กรมธรรม์ ประกันภัยโรคเบาหวานและอุบัติเหตุ ทูนโพรเทค
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ ยประกันภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ข ้อบังคับ เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัย ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย เงื่ อนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลง
กรมธรรม์ประกันภัย
คุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบคาขอเอาประกันภัย ใบสลัก
หลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปเงื่อนไข ความคุม้ ครอง และ
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ งสัญญา
ประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บริษัท
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ ง
ผู้เอำประกันภัย
เป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ระยะเวลำที่ ไ ม่ ค้ ุ ม ครอง หมายถึง ระยะเวลานับจากวันที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ ม มี ผลบังคับเป็ นครั้ ง
แรก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุม้ ครองสาหรับแต่ละโรคที่
(Waiting Period)
ระบุตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สภำพที่เป็ นมำก่อนกำร หมายถึง โรคเรื้ อรัง หรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็ นโรคที่
ได้รั บ ความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ผู ้เ อา
เอำประกันภัย (Preประกันภัยก่ อนวันที่ ก รมธรรม์ป ระกันภัย นี้ เริ่ มมี ผลบังคับ เป็ นปี แรก
existing Condition)
และยังมิ ไ ด้รัก ษาให้หายขาด หรื อมี นัย ส าคัญเพี ย งพอที่ ทาให้บุคคล
ทัว่ ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแล หรื อรักษา หรื อที่ทาให้แพทย์พึงให้
การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่ างกายอันเป็ นผลจากโรค
กำรป่ วย
หมายถึง ผู ้ที่ ไ ด้รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต และมี ใ บอนุ ญ าตประกอบ
แพทย์
วิชาชีพสาขาเวชกรรมตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่ งจัดให้บริ ก ารทางการแพทย์ โดยสามารถรั บ
โรงพยำบำล
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน หรื อบาบัดรักษาโรคหรื อการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่ อง

สถำนพยำบำล

หมายถึง

คลินิก

หมายถึง

กำรพักรักษำเป็ นผู้ป่วยใน หมายถึง
ค รั้ ง ใ ด ค รั้ ง ห นึ่ ง (Per
Confinement)

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

หมายถึง

ตลอด 24 ชัว่ โมง และได้รับใบอนุ ญาตหรื อจดทะเบียนดาเนิ นการเป็ น
“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
สถานที่ ซ่ ึ ง จัด ไว้เ พื่ อ การประกอบโรคศิ ล ปะ หรื อ ประกอบวิ ช าชี พ
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในท้องถิ่นที่
ให้บริ การ
สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยไม่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้า งคื น และได้รั บ อนุ ญ าตหรื อ จดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
“คลินิก” ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
การเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน หรื อการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่
ต้องเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
และให้ ร วมถึ ง การเข้า พัก รั ก ษาตัว เป็ นผู ้ป่ วยใน (Day Surgery) ใน
โรงพยาบาล ไม่ว่ากี่ ครั้ งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรื อการป่ วย
เดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ต่ อ เนื่ อ งกั น ทั้ ง นี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ อ อกจาก
โรงพยาบาลครั้งสุ ดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็ นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน
ด้วย
ผูป้ ่ วยที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรื อการป่ วยอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน และให้รวมถึ ง
กรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ผูป้ ่ วยที่ เข้ารั บการรั ก ษาพยาบาลการบาดเจ็บหรื อการป่ วยในแผนก
ผูป้ ่ วยนอก หรื อในแผนกผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลโดยไม่มีความ
จาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรื อการป่ วย
ตามหลักวิชาการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถิ่ นที่ ใ ห้บ ริ ก าร
ดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานวิชาชีพและข้อบังคับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล
(3) มาตรฐานด้านยา และเครื่ องมือแพทย์
(4) หลักการดูแลผูป้ ่ วยโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

หมายถึง ความจ าเป็ นต้อ งใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ หรื อ บริ ก ารอื่ น ๆ ของ
สถานพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาการบาดเจ็บหรื อ
การป่ วยโดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้อ งสอดคล้อ งกับ การวิ นิ จ ฉัย โรค และการรั ก ษาตามภาวะการ
บาดเจ็บ หรื อการป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย
(2) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้ อาประกันภัยหรื อครอบครัวของผู ้
เอาประกันภัย หรื อ ของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว
หมายถึง การรั ก ษาการบาดเจ็ บ หรื อ การป่ วยโดยผู ้ป ระกอบโรคศิ ล ปะที่ มี
กำรแพทย์ทำงเลือก
ใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ให้บริ การ ในสาขาทางการแพทย์แผนไทย หรื อ
การแพทย์แผนจีน หรื อไคโรแพรคติก หรื อสาขาอื่นที่มิใช่การแพทย์
แผนปัจจุบนั
หมายถึง การผ่าตัดที่ผา่ นผนังหรื อช่องโพรงของร่ างกาย ซึ่งจาเป็ นต้องใช้ยาสลบ
กำรผ่ำตัดใหญ่
แบบทัว่ ไป (General Anaesthesia) หรื อการใช้ยาระงับความรู ้สึกเฉพาะ
ส่วน (Regional Anaesthesia)
กำรผ่ ำ ตั ด ใหญ่ ที่ ไ ม่ ต้ อ ง หมายถึง การผ่าตัดใหญ่หรื อการทาหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรื อการใช้
เครื่ องมือบาบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่
พักรั กษำตัวเป็ นผู้ป่วยใน
ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
(Day Surgery)
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่
ปี กรมธรรม์ประกันภัย
วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อ ๆ ไป
ควำมจำเป็ นทำง
กำรแพทย์

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด
1. สัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย
และข้อแถลงเพิ่มเติ ม (ถ้ามี ) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้น ๆ อาจจะ
ได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ น
โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ใน เอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
2. กำรไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ ำนควำมไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัย มี
ผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นคร้ัง
แรก เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้ท ราบข้อ มู ล อัน จะบอกล้า งสั ญ ญาประกัน ภัย ได้ แต่ มิ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ บ อกล้า งสั ญญา
ประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณี น้ ีได้
3. ควำมสมบูรณ์ แห่ งสั ญญำและกำรเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
4. การเรียกร้ องค่าทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลหรื อคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1) แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุวา่ เป็ นโรคที่ได้รับความคุม้ ครอง อาการสาคัญ และผลการวินิจฉัย
3) ผลตรวจเลือด และ/หรื อ ผลการตรวจจากห้องปฏิบตั ิการ (ถ้ามี)
4) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน (กรณีเบิกค่า
รักษาพยาบาล หรื อเงินชดเชยรายวัน หรื อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จ
ที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อา
ประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วน
ที่ขาดจากบริ ษทั
กรณีเบิกเงินชดเชยรายวันสามารถใช้สาเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อสาเนาใบสรุ ปปิ ด
หน้างบกับใบเสร็จรับเงินแทนได้
5. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับ
การประกันภัย นี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิ กศพในกรณี ที่มี เหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
6. การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว หรื อในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
7. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
7.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะถึงกาหนดชาระทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น โดยผูเ้ อา
ประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7.2 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบราย...เดือน (ระบุได้ 1 หรื อ 3 หรื อ 6 เดือน) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย

7.2.1 การชาระเบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะ
เริ่ ม ต้น โดยผู เ้ อาประกัน ภัย และความคุ้ม ครองจะเริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ตามวัน ที่ ร ะบุใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
7.2.2 เบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ ครบก าหนดระยะเวลาการชาระค่ าเบี้ ยประกันภัย หากมี ก ารชาระเบี้ ยประกันภัย ให้ถื อว่าความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ป ระกันภัย นี้ เป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่ องจากงวดก่ อนหน้า และบริ ษทั จะไม่ นา
เงื่ อนไขเรื่ องการไม่ โ ต้แย้ง หรื อคัด ค้า นความไม่ส มบู รณ์ ข องสั ญ ญาประกัน ภัย เรื่ องระยะเวลาที่ ไ ม่
คุม้ ครอง (Waiting Period) และเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) มา
เริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อความ
คุม้ ครองได้
7.2.3 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าทดแทนใด ๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยัง
ไม่ได้รับชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับ
ชาระออกจากค่าทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทนส่ วนที่เหลือให้ กบั ผู ้
เอาประกันภัย หรื อผูร้ ับผลประโยชน์
8. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ
ขอยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยและส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ได้รับ
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้ น
9. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
9.1 กรณีที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการ
9.1.1 ปรับอัตราเบี้ ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อา
ประกันภัย และ

9.1.2 การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการรั บ ประกัน ภัย เงื่ อ นไขข้อ ตกลงคุ้ม ครองของก รมธรรม์
ประกันในปี ต่ออายุได้ตามความจาเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่ อน
ผัน 30 วัน บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกั นภัย เรื่ อง
ระยะเวลาที่ไม่คมุ้ ครอง (Waiting Period) และเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
มาเริ่ มนับใหม่ หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระเบี้ ยประกันภัยครั้ งสุ ดท้าย กรณี มีการเรี ยกร้องค่า
ทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ ง
ชาระออกจากค่าทดแทนที่บริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
9.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
10. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
10.1 กรณี ชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
10.1.1 บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ยกเว้นกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยทา
การฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
10.1.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ น
หนังสื อ และมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มที่
(ไม่เกิน / เดือน)
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85

10
11
12

90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งได้
10.2 กรณี ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อ 7.2
10.2.1 บริ ษทั ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ยกเว้นกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยทา
การฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
10.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ น
หนังสื อและมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรั บระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับ นี้ ไ ด้ใ ช้บ ัง คับมาแล้วออกตามส่ วน แต่ ส าหรั บ กรณี ก ารช าระเบี้ ย ประกันภัย แบบราย 1 เดื อน กรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันสุ ดท้ายที่ เบี้ ยประกันภัยซึ่ งได้รับชาระมาแล้ว สามารถซื้ อความ
คุม้ ครองได้โดยบริ ษทั จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
11. การสิ้นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
11.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่ไม่มีการต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัย)
11.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ …. ปี บริ บูรณ์ (ระบุได้ ตำ่ สุด 60 ปี บริ บูรณ์ และสูงสุด
ไม่ เกินอำยุที่กำหนดในอัตรำเบีย้ ประกันภัยสำหรั บกรมธรรม์ ประกันภัยนี)้
11.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อ 7
11.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
11.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรับการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองตามข้อ 10.4 หรื อ 10.5 บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่วน
11.6 ความคุ ้ม ครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกันภัย นี้ แต่ ล ะความคุ ้ม ครองจะสิ้ นสุ ดเมื่ อบริ ษ ทั ได้จ่ายค่า
ทดแทนตามจานวนเงิ นเอาประกันภัย สู งสุ ดที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนั้น ๆ
ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะให้ค วามคุม้ ครองต่ อไป จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจานวนเงิ น เอา
ประกันภัยของความคุม้ ครองอื่นที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
11.7 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา
24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย

12. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ ง ทาให้
12.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินเอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยจะได้รับตาม
กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ จะเท่ากับจานวนเบี้ ยประกันภัย ที่ ไ ด้ชาระแล้วนั้น สามารถซื้ อความคุม้ ครองตามการ
ประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยที่ถูกต้องแท้จริ งนั้นไม่อาจ
ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าทดแทนใด ๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระมาแล้วแทน
12.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ผู ้
เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั จะไม่นาเงื่ อนไขนี้ ไปบังคับใช้เพื่อการปรั บเบี้ ยประกันภัยย้อนหลังสาหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธี ก ารอนุ ญาโตตุล าการ บริ ษ ทั ตกลงยิน ยอมและให้ทาการวิ นิจฉัย ชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุล าการตามระเบี ย บ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
14. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ก็ต่อเมื่อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บ
ประโยชน์ และ/หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่ อ งจาก
สาเหตุดังต่ อไปนี้
3.1 การป่ วยใด ๆ ที่เกิดขึน้ ในระหว่ างระยะเวลาที่ไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
3.2 สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
3.3 การตรวจสุ ขภาพ การร้ องขอเข้ าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อร้ องขอการผ่ าตัด การพักฟื้ น หรื อ
การพักเพื่อการฟื้ นฟูหรื อการรักษาด้ วยวิธีให้ พักอยู่เฉย ๆ หรื อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้ มีผ้ ูช่วยดูแล
ทั่วไป การตรวจหรื อการรักษาที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับโรคที่เป็ นสาเหตุของการรับตัวไว้ ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัย
การบาดเจ็บหรื อการป่ วย การรักษาหรื อตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ ใช่ ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่
เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
3.4 การตรวจรักษาที่ไม่ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ ทางเลือก
3.5 ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดจากการตรวจรั กษาพยาบาลที่ผ้ ูเอาประกันภัย ซึ่ งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตัวเอง รวมทั้ง
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผู้เอาประกันภัย
3.6 ค่าจ้ างพยาบาลพิเศษ
3.7 การรักษาหรื อการตรวจวินิจฉัยที่ไม่ เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรื อภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้ อง
กับโรคที่ได้ รับความคุ้มครอง
3.8 กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เทียม เครื่ องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ คงทนต่ าง ๆ
3.9 โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes)
3.10 โรคเบาหวานที่ มี ส าเหตุ ม าจากโรคตั บ อ่ อ นอั ก เสบจากสุ รา (Diabetes caused by alcoholic
pancreatitis)
3.11 โรคเบาหวานที่มีสาเหตุมาจากการใช้ สเตียรอยด์ (Diabetes caused by steroid use)

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
คาจากัดความเพิม่ เติม
โรคเบาหวานชนิดที่ 1
(Type 1 Diabetes)

โรคเบาหวานชนิดที่ 2
(Type 2 Diabetes)

หมายถึง การเกิดโรคเบาหวานชนิดต้องใช้อินซูลิน (โรคเบาหวานชนิดที่ 1) โดย
มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1) มี ก ารขาดอิ นซู ลิ นซึ่ งผลิ ตจากตับอ่อนจากภาวร อันเป็ นผลมาจาก
เซลล์ของตับ อ่ อนถู ก ท าลายด้วยระบบภูมิ คุ้มกัน ของร่ า งกาย (Autoimmune) และการวินิจฉัยจะต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านระบบต่อมไร้ท่อหรื อแพทย์ซ่ ึ งาด้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพ
ทนสภาแห่งประเทศไทย
2) การให้อินซูลินจากภายนอกในแต่ละวันเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อรักษาระดับ
น้ าตาลในเลือดให้ปกติ
3) มีอาการเกิดขึ้นและยังเป็ นอยูเ่ ป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน
บริ ษัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ใ นข้ อ นี้ ภายใต้ เ งื่ อ นไขว่ า วัน ที่ ผู ้เ อา
ประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรื อยืนยันจากแพทย์เป็ นครั้ งแรกใน
ขณะที่ยงั มีชีวิตอยูว่ า่ การเจ็บป่ วยเป็ นโรคร้ายแรงนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
หมายถึง การเกิดโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 หรื อที่เรี ยกว่า Diabetes Mellitus โดยมี
ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่ผลิตโดยตับอ่อนได้ อันเป็ นเหตุ
ให้ตบั อ่อนผลิตอินซู ลินเสริ ม แต่ ก็ยงั ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียง
พอที่จะรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้เป็ นปกติ

ความคุ้มครอง
ระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับและเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)
ตามที่ระบุไว้สาหรับโรคแต่ละโรคตามที่ระบุไว้ในตารางของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์วา่ มีการป่ วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้
โรคที่ได้ รับความคุ้มครอง
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes)
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes)

ระยะเวลาที่ไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
90 วัน

ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อตกลงนี้ ให้เพียงโรคใดโรคหนึ่ งเท่านั้น โดยบริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่อปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
การเรียกร้ องผลประโยชน์ โรคร้ ายแรงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. สาเนาใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มี เหตุอันสมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง หลัก ฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ไ ด้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ดเท่าที่
จะกระทาได้แล้ว
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม
ข้ อ ตกลงความคุ้ ม ครองนี้ไ ม่ ค้ ุ ม ครองการป่ วยด้ ว ยโรคร้ า ยแรง ซึ่ งเกิด ขึ้นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ ยืนยันและมีหลักฐานชั ด เจนว่ า เกี่ยวข้ องกับ โรคร้ ายแรงหรื อโรคร้ า ยแรงที่
เกิดขึ้นก่ อนวันเริ่ มมีผลคุ้มครองตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ เว้ นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้ แถลงให้ บริ ษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเสี่ ยงภัย โดยไม่ มีเงื่อนไขยกเว้ นความคุ้มครองดังกล่ าว
2) สู ดดม กิน ดื่ ม ฉี ด หรื อนาสารมีพิษเข้ าร่ างกายไม่ ว่าด้ วยวิธีใด ในขณะที่ร้ ู สึกผิดชอบ หรื อวิกลจริ ต
หรื อไม่กต็ าม
3) ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ ยอมรับการรักษา แนะนา หรื อ ปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์
4) การตรวจรักษาพยาบาลที่ผ้ เู อาประกันภัย ซึ่งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาล
จากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผู้เอาประกันภัย
5) การติดเชื้อไวรัสภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (HIV Positive) หรื อภาวะของโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (AIDS) ของ
ผู้ เอาประกันภั ย ไม่ ว่ า จะทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มก็ต าม เป็ นที่ เข้ า ใจว่ า การติ ด เชื้ อ HIV หรื อโรคเอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาสหรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาส ให้ รวมถึง

แต่ ไม่ จากัดเฉพาะ เชื้อที่ทาให้ เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้
เกิดโรคลาไส้ อักเสบเรื้ อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้ อไวรั ส และ/หรื อเชื้ อราที่แพร่ กระจายอยู่
ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ ไม่
จ ากัด เฉพาะเนื้ อ งอก Kaposi's Sarcoma มะเร็ งต่ อมน้า เหลื อ งที่ระบบประสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็ นอาการของภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่ างกระทันหัน เจ็บป่ วย
หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง (AIDS) ให้ รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่
ทาให้ เกิดโรคสมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia)

ข้ อตกลงคุ้มครอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา
คาจากัดความเพิม่ เติม
เบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา (Diabetic
Retinopathy)

หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนที่พบในผูป้ ่ วยเบาหวาน ส่ งผลให้เกิด อาการตามัว ซึ่ ง
อาจร้ายแรงถึงขั้นสู ญเสี ยการมองเห็นหรื อตาบอดได้ โดยเบาหวานขึ้น
ตาจาเป็ นต้องได้รับการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ ที่ได้รับการรับรองว่ามี
ความจ าเป็ นทางการแพทย์โ ดยจัก ษุ แ พทย์ โดยสามารถอ้า งอิ ง จาก
รายงานในเรื่ อการตรวจของการตรวจจอประสาทตาโดยการฉี ดสี และ
การตรวจวัดสายตามีค่าที่ 6/18 หรื อแย่กว่านั้นในข้างที่ สายตาที่ดีกว่า
โดยการใช้ป้ายตรวจวัดสายตาที่เรี ยกว่า“สเนลเลนชาร์ต”(Snellen chart)
ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง โรคโคม่ า จากเบาหวานที่ มี ส าเหตุ จ ากการดื่ ม สุ ร า
(Alcoholic Cirrhosis) การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)

ความคุ้มครอง
ระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับและเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)
ตามที่ระบุไว้สาหรับโรคแต่ละโรคตามที่ระบุไว้ในตารางของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์วา่ มีการป่ วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้
โรคที่ได้ รับความคุ้มครอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy)

ระยะเวลาที่ไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
90 วัน

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามตารางด้านล่างนี้
ชนิดของโรค
เบาหวานเข้าจอประสาทตาทั้ง 2 ข้าง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา 1 ข้าง

จานวนผลประโยชน์
100% ของจ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ใ นหน้ า
ตารางกรมธรรม์ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี้
50% ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี้

ความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัย
สู งสุ ดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนี้ครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้ องผลประโยชน์ โรคร้ ายแรงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. สาเนาใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มี เหตุอันสมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด แต่ไ ด้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ดเท่าที่
จะกระทาได้แล้ว
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม
ข้ อ ตกลงความคุ้ ม ครองนี้ไ ม่ ค้ ุ ม ครองการป่ วยด้ ว ยโรคร้ า ยแรง ซึ่ งเกิด ขึ้นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ ยืนยันและมีหลักฐานชั ด เจนว่ า เกี่ยวข้ องกับ โรคร้ ายแรงหรื อโรคร้ า ยแรงที่
เกิดขึ้นก่ อนวันเริ่ มมีผลคุ้มครองตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ เว้ นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้ แถลงให้ บริ ษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเสี่ ยงภัย โดยไม่ มีเงื่อนไขยกเว้ นความคุ้มครองดังกล่ าว
2) สู ดดม กิน ดื่ ม ฉี ด หรื อนาสารมีพิษเข้ าร่ างกายไม่ ว่าด้ วยวิธีใด ในขณะที่ร้ ู สึกผิดชอบ หรื อวิกลจริ ต
หรื อไม่กต็ าม
3) ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนา หรื อ ปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์
4) การตรวจรักษาพยาบาลที่ผ้ เู อาประกันภัย ซึ่งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาล
จากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผู้เอาประกันภัย
5) การติดเชื้อไวรัสภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (HIV Positive) หรื อภาวะของโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (AIDS) ของ
ผู้ เอาประกันภั ย ไม่ ว่ า จะทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มก็ต าม เป็ นที่ เข้ า ใจว่ า การติ ด เชื้ อ HIV หรื อโรคเอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาสหรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาส ให้ รวมถึง
แต่ ไม่ จากัดเฉพาะ เชื้อที่ทาให้ เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้
เกิดโรคลาไส้ อักเสบเรื้ อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้ อไวรั ส และ/หรื อเชื้ อราที่แพร่ กระจายอยู่
ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ ไม่

จ ากัด เฉพาะเนื้ อ งอก Kaposi's Sarcoma มะเร็ งต่ อมน้า เหลื อ งที่ระบบประสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็ นอาการของภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่ างกระทันหัน เจ็บป่ วย
หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง (AIDS) ให้ รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่
ทาให้ เกิดโรคสมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia)

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเจ็บป่ วยขั้นรุนแรงอันเนื่ องมาจากโรคเบาหวาน
คาจากัดความเพิม่ เติม
หมายถึง
การตัดรยางค์ของ
ร่ างกายจาก
โรคเบาหวาน (Diabetic
Limb amputation)

โรคเบาหวานลงไต
(Diabetic
Nephropathy)

หมายถึง

ตาบอดจาก
โรคเบาหวาน
(Blindness)

หมายถึง

ร่ างกายปฏิเสธการปลูก หมายถึง
ถ่ายอวัยวะ (Body
reject
transplantation)
การผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะ หมายถึง
(Major Organs
Transplantation)

ส่ วนหนึ่ งในกระบวนการรักษาทางการแพทย์ ซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อรักษา
ชีวิตของผูป้ ่ วย ป้ องกันการแพร่ กระจายของโรคเบาหวาน หรื อเพื่อลด
การบาดเจ็บจากโรคเบาหวานไม่ให้ลุกลาม นอกจากนี้ ยงั เป็ นการให้
ผูป้ ่ วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวร่ างกายได้ใกล้เคียงปกติ ทั้งนี้ การตัด
รยางค์เป็ นการตัดอวัยวะของร่ างกายแบ่งเป็ นสองประเภท คือ
1) การตัดรยางค์ส่วนบน (Upper extremity amputation) โดยมีระดับของ
การตัดตั้งแต่ระดับเหนือข้อศอกจนถึงการตัดระดับนิ้วมือ
2) การตัด รยางค์ส่ ว นล่ า ง (Lower extremity amputation) โดยมี ร ะดับ
ของการตัดตั้งแต่เหนือหัวเข่า จนไปถึงการตัดระดับนิ้วเท้า
ได้รับการวินิจฉัยเป็ นภาวะแทรกซ้อนบริ เวณไตชนิ ดรุ นแรงของผูป้ ่ วย
เบาหวานอย่างชัดเจนโดยการยืนยันจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะ
ทาง และเห็นได้ชดั จาก eGFR น้อยกว่า 30 มล. / นาที / 1.73 ตร.ม. โดย
มีโปรตีนในปัสสาวะต่อเนื่องมากกว่า 300 มก. / 24 ชัว่ โมง
ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง โรคโคม่ า จากเบาหวานที่ มี ส าเหตุ จ ากการดื่ ม สุ ร า
(Alcoholic Cirrhosis) การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)
การสู ญเสี ยการมองเห็นของตาทั้งสองข้าง และต้องได้รับคายืนยันจาก
จักษุแพทย์ว่าเป็ นการสู ญเสี ยอย่างถาวรและไม่สามารถแก้ไขให้ดีข้ นึ ได้
โดยมีการมองเห็นของสายตาทั้งสองข้างน้อยกว่า 3 / 60 หรื อลานสายตา
แคบกว่า 10 องศาซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน
กระบวนการที่ระบบภูมิคุม้ กันของผูร้ ับการปลูกถ่ายโจมตีอวัยวะหรื อ
เนื้อเยือ่ ที่ปลูกถ่าย เมื่อระบบภูมิคมุ้ กันของผูร้ ับตรวจพบว่าแอนติเจนบน
เซลล์ของอวัย วะมี ความต่างกัน อวัย วะที่ ไ ม่ตรงกันหรื ออวัย วะที่ ไ ม่
ตรงกันอย่างมากพอ จนเกิดการกระตุน้ ปฏิกิริยาการถ่ายเลือดหรื อการ
ปฏิเสธการปลูกถ่าย
การได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ในฐานะผูร้ ับ (Recipient) ดังต่อไปนี้
โดยอวัยวะในที่น้ ี หมายถึงเฉพาะตับ ไต ตับอ่อน โดยมีสาเหตุจากการที่
อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุ ดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทางานได้ดงั เดิมจาก
โรคเบาหวาน

โรคเส้ นเลือดหัวใจตีบ
(Other serious
coronary artery
diseases)

หมายถึง มีการตีบของเส้นเลือดหัวใจ 3 เส้นหลัก (Right Coronary Artery, Left
Anterior Descending และ Left Circumflex Artery) แต่ ล ะเส้ น ไม่ น้อ ย
กว่าร้อยละ 60 หากเป็ นการตีบของ Left Main Stem ร้อยละ 60 ให้ถือ
เที ย บเท่าว่ามี ก ารตี บของ 2 เส้นหลัก (Left Anterior Descending และ
Left Circumflex Artery) ซึ่ งพิ สู จน์ โ ดยการฉี ดสี เส้ น เลื อ ดหั ว ใจ
(Coronary Angiogram) โดยมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน

ความคุ้มครอง
ระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับและเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)
ตามที่ระบุไว้สาหรับโรคแต่ละโรคตามที่ระบุไว้ในตารางของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์วา่ มีการป่ วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้
โรคที่ได้ รับความคุ้มครอง
การตัดรยางค์ของร่ างกายจากโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานลงไต
ตาบอดจากโรคเบาหวาน
ร่ างกายปฏิเสธการปลูกถ่ ายอวัยวะ
การผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะ
โรคเส้ นเลือดหัวใจตีบ

ระยะเวลาที่ไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)

90 วัน

ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ ายเงิ นผลประโยชน์ตามข้อตกลงนี้ ให้เพียงโรคใดโรคหนึ่ งเท่านั้น โดยบริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่อปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
การเรียกร้ องผลประโยชน์ โรคร้ ายแรงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. สาเนาใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็ น (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มี เหตุอันสมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด แต่ไ ด้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ดเท่าที่
จะกระทาได้แล้ว
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม
ข้ อ ตกลงความคุ้ ม ครองนี้ไ ม่ ค้ ุ ม ครองการป่ วยด้ ว ยโรคร้ า ยแรง ซึ่ งเกิด ขึ้นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ ยืนยันและมีหลักฐานชั ด เจนว่ า เกี่ยวข้ องกับ โรคร้ ายแรงหรื อโรคร้ า ยแรงที่
เกิดขึ้นก่ อนวันเริ่ มมีผลคุ้มครองตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ เว้ นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้ แถลงให้ บริ ษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเสี่ ยงภัย โดยไม่ มีเงื่อนไขยกเว้ นความคุ้มครองดังกล่ าว
2) สู ดดม กิน ดื่ม ฉี ด หรื อนาสารมีพิษเข้ าร่ างกายไม่ ว่าด้ วยวิธีใด ในขณะที่ร้ ู สึกผิดชอบ หรื อวิกลจริ ต
หรื อไม่กต็ าม
3) ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ ยอมรับการรักษา แนะนา หรื อ ปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์
4) การตรวจรักษาพยาบาลที่ผ้ เู อาประกันภัย ซึ่งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาล
จากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผู้เอาประกันภัย
5) การติดเชื้อไวรัสภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (HIV Positive) หรื อภาวะของโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (AIDS) ของ
ผู้ เอาประกันภั ย ไม่ ว่ า จะทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มก็ต าม เป็ นที่ เข้ า ใจว่ า การติ ด เชื้ อ HIV หรื อโรคเอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาสหรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาส ให้ รวมถึง
แต่ ไม่ จากัดเฉพาะ เชื้อที่ทาให้ เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้
เกิดโรคลาไส้ อักเสบเรื้ อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้ อไวรั ส และ/หรื อเชื้ อราที่แพร่ กระจายอยู่
ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ ไม่
จ ากัด เฉพาะเนื้ อ งอก Kaposi's Sarcoma มะเร็ งต่ อมน้า เหลื อ งที่ ระบบประสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็ นอาการของภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่ างกระทันหัน เจ็บป่ วย
หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง (AIDS) ให้ รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่
ทาให้ เกิดโรคสมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia)

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภาวะโคม่าจากโรคเบาหวาน
คาจากัดความเพิม่ เติม
โคม่าจากเบาหวาน
(Diabetic coma)

หมายถึง ได้รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น Diabetic Ketoacidosis acidosis (DKA) หรื อ
Hyperosmolar Hyperglycemic state (HHS) ซึ่ งต้องเข้ารั บการรั ก ษาใน
โรงพยาบาลและได้รับการฉีดอินซูลินทางหลอดเลือดดา เพื่อรักษาภาวะ
น้ าตาลในเลือดสู ง โดยการวินิจฉัยว่าเป็ น DKA หรื อ HHS นั้นต้องได้รับ
การยืนยันโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทาง
ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง โรคโคม่ า จากเบาหวานที่ มี ส าเหตุ จ ากการดื่ ม สุ ร า
(Alcoholic Cirrhosis) การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)

ความคุ้มครอง
ระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับและเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)
ตามที่ระบุไว้สาหรับโรคแต่ละโรคตามที่ระบุไว้ในตารางของข้อตกลงคุม้ ครองนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์วา่ มีการป่ วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้
โรคที่ได้ รับความคุ้มครอง
โคม่าจากเบาหวาน (Diabetic coma)

ระยะเวลาที่ไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
90 วัน

ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ ายเงิ นผลประโยชน์ตามข้อตกลงนี้ ให้เพียงโรคใดโรคหนึ่ งเท่านั้น โดยบริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามจานวนเงินเอาประกันภัยต่อปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
การเรียกร้ องผลประโยชน์ โรคร้ ายแรงเกีย่ วกับโรคเบาหวาน
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. สาเนาใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็ น (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มี เหตุอันสมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง หลัก ฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ไ ด้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ดเท่าที่
จะกระทาได้แล้ว
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม
ข้ อ ตกลงความคุ้ ม ครองนี้ไ ม่ ค้ ุ ม ครองการป่ วยด้ ว ยโรคร้ า ยแรง ซึ่ งเกิด ขึ้นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ ยืนยันและมีหลักฐานชั ด เจนว่ า เกี่ยวข้ องกับ โรคร้ ายแรงหรื อโรคร้ า ยแรงที่
เกิดขึ้นก่ อนวันเริ่ มมีผลคุ้มครองตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ เว้ นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้ แถลงให้ บริ ษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเสี่ ยงภัย โดยไม่ มีเงื่อนไขยกเว้ นความคุ้มครองดังกล่ าว
2) สู ดดม กิน ดื่ ม ฉี ด หรื อนาสารมีพิษเข้ าร่ างกายไม่ ว่าด้ วยวิธีใด ในขณะที่ร้ ู สึกผิดชอบ หรื อวิกลจริ ต
หรื อไม่กต็ าม
3) ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ ยอมรับการรักษา แนะนา หรื อ ปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์
4) การตรวจรักษาพยาบาลที่ผ้ เู อาประกันภัย ซึ่งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาล
จากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผู้เอาประกันภัย
5) การติดเชื้อไวรัสภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (HIV Positive) หรื อภาวะของโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (AIDS) ของ
ผู้ เอาประกันภั ย ไม่ ว่ า จะทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มก็ต าม เป็ นที่ เข้ า ใจว่ า การติ ด เชื้ อ HIV หรื อโรคเอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาสหรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาส ให้ รวมถึง
แต่ ไม่ จากัดเฉพาะ เชื้อที่ทาให้ เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้
เกิดโรคลาไส้ อักเสบเรื้ อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้ อไวรั ส และ/หรื อเชื้ อราที่แพร่ กระจายอยู่
ทั่วไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ ไม่
จ ากัด เฉพาะเนื้ อ งอก Kaposi's Sarcoma มะเร็ งต่ อมน้า เหลื อ งที่ระบบประสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็ นอาการของภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่ างกระทันหัน เจ็บป่ วย
หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง (AIDS) ให้ รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่
ทาให้ เกิดโรคสมองเสื่ อม (Encephalopathy Dementia)

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ

การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดย
สิ้ นเชิงและมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานใดๆ ในอาชี พ
ประจา และอาชี พอื่ นๆ ได้โดยสิ้ นเชิ งตลอดไป หรื อ
ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได้ ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ปฏิ บ ัติกิ จวัตรประจ าวัน หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บัติ
ภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ใน
การประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้าย
จากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน
หรื อเคลื่ อนที่ จากห้องหนึ่ งไปยังอี กห้องหนึ่ งได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอด
เสื้ อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ นหรื อใช้
อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบน้ า รวมถึ งการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรั บประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลื อจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ าเพื่อ
การขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้ อุปกรณ์ช่วย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยใน
ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี ยชีวิต
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อา
ประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

ส าหรั บ มื อสองข้า งตั้ง แต่ ข ้อมื อ หรื อเท้า สองข้า งตั้ง แต่ ข ้อ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกัน
ไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่
เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงิน
เอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อสายตา
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ แ พทย์ล งความเห็ น ว่า ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง หรื อ สู ญ เสี ย อวัย วะ หรื อ สายตา
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อสายตา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มี เหตุอันสมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง หลัก ฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ไ ด้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ดเท่าที่
จะกระทาได้แล้ว
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุหรื อที่เกิดขึน้ ในเวลาดังต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะ
ได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1.1 การกระทาของผู้ เอาประกันภั ยขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติ ด หรื อยาเสพติด ให้ โทษจนไม่
สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้ รับมาจากอุบัติเหตุ

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่งได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลีย่ นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสั นหลังเคลื่อนทับเส้ นประสาท (Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูก
สั น หลั ง เสื่ อ ม (Spondylosis) และภาวะที่ มี ร อยแตก (Defect) หรื อ พยาธิ ส ภาพที่ ก ระดู ก สั น หลั ง ส่ วน Pars
interarticularis (Spondylolysis) เว้ นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสั นหลัง
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงครามไม่
ว่ าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตามหรื อสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึง สงครามระหว่ างชนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้ าย
1.12 การแผ่ รั งสี หรื อการแพร่ กัมมั นตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมี
การออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชก
มวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน
เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจใต้น้า
2.2 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท

2.6 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
ขณะที่ ผ้ ู เอาประกันภั ย ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ เ ป็ น ทหาร ต ารวจ หรื ออาสาสมัค ร และเข้ า ปฏิ บั ติการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ า ปฏิบัติการ
สงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้ นสุ ดการปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบั งคั บ
ต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ รายวันจากการเข้ ารักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน
รหัสบริ ษทั
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย :
ชื่อผูร้ ับประโยชน์ :
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย :
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
น. สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา 24.00 น.
จานวนเงินเอาประกันภัยต่อวัน : … บาท สูงสุดไม่เกิน… วันต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย (ระบุได้ สูงสุดไม่ เกิน 365 วัน)
เบี้ยประกันภัย
บาท อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท เบี้ยประกันภัยรวม
บาท
การขยายความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองภายใต้ ข้อตกลงคุม้ ครองเบาหวานเข้า จอ
ประสาทตา หรื อ ข้อตกลงคุม้ ครองการเจ็บป่ วยขั้นรุ นแรงอันเนื่ องมาจากโรคเบาหวาน หรื อ ข้อตกลงคุม้ ครอง
ภาวะโคม่าจากโรคเบาหวาน และแพทย์ได้ระบุให้ผเู ้ อาประกันภัยเข้า พัก รั ก ษาตัว เป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงตามข้อตกลงความคุม้ ครองข้างต้นตามความจา
เป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ โดยไม่ว่าโรคใดตามที่ระบุในข้อตกลงความคุม้ ครองข้างต้นจะ
เกิดขึ้นก่อนก็ตาม และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ไม่คมุ ้ ครอง (Waiting Period) 90 วัน
บริ ษ ัท จะจ่า ยค่า ทดแทนส าหรับ เงิน ชดเชยรายได้ร ายวัน ให้ผู เ้ อาประกัน ภัย ที ่ต อ้ งอยู ่ร ัก ษาตัว ใ น
โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม ตามจานวนเงิน เอาประกัน ภัย ต่อ วัน ที่ร ะบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ และ/หรื อเอกสารแนบท้ายนี้ โดยชดเชยตามจานวนวันที่
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมคิดค่าห้องพัก แต่สูงสุ ดไม่เกิน ………….วันต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย
(ระบุได้ สูงสุดไม่ เกิน 365 วัน)
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว ไม่เป็ นเหตุให้เสี ยสิ ทธิในการได้รับผลประโยชน์ตามเอกสารแนบท้ายนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ รายวันจากการเข้ารักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากโรคร้ ายแรง
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยออกจาก
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา
4. สาเนาใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็ น (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ ายการขยายคุ้มครองผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ รายวันจาก
การเข้ ารักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคร้ ายแรงเท่านั้น)
เอกสารแนบท้ ายขยายความคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
1. การตรวจสุ ขภาพทั่วไป การร้ องขอเข้ าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม การพักเพื่อ
การผ่ าตัด การพักฟื้ น การพักเพื่อการฟื้ นฟู หรื อการรักษาโดยวิธีให้ พักอยู่เฉยๆ หรื อไม่ มีการรักษาพยาบาลที่
เกี่ยวข้ องกับการรักษาโรคร้ ายแรงร่ วมด้ วย และไม่ ใช่ ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่ เป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์
2. การตรวจรักษาที่ไม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ถ้า ข้อ ความในเอกสารแนบท้า ยนี้ ข ัด หรื อ แย้ง กับ ข้อ ความในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ใ ช้ข ้อ ความ
ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

เอกสารแนบท้ายจากัดความรับผิด
การถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ ายร่ างกาย
(ใช้ สำหรั บแนบติดกับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวร
สิ ้นเชิ ง (อ.บ.1) เท่ ำนั้น)
รหัสบริ ษทั
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ผูเ้ อาประกันภัย :
ผูร้ ับประโยชน์ :
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย :
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
น. สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา 24.00 น.
เบี้ยประกันภัย
บาท อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท รวม
บาท
การจากัดความรับผิด : เป็ นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับ เป็ นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม
หรื อถูกทาร้ายร่ างกาย จานวนเงินเอาประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 จะลดเหลือเพียง ……บาท
ความรับผิดของบริ ษทั มีไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ถ้า ข้อความในเอกสารแนบท้า ยนี้ ข ัดหรื อแย้ง กับ ข้อความในกรมธรรม์ป ระกันภัย ให้ใ ช้ข ้อความใน
เอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

