บุร่ษัที่พ่จำ�รณี�พร้อมกัับุเอกัสุ�ร 

เร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ต�ม เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�

2. การส�งหลักฐานการเรียกร้อง

 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อตัวแที่นของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่แล้วแต่กัรณี่ จำะต้องื่สุ่งื่หลักัฐ�นดังื่ต่อไปน่�ให้แกั่บุร่ษัที่ 

ภั�ยใน 30 วันนับุจำ�กัวันที่่�รับุกั�รรักัษ�ด้�นที่ันตกัรรม โดยคำ่�ใชี้จำ่�ยของื่ตนเองื่

1. แบุบุฟอร์มกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

2. ใบุรับุรองื่ที่ันตแพที่ย์ต�มแบุบุฟอร์มที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

3. ใบุเสุร็จำรับุเงื่่นต้นฉบุับุที่่�แสุดงื่ร�ยกั�รคำ่�ใชี้จำ่�ยหร่อใบุสุร้ปปิดหน้�งื่บุกัับุใบุเสุร็จำรับุเงื่่น

4. ร�ยงื่�นกั�รตรวจำช่ีองื่ป�กั กั�รตรวจำฟันอย่�งื่สุมบุ้รณ์ี รวมทัี่�งื่เอกัสุ�รกั�รเอกัซ์เรย์ฟันคำรบุช้ีด ท่ี่�บัุนทึี่กัโดย

ที่ันตแพที่ย์ต�มแบุบุฟอร์มที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

5. เอกัสุ�รอ่�นๆ ท่ี่�บุร่ษัที่ร้องื่ขอต�มคำว�มจำำ�เป็น (ในกัรณ่ีท่ี่�ม่ข้อสุงื่สุัยและต้องื่กั�รเอกัสุ�รเพ่�มเต่มเพ่�อประกัอบุ 

กั�รพ่จำ�รณี�)

 ใบุเสุร็จำรบัุเง่ื่นตอ้งื่เปน็ใบุเสุรจ็ำรบัุเง่ื่นตน้ฉบุบัุและบุรษ่ทัี่จำะคำน่ตน้ฉบุบัุใบุเสุรจ็ำท่ี่�รบัุรองื่ยอดเงื่น่ที่่�จำ�่ยไป เพ่�อใหผู้้้ไ้ดร้บัุ

คำว�มคำ้้มคำรองื่ไปเร่ยกัร้องื่สุว่นที่่�ข�ดจำ�กัผู้้้รับุประกัันภัยัร�ยอ่�น แตห่�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุกั�รชีดใชี้จำ�กัสุวัสุด่กั�ร

ของื่รัฐหรอ่สุวัสุด่กั�รอ่�นใดหรอ่จำ�กักั�รประกันัภัยัอ่�นม�แลว้ อน้โลมใหผู้้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่สุ่งื่สุำ�เน�ใบุเสุร็จำที่่�ม่กั�รรบัุรองื่

ยอดเงื่่นที่่�จำ่�ยจำ�กัสุวัสุด่กั�รของื่รัฐหร่อหน่วยงื่�นอ่�นหร่อจำ�กักั�รประกัันภััยอ่�นเพ่�อเร่ยกัร้องื่สุ่วนที่่�ข�ดจำ�กับุร่ษัที่ได้

 กั�รไมสุ่่งื่หลกััฐ�นภั�ยในระยะเวล�ดังื่กัล�่วไมท่ี่ำ�ใหสุ่้ที่ธ่ในกั�รเร่ยกัร้องื่เสุ่ยไป ห�กัแสุดงื่ใหเ้หน็ไดว้�่มเ่หต้อันสุมคำวร

ที่่�ไม่สุ�ม�รถสุ่งื่หลักัฐ�นดังื่กัล่�วได้ภั�ยในระยะเวล�ที่่�กัำ�หนด แต่ได้สุ่งื่โดยเร็วที่่�สุ้ดเที่่�ที่่�จำะกัระที่ำ�ได้แล้ว
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ข้อยกเว้นเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการรักษัาด้านที่ันตกรรมเที่�านั�น)

 การประกันภัยนี� ไม�คำุ้มคำรองคำ�าใช้ำจำ�ายจำากการรักษัาพยาบัาลหร่อคำวามเสียหายทีี่�เกิดจำากการบัาดเจ็ำบัหร่อการป่วย  

(รวมที่ั�งภาวะแที่รกซ้อน) อาการ หร่อภาวะคำวามผู้ิดปกติที่ี�เกิดจำาก

1. การร้องขอการรักษัาหร่อผู้�าตัดที่างทัี่นตกรรม โดยมิได้มีการแนะนำาโดยทัี่นตแพที่ย์ รวมถ้งการบัริการใดๆ  

ที่างที่ันตกรรมที่ี�ไม�จำำาเป็นต�อการรักษัา

2. อุปกรณ์์เที่ียมและอวัยวะเที่ียมทีุ่กชำนิด

3. การตรวจำรักษัาที่างทัี่นตกรรมใดๆ ทีี่�มีวัตถุประสงคำ์เพ่�อคำวามสวยงาม ได้แก� การฟอกสีฟัน การรักษัาฟันห�าง 

 การรักษัาสีฟันที่ี�ผู้ิดปกติ

4. การรักษัาอาการนอนกัดฟันทีุ่กชำนิด รวมถ้งการรักษัาคำวามผู้ิดปกติอันเน่�องมาจำากการนอนหลับั

5. การจำัดฟันทีุ่กประเภที่ รวมถ้งการจำัดฟันเพ่�อแก้ไขการสบัฟันที่ี�ผู้ิดปกติ

6. การรักษัาที่างที่ันตกรรมที่ี�ไม�ได้เกิดจำากพยาธิสภาพ

 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 

และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม
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เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
การตรวจำตา การวัดคำ�าสายตา และคำวามสามารถในการมองเห็น
(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัขอ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่�้ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุขอ้คำว�มใดในกัรมธรรมป์ระกันัภัยั เปน็ท่ี่�ตกัลงื่ว�่ในระยะเวล�ซึ�งื่มผู่้ล 

บุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่� กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ได้ขย�ยคำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รตรวจำต� กั�รวัดค่ำ�สุ�ยต� และ 

คำว�มสุ�ม�รถในกั�รมองื่เห็น

 บุร่ษัที่ตกัลงื่จ่ำ�ยผู้ลประโยชีน์กั�รตรวจำต� กั�รวัดค่ำ�สุ�ยต� และคำว�มสุ�ม�รถในกั�รมองื่เห็นต�มค่ำ�ใช้ีจำ่�ยท่ี่�เกั่ด 

ขึ�นจำร่งื่หักัด้วยคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) (ถ้�ม่) และ/หร่อคำ่�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment) 20% แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่น

ผู้ลประโยชีน์ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่

ต่ออ�ย้ เม่�อคำ่�สุ�ยต�เปล่�ยนจำ�กัคำ่�สุ�ยต�ที่่�บุันที่ึกัไว้กั่อนหน้� 

คำวามคำุ้มคำรองสำาหรับัการตรวจำตา การวัดคำ�าสายตาและคำวามสามารถในการมองเห็นมีดังนี�

1. คำ่�ใชี้จำ่�ยสุำ�หรับุกั�รตรวจำต� และกั�รวัดคำ่�สุ�ยต�

2. คำ่�ใชี้จำ่�ยสุำ�หรับุ แว่นสุ�ยต� แว่นกัันแดด (เม่�อม่ข้อบุ่งื่ชี่�ที่�งื่กั�รแพที่ย์ต�มคำว�มเห็นของื่จัำกัษ้แพที่ย์) และ

เลนส์ุสุมัผัู้สุ สุำ�หรับุแว่นกันัแดดและแว่นสุ�ยต� ที่ั�งื่น่� จำำ�กัดัจำำ�นวน 1 ชี่�น หรอ่ 1 ชีด้ต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั

 คำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รตรวจำต� กั�รวัดคำ่�สุ�ยต� และคำว�มสุ�ม�รถในกั�รมองื่เห็นภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�จำะยังื่

ไม่ม่ผู้ลบัุงื่คัำบุใช้ี จำนกัว่�บุร่ษัที่จำะได้รับุร�ยงื่�นกั�รตรวจำต�และกั�รวัดค่ำ�สุ�ยต�อย่�งื่สุมบุ้รณ์ีท่ี่�บัุนทึี่กัโดยจัำกัษ้แพที่ย์ต�ม 

แบุบุฟอร์มกั�รตรวจำต�และกั�รวดัค่ำ�สุ�ยต� (Vision Examination) ที่่�กัำ�หนดโดยบุรษ่ทัี่เพ่�อประกัอบุกั�รพจ่ำ�รณี�รบัุประกันัภัยั

เง่�อนไขและข้อกำาหนดเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการตรวจำตา การวัดคำ�าสายตา และ 

คำวามสามารถในการมองเห็นเที่�านั�น)

1. สภาพที่ี�เป็นมาก�อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

 กั�รตรวจำต�และกั�รวดัคำ�่สุ�ยต�ที่่�บุนัที่กึัโดยจำกััษ้แพที่ยใ์นแบุบุฟอร์มกั�รตรวจำต�และกั�รวดัค่ำ�สุ�ยต�  ที่่�กัำ�หนดโดย

บุรษั่ที่ในคำรั�งื่แรกัที่่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่เข�้รับุกั�รตรวจำต�และวดัคำ�่สุ�ยต�นั�น ใหเ้ปน็และถอ่ว่�เปน็สุภั�พที่่�เปน็ม�ก่ัอนกั�ร

เอ�ประกันัภัยั (Pre-existing Condition) และไมไ่ดร้บัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ภั�ยใตเ้อกัสุ�รแนบุที่�้ยขย�ยคำว�มคำ้ม้คำรองื่กั�รตรวจำต� 

กั�รวดัคำ�่สุ�ยต� และคำว�มสุ�ม�รถในกั�รมองื่เหน็น่� อย�่งื่ไรกัต็�ม คำ�่ใชีจ้ำ�่ยในกั�รตรวจำต� กั�รวดัคำ�่สุ�ยต�และคำ�่วช่ี�ชี่พ

จำักัษ้แพที่ย์ในกั�รตรวจำคำรั�งื่แรกั จำะได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� โดยผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อตัวแที่น

ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่แล้วแต่กัรณ่ี จำะต้องื่นำ�สุ่งื่ร�ยงื่�นกั�รตรวจำต�และกั�รวัดคำ่�สุ�ยต�อย่�งื่สุมบุ้รณ์ีที่่�บุันที่ึกัโดย 
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จำกััษ้แพที่ยต์�มแบุบุฟอรม์กั�รตรวจำต�และกั�รวดัคำ�่สุ�ยต�ท่ี่�กัำ�หนดโดยบุรษ่ทัี่ใหบุ้รษ่ทัี่พจ่ำ�รณี�พรอ้มกับัุเอกัสุ�รกั�รเรย่กัรอ้งื่ 

ผู้ลประโยชีน์ต�มเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�

2. การส�งหลักฐานการเรียกร้อง

 ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่หร่อตัวแที่นของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่แล้วแต่กัรณี่ จำะต้องื่สุ่งื่หลักัฐ�นดังื่ต่อไปน่�ให้แกั่บุร่ษัที่ 

ภั�ยใน 30 วันนับุจำ�กัวันที่่�ได้รับุผู้ลกั�รตรวจำต� กั�รวัดคำ่�สุ�ยต� และคำว�มสุ�ม�รถในกั�รมองื่เห็นโดยคำ่�ใชี้จำ่�ยของื่ตนเองื่

1) แบุบุฟอร์มกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

2) ใบุเสุร็จำรับุเงื่่นต้นฉบุับุที่่�แสุดงื่ร�ยกั�รคำ่�ใชี้จำ่�ยหร่อใบุสุร้ปปิดหน้�งื่บุกัับุใบุเสุร็จำรับุเงื่่น

3) ร�ยงื่�นกั�รตรวจำต�และกั�รวัดคำ่�สุ�ยต�อย่�งื่สุมบุ้รณี์ที่่�บุันที่ึกัโดยจำักัษ้แพที่ย์ต�มแบุบุฟอร์มที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

4) เอกัสุ�รอ่�นๆ ท่ี่�บุร่ษัที่ร้องื่ขอต�มคำว�มจำำ�เป็น (ในกัรณ่ีท่ี่�ม่ข้อสุงื่สุัยและต้องื่กั�รเอกัสุ�รเพ่�มเต่มเพ่�อประกัอบุ 

กั�รพ่จำ�รณี�)

 ใบุเสุร็จำรบัุเง่ื่นตอ้งื่เปน็ใบุเสุรจ็ำรบัุเง่ื่นตน้ฉบุบัุและบุรษ่ทัี่จำะคำน่ตน้ฉบุบัุใบุเสุรจ็ำท่ี่�รบัุรองื่ยอดเงื่น่ที่่�จำ�่ยไป เพ่�อใหผู้้้ไ้ดร้บัุ

คำว�มคำ้้มคำรองื่ไปเร่ยกัร้องื่สุว่นที่่�ข�ดจำ�กัผู้้้รับุประกัันภััยร�ยอ่�น แตห่�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุกั�รชีดใชี้จำ�กัสุวัสุด่กั�ร

ของื่รัฐหรอ่สุวัสุด่กั�รอ่�นใดหรอ่จำ�กักั�รประกันัภัยัอ่�นม�แลว้ อน้โลมใหผู้้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่สุ่งื่สุำ�เน�ใบุเสุร็จำที่่�ม่กั�รรบัุรองื่

ยอดเงื่่นที่่�จำ่�ยจำ�กัสุวัสุด่กั�รของื่รัฐหร่อหน่วยงื่�นอ่�นหร่อจำ�กักั�รประกัันภััยอ่�นเพ่�อเร่ยกัร้องื่สุ่วนที่่�ข�ดจำ�กับุร่ษัที่ได้

 กั�รไมสุ่่งื่หลกััฐ�นภั�ยในระยะเวล�ดังื่กัล�่วไมท่ี่ำ�ใหสุ่้ที่ธ่ในกั�รเร่ยกัร้องื่เสุ่ยไป ห�กัแสุดงื่ใหเ้หน็ไดว้�่ม่เหต้อันสุมคำวร

ที่่�ไม่สุ�ม�รถสุ่งื่หลักัฐ�นดังื่กัล่�วได้ภั�ยในระยะเวล�ที่่�กัำ�หนด แต่ได้สุ่งื่โดยเร็วที่่�สุ้ดเที่่�ที่่�จำะกัระที่ำ�ได้แล้ว

ข้อยกเว้นเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการตรวจำตา การวัดคำ�าสายตา และคำวามสามารถใน

การมองเห็นเที่�านั�น)

 การประกันภัยนี� ไม�คำุ้มคำรองคำ�าใชำ้จำ�ายสำาหรับัหร่อเกี�ยวกับัการผู้�าตัดแก้ไขเพ่�อแก้ไขคำ�าสายตาและคำวามสามารถในการ

มองเห็น รวมที่ั�งคำ�ารักษัาพยาบัาลที่ี�เกิดจำากอาการแที่รกซ้อนที่ี�ตามมาหร่อผู้ลที่ี�ตามมาจำากการรักษัาดังกล�าว

 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 

และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม
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เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
คำ�าอุปกรณ์์และเคำร่�องม่อที่างการแพที่ย์ และคำ�าอวัยวะเที่ียมแบับัถาวร

(สุำ�หรับุแนบุต่ดข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน)

หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

1. อวัยวะ (Organ) หม�ยถึงื่ โคำรงื่สุร้�งื่ที่�งื่ชี่วว่ที่ย�ท่ี่�ประกัอบุด้วยเน่�อเย่�อตั�งื่แต่สุองื่ชีน่ดหร่อ

ม�กักัว่�ที่่�ร่วมกัันที่ำ�งื่�นในแต่ละหน้�ที่่� ที่่�เป็นหน้�ท่ี่�เฉพ�ะของื่

แต่ละโคำรงื่สุร้�งื่นั�นๆ อวัยวะจึำงื่เป็นท่ี่�รวมของื่กัล่้มเน่�อเย่�อที่่�ที่ำ�งื่�น

เฉพ�ะแต่ร่วมกัันภั�ยในหน่วยของื่โคำรงื่สุร้�งื่ของื่ร่�งื่กั�ย

2. อวัยวะเที่ียม (Artificial Organ) หม�ยถึงื่ สุ่�งื่ท่ี่�เป็นโคำรงื่สุร้�งื่ที่�งื่ชี่วว่ที่ย�ท่ี่�ประกัอบุด้วยเน่�อเย่�อตั�งื่แต่ 

สุองื่ชีน่ดหร่อม�กักัว่� ไม่ว่�เน่�อเย่�อนั�นจำะม่แหล่งื่กัำ�เน่ดม�จำ�กั

มน้ษย์หร่อจำ�กัสัุตว์ก็ัต�ม ท่ี่�ร่วมกัันที่ำ�งื่�นในแต่ละหน้�ท่ี่�ที่่�เป็น

หน้�ท่ี่�เฉพ�ะของื่แต่ละโคำรงื่สุร้�งื่นั�นๆ ท่ี่�ถ้กัประด่ษฐ์หร่อสุร้�งื่ขึ�น

ม�เพ่�อนำ�ไปใชี้หร่อใสุ่ หร่อฝัังื่เข้�ไปในร่�งื่กั�ยของื่ผู้้้ได้รับุคำว�ม

ค้ำ้มคำรองื่เพ่�อที่ดแที่น หร่อซ่อมแซม หร่อฟ้�นฟ้ หร่อกั�รรักัษ�ไว้ซึ�งื่

กั�รที่ำ�หน้�ที่่�ของื่อวัยวะนั�นๆ

3. เคำร่�องม่อที่างการแพที่ย์ หร่อ 

อุปกรณ์์ที่างการแพที่ย์

(Medical Device)

หม�ยถึงื่ เคำร่�องื่ม่อ เคำร่�องื่ใชี้ เคำร่�องื่กัล หร่อสุ่�งื่อ่�นท่ี่�คำล้�ยกััน ท่ี่�ใชี้หร่อ ฝัังื่

เข้�ไปในร่�งื่กั�ยของื่ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่เพ่�อว่น่จำฉัย ป้องื่กััน รกััษ� 

คำว�มผู้่ดปกัต่ของื่ร่�งื่กั�ย

4. เคำร่�องม่อแพที่ย์แบับัถาวร หร่อ

อุปกรณ์์ที่างการแพที่ย์แบับัถาวร

(Permanent Medical Device)

หม�ยถึงื่ เคำร่�องื่ม่อ เคำร่�องื่ใชี้ เคำร่�องื่กัล หร่อสุ่�งื่อ่�นท่ี่�คำล้�ยกัันท่ี่�ใชี้หร่อใสุ่  

หร่อฝัังื่เข้�ไปในร่�งื่กั�ยของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่เพ่�อคำ้้มคำรองื่ 

ว่น่จำฉัย ป้องื่กััน หร่อรักัษ�โรคำ คำว�มผู้่ดปกัต่ของื่ร่�งื่กั�ย โดย 

เคำร่�องื่ม่อนั�นจำำ�เป็นต้องื่ใชี้ หร่อใสุ่ หร่อฝัังื่เข้�ไปในร่�งื่กั�ยของื่ 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ 5 ปี หร่อน�นกัว่�นั�น
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 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่

ผู้ลบุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน) 

ภั�ยใตห้มวดคำว�มคำ้ม้คำรองื่กั�รประกันัภัยัสุ้ขภั�พสุว่นบุ้คำคำลของื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่�ไดข้ย�ยคำว�มคำ้ม้คำรองื่ค่ำ�อป้กัรณ์ีและ

เคำร่�องื่ม่อที่�งื่กั�รแพที่ย์และคำ่�อวัยวะเที่่ยมแบุบุถ�วร 

 เม่�อพ้นระยะเวล� 5 ปี นับุจำ�กัวันท่ี่�กัรมธรรม์ประกัันภััยเร่�มม่ผู้ลบัุงื่คัำบุเป็นคำรั�งื่แรกั บุร่ษัที่จำะจำ่�ยค่ำ�ใชี้จำ่�ยสุำ�หรับุ 

คำ่�อ้ปกัรณี์และเคำร่�องื่ม่อที่�งื่กั�รแพที่ย์ และ/หร่อคำ่�อวัยวะเท่ี่ยมแบุบุถ�วรท่ี่�ถ้กัฝัังื่หร่อใสุ่ไว้ในร่�งื่กั�ยของื่ผู้้้ได้รับุ 

คำว�มคำ้้มคำรองื่ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััย โดยบุร่ษัที่จำะจำ่�ยค่ำ�ใช้ีจำ่�ยให้ต�มท่ี่�เกั่ดขึ�นจำร่งื่เฉพ�ะกั�รรักัษ�ตัวในโรงื่พย�บุ�ล

หร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน) เท่ี่�นั�น ที่ั�งื่น่� ต้องื่เป็นไปต�มคำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์และม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์ 

ต�มค่ำ�บุร่กั�รอัตร�ทัี่�วไป และไม่เกั่นจำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััยต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ 

ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ ยกัเว้น แผู้นอัลต่ม่� พลัสุ 

คำ้้มคำรองื่ตั�งื่แต่ปีกัรมธรรม์แรกั

 สุำ�หรับุคำ่�เลนส์ุแกั้วต�เที่่ยม บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยค่ำ�เลนส์ุแกั้วต�เท่ี่ยมแบุบุถ�วรท่ี่�ถ้กัฝัังื่ หร่อใสุ่ไว้ในร่�งื่กั�ยของื่ 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััย เฉพ�ะเลนสุ์แกั้วต�เที่่ยมแบุบุคำว�มคำมชีัดที่่�ม่จ้ำดรวมแสุงื่ระยะเด่ยว 

(Monofocal Lens) เที่่�นั�น

 ที่ั�งื่น่� บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยคำ�่อป้กัรณีแ์ละเคำร่�องื่ม่อที่�งื่กั�รแพที่ย ์และค่ำ�อวยัวะเท่ี่ยมแบุบุถ�วรน่�ภั�ยใตห้มวดย่อยท่ี่� 2.3 คำ�่ย� 

คำ่�สุ�รอ�ห�ร ที่�งื่หลอดเล่อด และค่ำ�เวชีภััณีฑิ์ของื่ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล 

(ผู้้้ป่วยใน) โดยจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�จำะจำ่�ยภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� เม่�อรวมคำ่�ย� คำ่�สุ�รอ�ห�รที่�งื่หลอดเล่อด และ

คำ�่เวชีภัณัีฑ์ิแลว้ ตอ้งื่ไม่เกัน่กัว่�จำำ�นวนเงื่น่ท่ี่�ต้องื่จ่ำ�ยจำร่งื่หร่อจำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีน์ต�มท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/

หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้ แล้วแต่จำำ�นวนใดจำะน้อยกัว่�

ข้อยกเว้นเพิ�มเติม (ใช้ำบัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองคำ�าอุปกรณ์์และเคำร่�องม่อที่างการแพที่ย์ และ 

คำ�าอวัยวะเที่ียมแบับัถาวรเที่�านั�น)

การประกันภัยนี� ไม�คำุ้มคำรองคำ�าใชำ้จำ�ายดังต�อไปนี�

1. คำ�าใชำ้จำ�ายสำาหรับัคำ�าอุปกรณ์์และเคำร่�องม่อที่างการแพที่ย์ และ/หร่อคำ�าอวัยวะเที่ียมแบับัถาวรใดๆ ที่ี�ถ้กฝ้ังหร่อ

ใส�ไว้ในร�างกายของผู้้้ได้รับัคำวามคุ้ำมคำรองตามกรมธรรม์ประกันภัย ทีี่�เกิดข้�นในระยะเวลา 5 ปี นับัจำากวันทีี่� 

เอกสารแนบัที่้ายนี�เริ�มมีผู้ลบัังคำับัเป็นคำรั�งแรก

2. คำ�าใชำ้จำ�ายใดๆ ที่ี�เกี�ยวข้องการที่ำารากฟันเที่ียม คำ�ารากฟันเที่ียม รวมที่ั�งภาวะแที่รกซ้อนต�างๆ ที่ี�เกิดข้�น

 คำว�มรับุผู้่ดของื่บุร่ษัที่ม่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ 

ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม
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เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
คำ�าใชำ้จำ�ายสำาหรับัการที่ำากายภาพบัำาบััด การฝ้ังเข็ม และการที่ำาไคำโรแพรคำติก แบับัผู้้้ป่วยนอก

(สุำ�หรับุแนบุต่ดข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณี่ผู้้้ป่วยนอกั

หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล 

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

ผู้้้มีใบัอนุญาต

ประกอบัโรคำศิลปะ

หม�ยถึงื่ บุ้คำคำลซึ�งื่ได้รับุกั�รขึ�นที่ะเบุ่ยนและรับุใบุอน้ญ�ตเป็นผู้้้ประกัอบุโรคำศ่ลปะจำ�กัคำณีะ

กัรรมกั�รว่ชี�ชี่พโดยปัจำจำ้บัุนม่กั�รประกัอบุโรคำศ่ลปะต�ม พ.ร.บุ. กั�รประกัอบุ 

โรคำศ่ลปะ

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่

กั�รรกััษ�พย�บุ�ลกัรณีผู่้้ป้ว่ยนอกั ภั�ยใตห้มวดคำว�มคำ้ม้คำรองื่กั�รประกัันภัยัสุข้ภั�พสุว่นบุค้ำคำลของื่กัรมธรรมป์ระกันัภัยัน่�

ได้ขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่คำ่�ใชี้จำ่�ยสุำ�หรับุกั�รที่ำ�กั�ยภั�พบุำ�บุัด กั�รฝัังื่เข็ม และกั�รที่ำ�ไคำโรแพรคำต่กั แบุบุผู้้้ป่วยนอกั

 ภั�ยในระยะเวล�ที่่�เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุคำ่�ใชี้จำ่�ยดังื่ต่อน่�

1. คำ่�กั�ยภั�พบุำ�บุัด คำ่�กั่จำกัรรมบุำ�บุัด คำ่�เวชีศ�สุตร์ฟ้�นฟ้ คำ่�บุร่กั�รกั�ยภั�พบุำ�บุัด คำ่�บุร่กั�รกั่จำกัรรมบุำ�บุัด  

กัรณี่ผู้้้ป่วยนอกั รวมทัี่�งื่ คำ่�ผู้้้ประกัอบุว่ชี�ช่ีพเวชีกัรรมแพที่ย์เวชีศ�สุตร์ฟ้�นฟ้หร่อนักักั�ยภั�พบุำ�บุัด คำ่�เคำร่�องื่ม่อ

และเวชีภััณีฑิ์ที่่�เกั่�ยวข้องื่กัับุกั�รกั�ยภั�พบุำ�บุัดและกั่จำกัรรมบุำ�บุัดที่้กัชีน่ด 

2. กั�รฝัังื่เข็มเพ่�อกั�รรักัษ�ที่�งื่กั�ยภั�พบุำ�บุัดแบุบุผู้้้ป่วยนอกั โดยแพที่ย์หร่อผู้้้ม่ใบุอน้ญ�ตประกัอบุโรคำศ่ลปะ  

สุ�ข�กั�รแพที่ย์แผู้นจำ่น

3. กั�รที่ำ�ไคำโรแพรคำต่กั โดยแพที่ย์หร่อผู้้้ม่ใบุอน้ญ�ตประกัอบุโรคำศ่ลปะ สุ�ข�กั�รแพที่ย์ไคำโรแพรคำต่กั

 บุร่ษัที่จำะจำ่�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุกั�รที่ำ�กั�ยภั�พบุำ�บัุด กั�รฝัังื่เข็ม และกั�รที่ำ�ไคำโรแพรคำต่กั แบุบุผู้้้ป่วยนอกัซึ�งื่ 

เกั่ดขึ�นจำ�กักั�รรักัษ�พย�บุ�ลที่่�ม่คำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์และม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์ต�มค่ำ�บุร่กั�รอัตร�ทัี่�วไป โดยจำะ

จำ่�ยให้ต�มค่ำ�ใช้ีจำ่�ยท่ี่�เกั่ดขึ�นจำร่งื่หักัด้วยคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อค่ำ�ใช้ีจำ่�ยร่วม (Co-payment) (ถ้�ม่)  

แตไ่ม่เกัน่จำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีนต์อ่คำรั�งื่และ/หรอ่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีนส้์ุงื่สุด้ต่อรอบุปกีัรมธรรมป์ระกันัภัยั ต�มที่่�ระบุ้

ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ทัี่� งื่ น่�  กัรณี่ ได้ รับุคำว�มคำ้้ มคำรองื่ในข้อตกัลงื่ ค้้ำมคำรองื่ดั งื่กัล่ �ว ข้�งื่ต้นแบุบุจำำ�กััดผู้ลประโยชีน์ต่อคำรั� งื่  

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่จำะสุ�ม�รถเข้�รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณ่ีผู้้้ป่วยนอกั จำ�กักั�รที่ำ�กั�ยภั�พบุำ�บุัด และ/หร่อกั�รฝัังื่เข็ม 

และ/หรอ่กั�รที่ำ�ไคำโรแพรคำต่กั ซึ�งื่ไดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ภั�ยใตเ้อกัสุ�รแนบุที่�้ยน่�ได ้1 คำรั�งื่ตอ่วัน รวมกันัสุ้งื่สุด้ไมเ่กัน่ 3 คำรั�งื่  

กัรณี่แผู้น สุแตนด�ร์ด พลัสุ, สุแตนด�ร์ด เอ็กัตร้�, พร่เม่ยร์ รวมกัันสุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 5 คำรั�งื่ กัรณ่ีแผู้น พร่เม่ยร์ พลัสุ,  

แมก็ัซ่ม�่ รวมกันัสุ้งื่สุด้ไมเ่กัน่ 7 คำรั�งื่ กัรณีแ่ผู้น แมก็ัซ่ม�่ พลสัุ, อลัต่ม�่ รวมกันัสุ้งื่สุด้ไมเ่กัน่ 10 คำรั�งื่ กัรณีแ่ผู้น อลัต่ม�่ พลสัุ  
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ต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย เม่�อรวมกัับุกั�รเข้�รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณ่ีผู้้้ป่วยนอกั จำ�กักั�รบุ�ดเจ็ำบุหร่อกั�รป่วยอ่�นๆ 

แล้ว สุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 30 คำรั�งื่หร่อจำ่�ยต�มจำร่งื่ ต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกัันภััย ดังื่ที่่�กัำ�หนดไว้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััย

 คำว�มรบัุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่ม่ไมเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภัยั 

และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม
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เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
การเล่อกเข้ารับัการรักษัาพยาบัาลนอกประเที่ศไที่ย

(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล) 

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่

ผู้ลบัุงื่คัำบุดังื่ระบุ้ไวใ้นเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่� กัรมธรรม์ประกันัภัยัน่�ไดข้ย�ยคำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รเลอ่กัเข้�รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลนอกั

ประเที่ศไที่ย 

 บุร่ษทัี่ตกัลงื่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนก์ั�รเลอ่กัเข�้รบัุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลนอกัประเที่ศไที่ยใหแ้กัผู่้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ สุำ�หรบัุ

คำ่�ใชี้จำ่�ยท่ี่�จำำ�เป็นและสุมคำวรซึ�งื่เกั่ดขึ�นจำ�กักั�รรักัษ�พย�บุ�ลต�มคำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์และม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์

ต�มคำ่�บุร่กั�รอัตร�ที่ั�วไป โดยจำะจำ่�ยให้ต�มคำ่�ใชี้จำ่�ยที่่�เกั่ดขึ�นจำร่งื่ แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ล

ประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรมป์ระกัันภัยัและ/หรอ่ใบุรบัุรองื่กั�รประกันัภัยักัรณีต่อ่อ�ย ้โดยจำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีนท์ี่่�

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่จำะไดร้ับุและคำว�มรับุผู้่ดสุ่วนแรกั (Deductible) และ/หร่อคำ่�ใชี้จำ่�ยร่วม (Co-payment) (ถ้�ม่) สุำ�หรับุ

แต่ละคำว�มคำ้้มคำรองื่ จำะเป็นไปต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่

กั�รประกันัภัยักัรณีต่่ออ�ย้และจำะถก้ัคำำ�นวณีโดยใชีอั้ตร�แลกัเปล่�ยนเงื่น่ตร�ต�่งื่ประเที่ศต�มวนัท่ี่�ท่ี่�ระบุไ้วใ้นใบุเสุรจ็ำรบัุเง่ื่น 

คำ่�รักัษ�พย�บุ�ล

 ทัี่�งื่น่� กั�รเล่อกัเข้�รับุกั�รรักัษ�พย�บุ�ลนอกัประเที่ศไที่ยนั�นจำะต้องื่ได้รับุคำว�มเห็นชีอบุจำ�กับุร่ษัที่ก่ัอนเสุมอ จำึงื่จำะ 

ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�

เง่�อนไขและข้อกำาหนดเพิ�มเติม (ใชำ้บัังคำับัเฉ้พาะเอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองการเล่อกเข้ารับัการรักษัาพยาบัาลนอก

ประเที่ศไที่ยเที่�านั�น) 

การส�งหลักฐานการเรียกร้อง

 ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่หร่อตัวแที่นของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่แล้วแต่กัรณ่ี จำะต้องื่สุ่งื่หลักัฐ�นเหล่�น่�เป็นภั�ษ�อังื่กัฤษ 

ให้แกั่บุร่ษัที่ โดยคำ่�ใชี้จำ่�ยของื่ตนเองื่

1) แบุบุฟอร์มกั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ที่่�กัำ�หนดโดยบุร่ษัที่

2) สุำ�เน�หนังื่สุ่อเด่นที่�งื่ และ/หร่อหลักัฐ�นกั�รเด่นที่�งื่ของื่ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่

3) ใบุร�ยงื่�นแพที่ย์ที่่�ระบุ้อ�กั�รสุำ�คำัญ ผู้ลกั�รว่น่จำฉัยและกั�รรักัษ�

4) ผู้ลตรวจำว่น่จำฉัยที่�งื่ห้องื่ปฏ่บุัต่กั�ร (ถ้�ม่)

5) สุำ�เน�บุันที่ึกัประจำำ�วันของื่ตำ�รวจำ (กัรณี่อ้บุัต่เหต้)

6) ใบุเสุร็จำรับุเงื่่นต้นฉบุับุที่่�แสุดงื่ร�ยกั�รคำ่�ใชี้จำ่�ยหร่อใบุสุร้ปปิดหน้�งื่บุกัับุใบุเสุร็จำรับุเงื่่น

7) เอกัสุ�รอ่�นๆ ท่ี่�บุร่ษัที่ร้องื่ขอต�มคำว�มจำำ�เป็น (ในกัรณี่ท่ี่�ม่ข้อสุงื่สุัยและต้องื่กั�รเอกัสุ�รเพ่�มเต่มเพ่�อประกัอบุกั�ร

พ่จำ�รณี�)
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 โดยให้สุ่งื่หลักัฐ�นข้�งื่ต้นภั�ยใน 30 วันนับุจำ�กัวันท่ี่�สุ่�นสุ้ดกั�รเด่นที่�งื่ในแต่ละคำรั�งื่ ใบุเสุร็จำรับุเง่ื่นต้องื่เป็นใบุเสุร็จำ 

รบัุเงื่น่ตน้ฉบัุบุและบุรษั่ที่จำะคำน่ต้นฉบุบัุใบุเสุร็จำที่่�รับุรองื่ยอดเง่ื่นท่ี่�จำ�่ยไป เพ่�อใหผู้้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไปเรย่กัร้องื่สุว่นที่่�ข�ด

จำ�กัผู้้้รับุประกัันภััยร�ยอ่�น แต่ห�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุกั�รชีดใชี้จำ�กัสุวัสุด่กั�รของื่รัฐหร่อสุวัสุด่กั�รอ่�นใดหร่อจำ�กั

กั�รประกัันภัยัอ่�นม�แล้ว อนโ้ลมให้ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่สุ่งื่สุำ�เน�ใบุเสุร็จำที่่�ม่กั�รรับุรองื่ยอดเงื่น่ท่ี่�จ่ำ�ยจำ�กัสุวัสุด่กั�รของื่รัฐ

หร่อหน่วยงื่�นอ่�นหร่อจำ�กักั�รประกัันภััยอ่�น เพ่�อเร่ยกัร้องื่สุ่วนที่่�ข�ดจำ�กับุร่ษัที่ได้

 กั�รไม่สุง่ื่หลักัฐ�นภั�ยในระยะเวล�ดังื่กัล่�วจำะถอ่ว่�ผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่สุละสุ่ที่ธ่�ในกั�รเรย่กัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ภั�ยใต้

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�

 คำว�มรับุผู้่ดของื่บุร่ษัที่ม่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ 

ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม
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เอกสารแนบัที่้ายยกเว้นคำวามคำุ้มคำรองเฉ้พาะโรคำ
(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล

และ/หร่อหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่เงื่่นชีดเชียร�ยวันระหว่�งื่รักัษ�ตัวในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นท่ี่�ตกัลงื่กัันระหว่�งื่ 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่และบุร่ษัที่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่ผู้ลบุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ย

ใต้กัรมธรรม์ประกัันภััยดังื่กัล่�วข้�งื่ต้น เฉพ�ะท่ี่�ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยดังื่ต�ร�งื่ต่อไปน่� จำะไม่ให้คำว�มคำ้้มคำรองื่แกั ่

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ สุำ�หรับุกั�รบุ�ดเจ็ำบุหร่อกั�รป่วยซึ�งื่เกั่ดขึ�นโดยตรงื่ หร่อสุ่บุเน่�องื่ม�จำ�กั หร่อเป็นอ�กั�รแที่รกัซ้อน

ของื่กั�รบุ�ดเจำ็บุ หร่อกั�รป่วยใดๆ โดยระบุ้เพ่�มเต่มจำ�กัที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้แถลงื่ไว้ในใบุคำำ�ขอเอ�ประกัันภััย  

ดังื่ที่่�ได้ระบุ้ไว้ต่อไปน่�

หมวดคำวามคำุ้มคำรอง การยกเว้นคำวามคำุ้มคำรอง

หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล

หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่เงื่่นชีดเชียร�ยวันระหว่�งื่รักัษ�ตัวใน

โรงื่พย�บุ�ล (ถ้�ม่)

 

 ทัี่�งื่น่� กั�รยกัเว้นคำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุหมวดคำว�มค้้ำมคำรองื่ข้�งื่ต้น ให้รวมถึงื่ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่ เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยและ/

หร่อบุันที่ึกัสุลักัหลังื่ที่่�แนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่ดังื่กัล่�วที่ั�งื่หมด (ถ้�ม่)

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนดและข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม

หม�ยเหต้ : ใชี้สุำ�หรับุออกัให้ผู้้้เอ�ประกัันภััยตั�งื่แต่ปีแรกัที่่�เร่�มรับุประกัันภััยเที่่�นั�น



42   บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน) พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองสำาหรับัที่ารกแรกเกิด แบับัที่ี� 1
(สุำ�หรับุแนบุต่ดข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน)

และข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณี่ผู้้้ป่วยนอกั หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

ที่ารกแรกเกิด หม�ยถึงื่ ที่�รกัที่่�ม่อ�ย้ตั�งื่แต่ 15 วันขึ�นไป

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นท่ี่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่ 
ผู้ลบุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่� กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ได้ขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่ สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเกั่ด สุำ�หรับุ 
ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้ป่้วยใน) และข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณ่ี
ผู้้ป่้วยนอกั 
 ในกัรณีท่ี่่�ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัและคำ้สุ่มรสุของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัได้เอ�ประกันัภัยัไว้ภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกัันภัยัน่� ที่�รกัแรกัเกัด่ 
ของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยและค่้ำสุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยซึ�งื่เกั่ดในระหว่�งื่ท่ี่�เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุม�แล้วไม่น้อยกัว่�  
280 วันนับุแต่เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุเป็นคำรั�งื่แรกั จำะได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ล
ในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน) และข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลกัรณี่ผู้้้ป่วยนอกั เพ่�มเต่มจำ�กั 
คำว�มคำ้้มคำรองื่ของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยและคำ้่สุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััย ในจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�เที่่�กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย
และค่้ำสุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััย โดยที่่�ผู้้้เอ�ประกัันภััยไม่ต้องื่ชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยเพ่�ม แต่ผู้้้เอ�ประกัันภััยจำะต้องื่กัรอกัใบุ
สุมัคำรประกัันภััยพร้อมแนบุสุำ�เน�สุ้ต่บุัตรของื่ที่�รกัแรกัเกั่ดเพ่�อแจำ้งื่ต่อบุร่ษัที่ ซึ�งื่คำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเกั่ดต�ม 
เอกัสุ�รแนบุที่�้ยน่�จำะเร่�มตน้ เม่�อที่�รกัแรกัเกัด่ม่อ�ยค้ำรบุ 15 วนัและที่�รกัแรกัเกัด่ร�ยดงัื่กัล�่วไมไ่ดก้ัำ�ลงัื่อย้ร่กััษ�ในโรงื่พย�บุ�ล
หรอ่สุถ�นพย�บุ�ล โดยคำว�มคำ้ม้คำรองื่ต�มเอกัสุ�รแนบุที่�้ยน่�จำะเร่�มตน้ในปีกัรมธรรมป์ระกันัภัยัที่่�ที่�รกัเกัด่ และสุ่�นสุด้ลงื่ใน 
วนัสุ่�นสุด้คำว�มคำ้ม้คำรองื่ของื่ปีกัรมธรรม์ประกันัภััยที่่�ที่�รกัแรกัเกัด่ไดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ภั�ยใตเ้อกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�เปน็คำรั�งื่แรกั
ต�มท่ี่�ระบุ้ไวใ้นต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภัยัและ/หรอ่ใบุรบัุรองื่กั�รประกันัภัยักัรณีต่่ออ�ยแ้ละ/หรอ่เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่� ทัี่�งื่น่� 
ที่�รกัแรกัเกั่ดจำะม่โอกั�สุได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� สุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 1 ปีกัรมธรรม์ประกัันภััย
 ในกัรณี่ที่่�ผู้้้เอ�ประกัันภััยและค้ำ่สุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยม่คำว�มคำ้้มคำรองื่ท่ี่�แตกัต่�งื่กัันที่�รกัแรกัเกั่ดจำะได้รับุ 
คำว�มคำ้ม้คำรองื่ต�มคำว�มคำ้ม้คำรองื่ของื่ผู้้เ้อ�ประกัันภัยัและค่้ำสุมรสุของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภัยั แลว้แตว่�่คำว�มคำ้ม้คำรองื่ของื่บุค้ำคำลใด
ตำ��กัว่� ที่ั�งื่น่� คำว�มคำ้้มคำรองื่ของื่ที่�รกัแรกัเกั่ดขึ�นอย้่กัับุกั�รพ่จำ�รณี�รับุประกัันภััยของื่บุร่ษัที่
 ห�กัผู้้้เอ�ประกัันภััยม่คำว�มประสุงื่ค์ำที่่�จำะให้ที่�รกัแรกัเกั่ดได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ต่อเน่�องื่จำ�กัคำว�มค้้ำมคำรองื่ท่ี่�ได้รับุต�ม
เอกัสุ�รแนบุที่�้ยน่� ผู้้เ้อ�ประกัันภัยัจำะตอ้งื่ชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัของื่ที่�รกัแรกัเกัด่นั�นต�มอตัร�เบุ่�ยประกันัภัยัปกัต่ของื่บุรษ่ทัี่
 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 
และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้
 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  
สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม

หม�ยเหต้ : บุรษั่ที่จำะไม่นำ�เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยขย�ยคำว�มค้้ำมคำรองื่สุำ�หรบัุที่�รกัแรกัเกัด่ แบุบุท่ี่� 1 ม�จัำดแผู้นประกันัภััยร่วมกับัุ
เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเกั่ด แบุบุที่่� 2



บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน)   43พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรองสำาหรับัที่ารกแรกเกิด แบับัที่ี� 2
(สุำ�หรับุแนบุต่ดข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน)

หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

ที่ารกแรกเกิด หม�ยถึงื่ ที่�รกัที่่�ม่อ�ย้ตั�งื่แต่ 15 วันขึ�นไป

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่
ผู้ลบัุงื่คัำบุดังื่ระบุ้ไวใ้นเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่� กัรมธรรม์ประกัันภัยัน่�ไดข้ย�ยคำว�มคำ้ม้คำรองื่สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเกัด่ สุำ�หรับุข้อตกัลงื่
คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน)
 ในกัรณีท่ี่่�ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัและคำ้สุ่มรสุของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภัยัได้เอ�ประกันัภัยัไว้ภั�ยใต้กัรมธรรม์ประกัันภัยัน่� ที่�รกัแรกัเกัด่ 
ของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยและค่้ำสุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยซึ�งื่เกั่ดในระหว่�งื่ท่ี่�เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ม่ผู้ลบุังื่คำับุม�แล้วไม่น้อยกัว่�  
280 วันนับุแต่เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ม่ผู้ลบัุงื่คัำบุเป็นคำรั�งื่แรกั จำะได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ภั�ยใต้ข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่กั�รรักัษ�
พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน) เพ่�มเต่มจำ�กัคำว�มค้้ำมคำรองื่ของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยและค่้ำสุมรสุของื่ 
ผู้้้เอ�ประกัันภััย ในจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�เท่ี่�กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััยและคำ้่สุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััย โดยท่ี่�ผู้้้เอ�ประกัันภััย 
ไม่ต้องื่ชีำ�ระเบุ่�ยประกัันภััยเพ่�ม แต่ผู้้้เอ�ประกัันภััยจำะต้องื่กัรอกัใบุสุมัคำรประกัันภััยพร้อมแนบุสุำ�เน�สุ้ต่บุัตรของื่ 
ที่�รกัแรกัเกั่ดเพ่�อแจำ้งื่ต่อบุร่ษัที่ ซึ�งื่คำว�มค้้ำมคำรองื่สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเก่ัดต�มเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�จำะเร่�มต้นเม่�อที่�รกัแรกัเกั่ด
ม่อ�ย้คำรบุ 15 วันและที่�รกัแรกัเกั่ดร�ยดังื่กัล่�วไม่ได้กัำ�ลังื่อย้่รักัษ�ในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล โดยคำว�มคำ้้มคำรองื่ 
ต�มเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�จำะเร่�มต้นในปีกัรมธรรม์ประกัันภััยท่ี่�ที่�รกัเกั่ด และสุ่�นสุ้ดลงื่ในวันสุ่�นสุ้ดคำว�มคำ้้มคำรองื่ของื่ 
ปกีัรมธรรม์ประกันัภัยัท่ี่�ที่�รกัแรกัเก่ัดได้รบัุคำว�มค้้ำมคำรองื่ภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�เป็นคำรั�งื่แรกัต�มที่่�ระบุ้ไว้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ 
ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้และ/หร่อเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� ที่ั�งื่น่� ที่�รกัแรกัเกั่ดจำะม่โอกั�สุได้รับุ
คำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� สุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 1 ปีกัรมธรรม์ประกัันภััย
 ในกัรณี่ที่่�ผู้้้เอ�ประกัันภััยและค้ำ่สุมรสุของื่ผู้้้เอ�ประกัันภััยม่คำว�มคำ้้มคำรองื่ท่ี่�แตกัต่�งื่กัันที่�รกัแรกัเกั่ดจำะได้รับุ 
คำว�มคำ้ม้คำรองื่ต�มคำว�มคำ้ม้คำรองื่ของื่ผู้้เ้อ�ประกัันภัยัและค่้ำสุมรสุของื่ผู้้เ้อ�ประกันัภัยั แลว้แตว่�่คำว�มคำ้ม้คำรองื่ของื่บุค้ำคำลใด
ตำ��กัว่� ที่ั�งื่น่� คำว�มคำ้้มคำรองื่ของื่ที่�รกัแรกัเกั่ดขึ�นอย้่กัับุกั�รพ่จำ�รณี�รับุประกัันภััยของื่บุร่ษัที่
 ห�กัผู้้้เอ�ประกัันภััยม่คำว�มประสุงื่ค์ำที่่�จำะให้ที่�รกัแรกัเกั่ดได้รับุคำว�มค้้ำมคำรองื่ต่อเน่�องื่จำ�กัคำว�มค้้ำมคำรองื่ท่ี่�ได้รับุต�ม
เอกัสุ�รแนบุที่�้ยน่� ผู้้เ้อ�ประกัันภัยัจำะตอ้งื่ชีำ�ระเบุ่�ยประกันัภัยัของื่ที่�รกัแรกัเกัด่นั�นต�มอตัร�เบุ่�ยประกันัภัยัปกัต่ของื่บุรษ่ทัี่
 คำว�มรับุผู้่ดของื่บุร่ษัที่ม่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ 
ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้
 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  
สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม

หม�ยเหต้ : บุรษั่ที่จำะไม่นำ�เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยขย�ยคำว�มค้้ำมคำรองื่สุำ�หรบัุที่�รกัแรกัเกัด่ แบุบุท่ี่� 2 ม�จัำดแผู้นประกันัภัยัร่วมกับัุ
เอกัสุ�รแนบุที่้�ยขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่สุำ�หรับุที่�รกัแรกัเกั่ด แบุบุที่่� 1



44   บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน) พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
การขับัขี�หร่อโดยสารรถจำักรยานยนต์

(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยอ้บุัต่เหต้สุ่วนบุ้คำคำล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่ม่

ผู้ลบุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยอ้บุัต่เหต้สุ่วนบุ้คำคำล

ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยน่� เฉพ�ะในข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่ท่ี่�ม่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ระบุ้ไว้ได้ขย�ยไปคำ้้มคำรองื่คำว�มสุ้ญเสุ่ย

หร่อคำว�มเสุ่ยห�ยใดๆ อันเกั่ดจำ�กัหร่อสุ่บุเน่�องื่ หร่อเก่ัดขึ�นจำ�กัอ้บุัต่เหต้ในขณีะท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ขับุข่�หร่อโดยสุ�ร

รถจำักัรย�นยนต์ โดยม่จำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ต�มที่่�ระบุ้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หร่อต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/

หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

ข้อตกลงคำุ้มคำรอง

การขยายคำวามคำุ้มคำรอง

การขับัขี�หร่อโดยสารรถจำักรยานยนต์

จำำานวนเงินผู้ลประโยชำน์ (บัาที่) เบัี�ยประกันภัย (บัาที่)

 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 

และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม



บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน)   45พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบัที่้ายจำำากัดคำวามรับัผู้ิด
การถ้กฆ่าตกรรมหร่อถ้กที่ำาร้ายร�างกาย

(สุำ�หรับุแนบุต่ดหมวดข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รเสุ่ยชี่ว่ต สุ้ญเสุ่ยอวัยวะ สุ�ยต� หร่อที่้พพลภั�พถ�วรสุ่�นเชี่งื่จำ�กัอ้บุัต่เหต้ 

(อ.บุ.1) หร่อข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รเสุ่ยชี่ว่ต สุ้ญเสุ่ยอวัยวะ สุ�ยต� กั�รรับุฟังื่เสุ่ยงื่ กั�รพ้ดออกัเสุ่ยงื่ หร่อที่้พพลภั�พถ�วร

จำ�กัอ้บุัต่เหต้ (อ.บุ.2) หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยอ้บุัต่เหต้สุ่วนบุ้คำคำล

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นท่ี่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�

ซึ�งื่ม่ผู้ลบุังื่คำับุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่� ห�กักั�รบุ�ดเจำ็บุท่ี่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุเป็นผู้ลเน่�องื่ม�จำ�กักั�ร 

ถ้กัฆ�ตกัรรมหร่อถ้กัที่ำ�ร้�ยร่�งื่กั�ย จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ต�มข้อตกัลงื่ค้้ำมคำรองื่กั�รเสุ่ยชี่ว่ต สุ้ญเสุ่ยอวัยวะ สุ�ยต�  

หร่อที่พ้พลภั�พถ�วรสุ่�นเชีง่ื่จำ�กัอบุ้ตัเ่หต ้(อ.บุ.1) หรอ่ขอ้ตกัลงื่คำ้ม้คำรองื่กั�รเสุย่ชีว่่ต สุญ้เสุย่อวยัวะ สุ�ยต� กั�รรับุฟงัื่เสุย่งื่ 

กั�รพ้ดออกัเสุ่ยงื่ หร่อที่้พพลภั�พถ�วรจำ�กัอ้บุัต่เหต้ (อ.บุ.2) 

 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 

และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น   

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม
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เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
การให้ส�วนลดเบัี�ยประกันภัยกรณ์ีประวัติดีในปีต�ออายุ

(สุำ�หรับุแนบุต่ดกัรมธรรม์ประกัันสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่ย์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นท่ี่�ตกัลงื่ว่�ในระยะเวล�ซึ�งื่

ม่ผู้ลบัุงื่คัำบุดังื่ระบุ้ไว้ในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่� ห�กัผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ไม่ม่กั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ใดๆ ภั�ยใต้กัรมธรรม์

ประกัันภััยน่� บุร่ษัที่จำะลดเบุ่�ยประกัันภััยในปีต่ออ�ย้ให้เที่่�กัับุ 10% กัรณี่ไม่ม่เคำลมเป็นระยะเวล� 1 ปีต่ดต่อกััน, 15% กัรณี่

ไม่ม่เคำลมเป็นระยะเวล� 2 ปีต่ดต่อกััน และ 20% กัรณี่ไม่ม่เคำลมเป็นระยะเวล� 3 ปีต่ดต่อกััน ของื่เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่ร�ยปี 

(เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่ร�ยปี หม�ยถึงื่ เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่หลังื่กั�รให้สุ่วนลดใดๆ และยังื่ไม่รวมอ�กัรแสุตมป์หร่อภั�ษ่) โดย

บุรษั่ที่จำะใหสุ้ว่นลดเบุ่�ยประกันัภัยัในท้ี่กัปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั ห�กัผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ต่ออ�ยก้ัรมธรรม์ประกันัภัยัอย่�งื่

ต่อเน่�องื่และไม่ม่กั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ใดๆ ในระหว่�งื่ระยะเวล�ที่่�เอ�ประกัันภััย

 ภั�ยหลังื่จำ�กัท่ี่�บุร่ษัที่ได้ให้สุ่วนลดเบุ่�ยประกัันภััยกัรณ่ีประวัต่ด่ในปีต่ออ�ย้ไปแล้ว ห�กับุร่ษัที่ได้รับุแจ้ำงื่กั�รเร่ยกัร้องื่ 

ผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุเหต้กั�รณี์ท่ี่�เกั่ดขึ�นในระหว่�งื่ระยะเวล�เอ�ประกัันภััยของื่ปีกัรมธรรม์ประกัันภััยกั่อนหน้�ดังื่กัล่�ว 

บุร่ษทัี่จำะจำ�่ยผู้ลประโยชีนส์ุำ�หรับุคำว�มสุ้ญเสุย่หรอ่คำว�มเสุ่ยห�ยดงัื่กัล�่วใหก้ัต็อ่เม่�อผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่ไดค้ำน่จำำ�นวนเง่ื่น 

สุ่วนลดเบุ่�ยประกัันภััยกัรณี่ประวัต่ด่ท่ี่�บุร่ษัที่ให้ไว้กัลับุค่ำนยังื่บุร่ษัที่แล้ว หร่อบุร่ษัที่อ�จำเล่อกัจำ่�ยผู้ลประโยชีน์ให้โดยหักั

สุ่วนลดเบุ่�ยประกัันภััยกัรณี่ประวัต่ด่ที่่�บุร่ษัที่ได้ให้สุ่วนลดไปแล้วออกัจำ�กัจำำ�นวนเงื่่นผู้ลประโยชีน์ที่่�บุร่ษัที่ต้องื่จำ่�ย

 สุำ�หรับุกัรมธรรม์ประกัันภััยปีต่ออ�ย้ ห�กัม่กั�รเร่ยกัร้องื่ผู้ลประโยชีน์ บุร่ษัที่จำะไม่ให้สุ่วนลดเบุ่�ยประกัันภััยกัรณี่

ประวต่ัด่เพ่�อนำ�ไปเปน็สุว่นลดกับัุเบุ่�ยประกันัภัยัสุ้ที่ธ่ร�ยปใีนปีกัรมธรรม์ประกันัภัยัถัดไป โดยเบุ่�ยประกันัภัยัสุ้ที่ธ่ร�ยปใีนป ี

กัรมธรรม์ประกัันภััยถัดไปนั�น จำะกัลับุม�เที่่�กัับุเบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่ร�ยปีต�มปกัต่

 กั�รลดเบุ่�ยประกัันภััยให้แกั่ผู้้้ ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ต�มเงื่่�อนไขน่�  ให้กัระที่ำ�โดยหักัจำ�กัเบุ่�ยประกัันภััยที่่� 

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่จำะต้องื่ชีำ�ระสุำ�หรับุกั�รต่ออ�ย้กัรมธรรม์ประกัันภััยฉบุับุน่�เที่่�นั�น

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม



บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน)   47พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
คำ�าปร้กษัาจำิตแพที่ย์และการรักษัาโรคำที่างจำิตเวชำ 

กรณ์ีเข้าพักรักษัาเป็นผู้้้ป่วยในในโรงพยาบัาลหร่อสถานพยาบัาล
(สุำ�หรับุแนบุต่ดข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน)

หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล 

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

คำำาจำำากัดคำวามเพิ�มเติม

1. จำิตแพที่ย์ หม�ยถึงื่ ผู้้ ้ที่่�สุำ�เร็จำกั�รศึกัษ�ได้รับุปร่ญญ�แพที่ยศ�สุตร์บัุณีฑ่ิต ได้ขึ�น

ที่ะเบุ่ยนอย่�งื่ถ้กัต้องื่จำ�กัแพที่ยสุภั� และได้รับุอน้ญ�ตให้ประกัอบุ

ว่ชี�ชี่พสุ�ข�จำ่ตเวชี

2. ตลอดอายุสัญญาประกันภัย หม�ยถึงื่ ระยะเวล�เอ�ประกัันภััยที่ั�งื่หมดที่่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ได้รับุ

คำว�มค้ำ้มคำรองื่ต�มกัรมธรรม์ประกัันภััยน่�และกัรมธรรม์ประกัันภััย

ปีต่อๆ ไปจำ�กับุร่ษัที่ นับุแต่วันท่ี่�กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�เร่�มต้นม่ผู้ล

บุังื่คำับุเป็นคำรั�งื่แรกัจำนถึงื่วันสุ่�นผู้ลบัุงื่คำับุของื่กัรมธรรม์ประกัันภััย

ต�มท่ี่�ได้ระบุ้ไว้ในต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกัันภััยและ/หร่อใบุรับุรองื่

กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่
กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้ป้ว่ยใน) หมวดคำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รประกันัภัยัสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำลของื่
กัรมธรรม์ประกันัภััยน่�ไดข้ย�ยคำว�มคำ้ม้คำรองื่ค่ำ�ปรกึัษ�จำต่แพที่ย์และกั�รรักัษ�โรคำที่�งื่จำต่เวชี กัรณ่ีเข้�พักัรักัษ�เป็นผู้้ป้ว่ยใน
ในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล
 ภั�ยในระยะเวล�ท่ี่�เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ม่ผู้ลบุงัื่คัำบุ ห�กัผู้้ไ้ด้รบัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่เข้�รับุกั�รรกััษ�พย�บุ�ลโดยจำต่แพที่ย์อนัเน่�องื่
ม�จำ�กัโรคำที่�งื่จำต่เวชีในฐ�นะผู้้ป่้วยในในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ลเวชีกัรรม บุรษ่ทัี่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีน์สุำ�หรับุค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ย
ซึ�งื่เกัด่ขึ�นจำ�กักั�รรกััษ�พย�บุ�ลท่ี่�ม่คำว�มจำำ�เป็นที่�งื่กั�รแพที่ย์และม�ตรฐ�นที่�งื่กั�รแพที่ย์ต�มค่ำ�บุรก่ั�รอตัร�ทัี่�วไป โดยจำะจ่ำ�ย
ให้ต�มค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยที่่�เกัด่ขึ�นจำรง่ื่หักัด้วยคำว�มรบัุผู้ด่สุ่วนแรกั (Deductible) และ/หรอ่ค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยร่วม (Co-payment) (ถ้�ม่) แต่ไม่เก่ัน
จำำ�นวนเงื่น่ผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อกั�รพักัรกััษ�เป็นผู้้ป่้วยในคำรั�งื่ใดคำรั�งื่หนึ�งื่ (Per Confinement) และ/หรอ่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์
สุ้งื่สุด้ต่อรอบุปีกัรมธรรม์ประกันัภัยั (ถ้�ม)่ และ/หรอ่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุด้ตลอดอ�ยสัุ้ญญ�ประกันัภัยั (ถ้�ม)่ ต�มท่ี่�
ระบุไ้ว้ในต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยัและ/หรอ่ใบุรับุรองื่กั�รประกันัภัยักัรณ่ีต่ออ�ย้
 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 
และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้
 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม



48   บุร่ษัที่ แปซ่ฟิคำ คำรอสุ ประกัันสุ้ขภั�พ จำำ�กััด (มห�ชีน) พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบัที่้ายขยายคำวามคำุ้มคำรอง
คำ�าบัริการที่างการพยาบัาลเฝ้้าไข้พิเศษัที่ี�บั้าน

(สุำ�หรับุแนบุต่ดข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่กั�รรักัษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหร่อสุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้้ป่วยใน)

หมวดคำว�มคำ้้มคำรองื่กั�รประกัันภััยสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำล 

กัรมธรรม์ประกัันภััยสุ้ขภั�พและอ้บุัต่เหต้ “น่วนอร์มอลไลฟ์สุไตล์ ซ่ร่สุ์”)

รหัสุบุร่ษัที่

เอกัสุ�รแนบุที่้�ยเลขที่่� เป็นสุ่วนหนึ�งื่ของื่กัรมธรรม์ประกัันภััยเลขที่่� วันที่ำ�เอกัสุ�ร

ผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้เอ�ประกัันภััย :

ผู้้้รับุประโยชีน์ : คำว�มสุัมพันธ์กัับุผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ :

ระยะเวล�ม่ผู้ลบุังื่คำับุ : เร่�มต้นวันที่่� เวล�              น. สุ่�นสุ้ดวันที่่�                        เวล�   24.00    น.

เบุ่�ยประกัันภััยสุ้ที่ธ่               บุ�ที่ อ�กัรแสุตมป์              บุ�ที่ ภั�ษ่              บุ�ที่ เบุ่�ยประกัันภััยรวม              บุ�ที่

 ห�กัข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�ขัดหร่อแย้งื่กัับุข้อคำว�มใดในกัรมธรรม์ประกัันภััย เป็นที่่�ตกัลงื่ว่�ข้อตกัลงื่คำ้้มคำรองื่

กั�รรกััษ�พย�บุ�ลในโรงื่พย�บุ�ลหรอ่สุถ�นพย�บุ�ล (ผู้้ป้ว่ยใน) หมวดคำว�มค้้ำมคำรองื่กั�รประกันัภัยัสุ้ขภั�พสุ่วนบุ้คำคำลของื่

กัรมธรรม์ประกัันภััยน่�ได้ขย�ยคำว�มคำ้้มคำรองื่คำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ลเฝั้�ไข้พ่เศษที่่�บุ้�น

 ภั�ยในระยะเวล�ที่่�เอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ม่ผู้ลบัุงื่คัำบุ บุร่ษัที่จำะจ่ำ�ยผู้ลประโยชีน์คำ่�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ลเฝ้ั�ไข้พ่เศษ 

ท่ี่�บุ้�นน่�ต่อเม่�อแพที่ย์ที่่�ที่ำ�กั�รรักัษ�ลงื่คำว�มเห็นและสุั�งื่ว่�ผู้้้ได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ม่คำว�มจำำ�เป็นต้องื่ได้รับุบุร่กั�รที่�งื่กั�ร

พย�บุ�ลเฝั�้ไขพ้เ่ศษท่ี่�บุ�้น ในขณีะท่ี่�ผู้้ไ้ดร้บัุคำว�มคำ้ม้คำรองื่พกััรกััษ�ตวัอย้ท่่ี่�บุ�้นตอ่เน่�องื่จำ�กักั�รเข�้พกััรกััษ�ตวัเปน็ผู้้ป้ว่ยใน  

สุำ�หรบัุกั�รพกััรกััษ�เป็นผู้้ป้ว่ยในคำรั�งื่ใดคำรั�งื่หนึ�งื่ (Per Confinement) โดยจำะจำ�่ยคำ�่บุรก่ั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ลเฝั�้ไขพ้เ่ศษท่ี่�บุ�้น 

ให้ต�มคำ่�ใชี้จำ่�ยท่ี่�เกั่ดขึ�นจำร่งื่ แต่ไม่เกั่นจำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์สุ้งื่สุ้ดต่อวันและจำำ�นวนวันสุ้งื่สุ้ดไม่เกั่น 30 วันต่อกั�ร 

พักัรักัษ�เป็นผู้้้ป่วยในคำรั�งื่ใดคำรั�งื่หนึ�งื่ (Per Confinement) 

 ทัี่�งื่น่� คำว�มค้้ำมคำรองื่ค่ำ�บุร่กั�รที่�งื่กั�รพย�บุ�ลเฝ้ั�ไข้พ่เศษที่่�บุ้�นนั�นจำะต้องื่ได้รับุคำว�มเห็นชีอบุจำ�กับุร่ษัที่กั่อนเสุมอ  

จำึงื่จำะได้รับุคำว�มคำ้้มคำรองื่ภั�ยใต้เอกัสุ�รแนบุที่้�ยน่�

 คำว�มรับุผู้ด่ของื่บุรษั่ที่มไ่มเ่กัน่จำำ�นวนเง่ื่นผู้ลประโยชีน์ท่ี่�ระบุใ้นต�ร�งื่ผู้ลประโยชีน์และ/หรอ่ต�ร�งื่กัรมธรรม์ประกันัภัยั 

และ/หร่อใบุรับุรองื่กั�รประกัันภััยกัรณี่ต่ออ�ย้

 ถ�้ข้อคำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�ขดัหรอ่แยง้ื่กับัุข้อคำว�มในกัรมธรรม์ประกัันภััย ใหใ้ชีข้อ้คำว�มในเอกัสุ�รแนบุท้ี่�ยน่�แที่น  

สุ่วนเงื่่�อนไขและข้อกัำ�หนด และข้อยกัเว้นอ่�นๆ ในกัรมธรรม์ประกัันภััยคำงื่ใชี้บุังื่คำับุต�มเด่ม





Scan here fo
r q

uic
k 

as
si

st
an

ce

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02 401 9189
โทรสาร : 02 401 9187
อีเมล์ : contactus@th.pacificcrosshealth.com

Pacific Cross Health Insurance PCL
152 Chartered Square Building 21st Floor,
North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500

Tel : +662 401 9189
Fax : +662 401 9187
E-mail : contactus@th.pacificcrosshealth.com
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