
 

 
 

กรมธรรม์ประกนัภัยโรคเบาหวานและอุบัติเหตุ ทูนโพรเทค 
(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อเป็น
การตอบแทนเบ้ียประกันภยัท่ีผูเ้อาประกันภยัตอ้งช าระภายใตข้้อบงัคับ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง
คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปน้ี 

 

หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็น

ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลง

คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย ใบค าขอเอาประกนัภยั ใบสลกั
หลงักรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารสรุปเง่ือนไข ความคุม้ครอง และ
ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยั 

บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
ผู้เอำประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึง

เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
ระยะเวลำท่ีไม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลานับจากวนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ได้รับความคุม้ครองส าหรับแต่ละโรคท่ี
ระบุตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

สภำพท่ีเป็นมำก่อนกำร
เอำประกนัภัย (Pre-
existing Condition) 

หมายถึง โรคเร้ือรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) ซ่ึงระบุเป็นโรคท่ี
ได้รับความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ท่ีเกิดขึ้ นกับผู ้เอา
ประกันภยัก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัน้ีเร่ิมมีผลบังคบัเป็นปีแรก 
และยงัมิได้รักษาให้หายขาด หรือมีนัยส าคัญเพียงพอท่ีท าให้บุคคล
ทัว่ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแล หรือรักษา หรือท่ีท าให้แพทยพ์ึงให้
การวินิจฉยั ดูแล หรือรักษา 

กำรป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่างกายอนัเป็นผลจากโรค 
แพทย์ หมายถึง ผู ้ท่ีได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพสาขาเวชกรรมตามกฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 
โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับ

ผูป่้วยไวค้า้งคืน หรือบ าบดัรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอย่างต่อเน่ือง



 

 
 

ตลอด 24 ชัว่โมง และไดรั้บใบอนุญาตหรือจดทะเบียนด าเนินการเป็น 
“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 

สถำนพยำบำล หมายถึง สถานท่ีซ่ึงจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นในทอ้งถ่ินท่ี
ใหบ้ริการ 

คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนด าเนินการเป็น 
“คลินิก” ตามกฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 

กำรพักรักษำเป็นผู้ป่วยใน
ค ร้ั ง ใ ด ค ร้ั ง หนึ่ ง  (Per 
Confinement) 

หมายถึง การเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือการรักษาดว้ยการผ่าตดัใหญ่ท่ีไม่
ตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลแต่ละคร้ัง 
และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู ้ป่วยใน (Day Surgery) ใน
โรงพยาบาล ไม่ว่าก่ีคร้ังก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วย
เดียวกนั และยงัรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ต่อเน่ืองกัน ทั้ ง น้ี  ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่ว ันท่ีออกจาก
โรงพยาบาลคร้ังสุดทา้ย ก็ให้ถือว่าเป็นการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังเดียวกนั
ดว้ย 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 
เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วยอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน และให้รวมถึง
กรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูป่้วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยในแผนก
ผูป่้วยนอก หรือในแผนกผูป่้วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดยไม่มีความ
จ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาเป็นผูป่้วยใน 

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วย
ตามหลกัวิชาการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถ่ินท่ีให้บริการ 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) มาตรฐานวิชาชีพและขอ้บงัคบัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล 
(3) มาตรฐานดา้นยา และเคร่ืองมือแพทย ์
(4) หลกัการดูแลผูป่้วยโดยไม่เลือกปฏิบติั 
 
 



 

 
 

ควำมจ ำเป็นทำง
กำรแพทย์ 

หมายถึง ความจ าเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์ หรือบริการอ่ืน ๆ ของ
สถานพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัยและบ าบดัรักษาการบาดเจ็บหรือ
การป่วยโดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บ หรือการป่วยของผูเ้อาประกนัภยั 
(2) ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางการแพทย ์
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยัหรือครอบครัวของผู ้
เอาประกนัภยั หรือ ของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 

กำรแพทย์ทำงเลือก หมายถึง การรักษาการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยผู ้ประกอบโรคศิลปะท่ีมี
ใบอนุญาตในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ ในสาขาทางการแพทยแ์ผนไทย หรือ
การแพทยแ์ผนจีน หรือไคโรแพรคติก หรือสาขาอ่ืนท่ีมิใช่การแพทย์
แผนปัจจุบนั 

กำรผ่ำตัดใหญ่ หมายถึง การผา่ตดัท่ีผา่นผนงัหรือช่องโพรงของร่างกาย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชย้าสลบ
แบบทัว่ไป (General Anaesthesia) หรือการใชย้าระงบัความรู้สึกเฉพาะ
ส่วน (Regional Anaesthesia) 

กำรผ่ำตัดใหญ่ท่ีไม่ต้อง
พักรักษำตัวเป็นผู้ป่วยใน 
(Day Surgery) 

หมายถึง การผ่าตดัใหญ่หรือการท าหัตถการทดแทนการผ่าตดัใหญ่ หรือการใช้
เคร่ืองมือบ าบดัรักษาพิเศษท่ีสามารถทดแทนการผ่าตดัใหญ่ได ้โดยไม่
ตอ้งมีการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล 

ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบัแต่
วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อ ๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. สัญญำประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกันภยั 
และขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกันภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกันภยัตาม
สัญญาประกนัภยั  บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้น ๆ อาจจะ
ไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็น
โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้น  เอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยั มี
ผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นครั้ง
แรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั
ในกรณีน้ีได ้
3. ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำและกำรเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั 
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใด ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ/หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
4. การเรียกร้องค่าทดแทน 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลหรือคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2) ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุวา่เป็นโรคท่ีไดรั้บความคุม้ครอง อาการส าคญั และผลการวินิจฉยั 
3) ผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ (ถา้มี) 
4) ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่า

รักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายวนั หรือค่าใชจ่้ายในการเดินทาง) 



 

 
 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่
มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าไดแ้ลว้ 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จ
ท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วน
ท่ีขาดจากบริษทั 

กรณีเบิกเงินชดเชยรายวนัสามารถใชส้ าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือส าเนาใบสรุปปิด
หนา้งบกบัใบเสร็จรับเงินแทนได ้
5. การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบั
การประกันภยัน้ี และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผูเ้อาประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
6. การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ หรือในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีระบุช่ือไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 
 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งต้น บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
7. การช าระเบีย้ประกนัภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

7.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 
การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้ โดยผูเ้อา

ประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
7.2 การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบราย...เดือน (ระบุได้ 1 หรือ 3 หรือ 6 เดือน) ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ 

ประกนัภยั 



 

 
 

7.2.1 การช าระเบ้ียประกันภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะ
เร่ิมต้น โดยผูเ้อาประกันภัย และความคุ ้มครองจะเร่ิมมีผลบังคับตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ 
ประกนัภยั 

7.2.2 เบ้ียประกนัภยัของงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกันภัย หากมีการช าระเบ้ียประกันภัย ให้ถือว่าความ
คุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีเป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากงวดก่อนหน้าและบริษทัจะไม่น า
เง่ือนไขเร่ืองการไม่โต้แยง้หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย เร่ืองระยะเวลาท่ีไม่
คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภยั (Pre-existing Condition) มา
เร่ิมนบัใหม่ 

หากบริษทัยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกันภยัดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดช้ าระมาแลว้สามารถซ้ือความ
คุม้ครองได ้

7.2.3 ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนใด ๆ ในระยะเวลาผ่อนผนั และบริษทัยงั
ไม่ไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหักเบ้ียประกนัภยัเป็นจ านวนเท่ากบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บ
ช าระออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือให้กบัผู ้
เอาประกนัภยั หรือผูรั้บผลประโยชน ์

8. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look Period) 
 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชวิ้ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ี ให้ถือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไม่มีผลใช้บงัคบันับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หักค่าใชจ่้ายใด 
ๆ ทั้งส้ิน 
9. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุดซ่ึ้งขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 

9.1 กรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 
9.1.1 ปรับอตัราเบ้ียประกันภยัให้เหมาะสมกบัระดับความเส่ียงภยัและอายุท่ีเพิ่มขึ้นของผูเ้อา

ประกนัภยั และ 



 

 
 

9.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัย เง่ือนไขข้อตกลงคุ ้มครองของกรมธรรม์ 
ประกนัในปีต่ออายุไดต้ามความจ าเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบถึงการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกันภยัภายในระยะเวลาผ่อน 

ผนั 30 วนั บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยั เร่ือง
ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
มาเร่ิมนับใหม่ หากผูเ้อาประกันภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั ให้ถือว่าความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภยัน้ีส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกันภยัคร้ังสุดทา้ย กรณีมีการเรียกร้องค่า
ทดแทนภายในระยะเวลาผอ่นผนัและผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัท่ีคา้ง
ช าระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

9.3 บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็น  
ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
 10.1 กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 
  10.1.1 บริษทัไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดย้กเวน้กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัท า
การฉอ้ฉลหรือทุจริตภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
  10.1.2 ผูเ้อาประกันภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีได้ โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภัย 
(ไม่เกนิ / เดือน) 

ร้อยละของเบีย้ประกนัภัยเต็มที่ 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 



 

 
 

10 90 
11 95 
12 100 

  

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

10.2 กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 7.2 
 10.2.1 บริษทัไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดย้กเวน้กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัท า

การฉอ้ฉลหรือทุจริตภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 10.2.2 ผูเ้อาประกันภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีได้ โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็น

หนังสือและมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกันภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยั
ฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแลว้ออกตามส่วน แต่ส าหรับกรณีการช าระเบ้ียประกันภัยแบบราย 1 เดือน กรมธรรม์
ประกันภยัจะส้ินผลบงัคบัโดยอตัโนมติัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกันภยัซ่ึงได้รับช าระมาแลว้ สามารถซ้ือความ
คุม้ครองไดโ้ดยบริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 
11. การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
 11.1 ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่อ
อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 11.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายุครบ …. ปีบริบูรณ์ (ระบุได้ต ำ่สุด 60 ปีบริบูรณ์และสูงสุด
ไม่เกินอำยท่ีุก ำหนดในอัตรำเบีย้ประกันภัยส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี)้ 
 11.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 7 

11.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
11.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
 ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 10.4 หรือ 10.5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

11.6 ความคุ ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละความคุ ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัได้จ่ายค่า
ทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ครองนั้น ๆ 
ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยั เฉพาะจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

11.7 กรมธรรม์ประกันภยัน้ี และการประกันภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 
24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 



 

 
 

12. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน 
ถา้มีการแถลงอาย ุหรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให ้
12.1 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกวา่ท่ีก าหนด จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บตาม

กรมธรรม์ประกันภัยน้ี จะเท่ากับจ านวนเบ้ียประกันภยัท่ีได้ช าระแล้วนั้น สามารถซ้ือความคุม้ครองตามการ
ประกนัภยัน้ีไดต้ามอายุและเพศท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง หากอายุหรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจ
ไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนใด ๆ ให ้แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยั
ของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีไดช้ าระมาแลว้แทน 

12.2 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกว่าอตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ผู ้
เอาประกันภยั อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใช้เพื่อการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงัส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 
13. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
14. เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษทัจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บ
ประโยชน์ และ/หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก
สาเหตุดังต่อไปนี ้
 3.1 การป่วยใด ๆ ท่ีเกดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
 3.2 สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 
 3.3 การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือ 
การพักเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาด้วยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือให้มีผู้ช่วยดูแล
ท่ัวไป การตรวจหรือการรักษาท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัโรคท่ีเป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัย
การบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่
เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
 3.4 การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก 
 3.5 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้เอาประกันภัย ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย 
 3.6 ค่าจ้างพยาบาลพเิศษ 
 3.7 การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกี่ยวข้อง
กบัโรคท่ีได้รับความคุ้มครอง 
 3.8 กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทนต่าง ๆ 
 3.9 โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes) 
 3.10 โรคเบาหวานท่ีมีสาเหตุมาจากโรคตับอ่อนอักเสบจากสุรา (Diabetes caused by alcoholic 
pancreatitis) 
 3.11 โรคเบาหวานท่ีมีสาเหตุมาจากการใช้สเตียรอยด์ (Diabetes caused by steroid use) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 
(Type 1 Diabetes) 

หมายถึง การเกิดโรคเบาหวานชนิดตอ้งใชอิ้นซูลิน (โรคเบาหวานชนิดท่ี 1) โดย
มีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
1) มีการขาดอินซูลินซ่ึงผลิตจากตับอ่อนจากภาวร อันเป็นผลมาจาก
เซลล์ของตับอ่อนถูกท าลายด้วยระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย (Auto-
immune) และการวินิจฉัยจะตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นระบบต่อมไร้ท่อหรือแพทยซ่ึ์ง าด้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้งจากแพ
ทนสภาแห่งประเทศไทย 
2) การใหอิ้นซูลินจากภายนอกในแต่ละวนัเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อรักษาระดบั
น ้าตาลในเลือดใหป้กติ 
3) มีอาการเกิดขึ้นและยงัเป็นอยูเ่ป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 180 วนั 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อน้ี  ภายใต้เ ง่ือนไขว่า  ว ันท่ีผู ้เอา
ประกันภยัไดรั้บการวินิจฉัยและหรือยืนยนัจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกใน
ขณะท่ียงัมีชีวิตอยูว่า่การเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงน้ีไดเ้กิดขึ้นคร้ังแรก 

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
(Type 2 Diabetes) 

หมายถึง การเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 หรือท่ีเรียกว่า Diabetes Mellitus โดยมี
ภาวะท่ีร่างกายไม่สามารถใชอิ้นซูลินท่ีผลิตโดยตบัอ่อนได ้ อนัเป็นเหตุ
ให้ตบัอ่อนผลิตอินซูลินเสริม แต่ก็ยงัไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียง
พอท่ีจะรักษาระดบัน ้าตาลในเลือดใหเ้ป็นปกติ  

 
ความคุ้มครอง 
 ระหว่างท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัและเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 
ตามท่ีระบุไวส้ าหรับโรคแต่ละโรคตามท่ีระบุไวใ้นตารางของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการ
วินิจฉยัจากแพทยว์า่มีการป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 
 

โรคท่ีได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes) 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) 

90 วนั 

 



 

 
 

 ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงน้ีให้เพียงโรคใดโรคหน่ึงเท่านั้น โดยบริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์ โรคร้ายแรงเกี่ยวกบัโรคเบาหวาน 
 ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีทราบผลการวินิจฉัยนั้น 
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
4. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
5. เอกสารอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่
มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี             
จะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม  

ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ท้ังหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1) ความผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงท่ี
เกิดขึ้นก่อนวันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเส่ียงภัย โดยไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 

2) สูดดม กิน ด่ืม ฉีด หรือน าสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะท่ีรู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต
หรือไม่กต็าม 

3)  ผู้เอาประกนัภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 
4)  การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้เอาประกนัภัย ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ังการตรวจรักษาพยาบาล

จากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย  
5) การติดเช้ือไวรัสภูมิคุ้มกนับกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของ

ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เป็นท่ีเข้าใจว่าการติดเช้ือ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) 
หมายถึง ภูมิคุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกดิจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้
หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสหรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัสHIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง 



 

 
 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้
เกิดโรคล าไส้อักเสบเร้ือรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่
ท่ัวไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi's Sarcoma มะเร็งต่อมน ้าเหลืองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย 
หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ท่ี
ท าให้เกดิโรคสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

เบาหวานเข้าจอประสาทตา 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
เบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา (Diabetic 
Retinopathy) 

หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบในผูป่้วยเบาหวาน ส่งผลให้เกิดอาการตามวั ซ่ึง
อาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได ้โดยเบาหวานขึ้น
ตาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยการยิงเลเซอร์ ท่ีไดรั้บการรับรองว่ามี
ความจ าเป็นทางการแพทย์โดยจักษุแพทย์ โดยสามารถอ้างอิงจาก
รายงานในเร่ือการตรวจของการตรวจจอประสาทตาโดยการฉีดสี และ
การตรวจวดัสายตามีค่าท่ี 6/18 หรือแย่กว่านั้นในขา้งท่ีสายตาท่ีดีกว่า
โดยการใชป้้ายตรวจวดัสายตาท่ีเรียกวา่“สเนลเลนชาร์ต”(Snellen chart) 
ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงโรคโคม่าจากเบาหวานท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา 
(Alcoholic Cirrhosis) การใชย้าในทางท่ีผิด (Drug abuse) 

   
ความคุ้มครอง 
 ระหว่างท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัและเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 
ตามท่ีระบุไวส้ าหรับโรคแต่ละโรคตามท่ีระบุไวใ้นตารางของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการ
วินิจฉยัจากแพทยว์า่มีการป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 
 

โรคท่ีได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

เบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) 90 วนั 
 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามตารางดา้นล่างน้ี 
 

ชนิดของโรค จ านวนผลประโยชน์ 
เบาหวานเขา้จอประสาทตาทั้ง 2 ขา้ง 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุในหน้า

ตารางกรมธรรมภ์ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
เบาหวานเขา้จอประสาทตา 1 ขา้ง  50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุในหนา้ตาราง

กรมธรรมภ์ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
 
 ความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยั
สูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของความคุม้ครองน้ีครบถว้นแลว้ 



 

 
 

 
การเรียกร้องผลประโยชน์ โรคร้ายแรงเกี่ยวกบัโรคเบาหวาน 
 ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีทราบผลการวินิจฉัยนั้น 
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
4. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
5. เอกสารอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่
มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี             
จะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม  

ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ท้ังหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1) ความผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงท่ี
เกิดขึ้นก่อนวันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเส่ียงภัย โดยไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 

2) สูดดม กิน ด่ืม ฉีด หรือน าสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะท่ีรู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต
หรือไม่กต็าม 

3)  ผู้เอาประกนัภยัปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 
4)  การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้เอาประกนัภัย ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ังการตรวจรักษาพยาบาล

จากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย  
5) การติดเช้ือไวรัสภูมิคุ้มกนับกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของ

ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เป็นท่ีเข้าใจว่าการติดเช้ือ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) 
หมายถึง ภูมิคุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกดิจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้
หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสหรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัสHIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง 
แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้
เกิดโรคล าไส้อักเสบเร้ือรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่
ท่ัวไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่



 

 
 

จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi's Sarcoma มะเร็งต่อมน ้าเหลืองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย 
หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ท่ี
ท าให้เกดิโรคสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเจ็บป่วยข้ันรุนแรงอนัเน่ืองมาจากโรคเบาหวาน 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การตัดรยางค์ของ
ร่างกายจาก
โรคเบาหวาน (Diabetic 
Limb amputation) 

หมายถึง ส่วนหน่ึงในกระบวนการรักษาทางการแพทย ์ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อรักษา
ชีวิตของผูป่้วย ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคเบาหวาน หรือเพื่อลด
การบาดเจ็บจากโรคเบาหวานไม่ให้ลุกลาม นอกจากน้ียงัเป็นการให้
ผูป่้วยสามารถกลบัมาเคล่ือนไหวร่างกายไดใ้กลเ้คียงปกติ ทั้งน้ีการตดั
รยางคเ์ป็นการตดัอวยัวะของร่างกายแบ่งเป็นสองประเภท คือ 
1) การตดัรยางคส่์วนบน (Upper extremity amputation) โดยมีระดบัของ
การตดัตั้งแต่ระดบัเหนือขอ้ศอกจนถึงการตดัระดบัน้ิวมือ 
2) การตัดรยางค์ส่วนล่าง (Lower extremity amputation) โดยมีระดับ
ของการตดัตั้งแต่เหนือหวัเข่า จนไปถึงการตดัระดบัน้ิวเทา้ 

โรคเบาหวานลงไต 
(Diabetic 
Nephropathy) 

หมายถึง ไดรั้บการวินิจฉัยเป็นภาวะแทรกซ้อนบริเวณไตชนิดรุนแรงของผูป่้วย
เบาหวานอย่างชัดเจนโดยการยืนยนัจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเฉพาะ
ทาง และเห็นไดช้ดัจาก eGFR นอ้ยกว่า 30 มล. / นาที / 1.73 ตร.ม. โดย
มีโปรตีนในปัสสาวะต่อเน่ืองมากกวา่ 300 มก. / 24 ชัว่โมง 
ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงโรคโคม่าจากเบาหวานท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา 
(Alcoholic Cirrhosis) การใชย้าในทางท่ีผิด (Drug abuse) 

ตาบอดจาก
โรคเบาหวาน 
(Blindness) 

หมายถึง การสูญเสียการมองเห็นของตาทั้งสองขา้ง และตอ้งไดรั้บค ายืนยนัจาก
จกัษุแพทยว์่าเป็นการสูญเสียอยา่งถาวรและไม่สามารถแกไ้ขให้ดีขึ้นได ้
โดยมีการมองเห็นของสายตาทั้งสองขา้งนอ้ยกวา่ 3 / 60 หรือลานสายตา
แคบกวา่ 10 องศาซ่ึงมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน 

ร่างกายปฏิเสธการปลูก
ถ่ายอวัยวะ (Body 
reject 
transplantation) 

หมายถึง กระบวนการท่ีระบบภูมิคุม้กนัของผูรั้บการปลูกถ่ายโจมตีอวยัวะหรือ
เน้ือเยือ่ท่ีปลูกถ่าย เม่ือระบบภูมิคุม้กนัของผูรั้บตรวจพบวา่แอนติเจนบน
เซลล์ของอวยัวะมีความต่างกัน อวยัวะท่ีไม่ตรงกันหรืออวยัวะท่ีไม่
ตรงกนัอย่างมากพอ จนเกิดการกระตุน้ปฏิกิริยาการถ่ายเลือดหรือการ
ปฏิเสธการปลูกถ่าย  

การผ่าตัดเปลีย่นอวัยวะ 
(Major Organs 
Transplantation) 

หมายถึง การไดรั้บการผา่ตดัเปลี่ยนอวยัวะ ในฐานะผูรั้บ (Recipient) ดงัต่อไปน้ี 
โดยอวยัวะในท่ีน้ีหมายถึงเฉพาะตบั ไต ตบัอ่อน โดยมีสาเหตุจากการท่ี
อวยัวะนั้นอยู่ในระยะสุดทา้ยท่ีไม่สามารถกลบัมาท างานไดด้งัเดิมจาก
โรคเบาหวาน 



 

 
 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  
(Other serious 
coronary artery 
diseases) 

หมายถึง มีการตีบของเส้นเลือดหัวใจ 3 เส้นหลกั (Right Coronary Artery, Left 
Anterior Descending และ Left Circumflex Artery) แต่ละเส้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 หากเป็นการตีบของ Left Main Stem ร้อยละ 60 ให้ถือ
เทียบเท่าว่ามีการตีบของ 2 เส้นหลัก (Left Anterior Descending และ 
Left Circumflex Artery) ซ่ึ งพิ สู จน์ โดยการ ฉีด สี เส้น เ ลื อดหัวใจ 
(Coronary Angiogram) โดยมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน 

 
ความคุ้มครอง 
 ระหว่างท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัและเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 
ตามท่ีระบุไวส้ าหรับโรคแต่ละโรคตามท่ีระบุไวใ้นตารางของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการ
วินิจฉยัจากแพทยว์า่มีการป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 
 

โรคท่ีได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

การตัดรยางค์ของร่างกายจากโรคเบาหวาน  
 

90 วนั 
โรคเบาหวานลงไต 

ตาบอดจากโรคเบาหวาน 

ร่างกายปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะ 

การผ่าตัดเปลีย่นอวัยวะ 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 
 

 ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงน้ีให้เพียงโรคใดโรคหน่ึงเท่านั้น โดยบริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ โรคร้ายแรงเกี่ยวกบัโรคเบาหวาน 
 ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีทราบผลการวินิจฉัยนั้น 
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
4. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
5. เอกสารอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น (ถา้มี) 



 

 
 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่
มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี             
จะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม  

ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ท้ังหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1) ความผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงท่ี
เกิดขึ้นก่อนวันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเส่ียงภัย โดยไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 

2) สูดดม กิน ด่ืม ฉีด หรือน าสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะท่ีรู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต
หรือไม่กต็าม 

3)  ผู้เอาประกนัภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 
4)  การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้เอาประกนัภัย ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ังการตรวจรักษาพยาบาล

จากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย  
5) การติดเช้ือไวรัสภูมิคุ้มกนับกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของ

ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เป็นท่ีเข้าใจว่าการติดเช้ือ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) 
หมายถึง ภูมิคุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกดิจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้
หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสหรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัสHIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง 
แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้
เกิดโรคล าไส้อักเสบเร้ือรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่
ท่ัวไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi's Sarcoma มะเร็งต่อมน ้าเหลืองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย 
หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ท่ี
ท าให้เกดิโรคสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) 

 
 
 
 



 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภาวะโคม่าจากโรคเบาหวาน 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โคม่าจากเบาหวาน 
(Diabetic coma) 

หมายถึง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Ketoacidosis acidosis (DKA) หรือ 
Hyperosmolar Hyperglycemic state (HHS) ซ่ึงต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและไดรั้บการฉีดอินซูลินทางหลอดเลือดด า เพื่อรักษาภาวะ
น ้าตาลในเลือดสูง โดยการวินิจฉยัวา่เป็น DKA หรือ HHS นั้นตอ้งไดรั้บ
การยนืยนัโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเฉพาะทาง 
ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงโรคโคม่าจากเบาหวานท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา 
(Alcoholic Cirrhosis) การใชย้าในทางท่ีผิด (Drug abuse)  

   
ความคุ้มครอง 
 ระหว่างท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัและเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 
ตามท่ีระบุไวส้ าหรับโรคแต่ละโรคตามท่ีระบุไวใ้นตารางของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการ
วินิจฉยัจากแพทยว์า่มีการป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 
 

โรคท่ีได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

โคม่าจากเบาหวาน (Diabetic coma) 90 วนั 
 

 ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงน้ีให้เพียงโรคใดโรคหน่ึงเท่านั้น โดยบริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์ โรคร้ายแรงเกีย่วกบัโรคเบาหวาน 
 ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีทราบผลการวินิจฉัยนั้น 
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
4. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
5. เอกสารอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น (ถา้มี) 



 

 
 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่
มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี             
จะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 

ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ท้ังหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดังต่อไปนี ้

1) ความผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงท่ี
เกิดขึ้นก่อนวันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและ
บริษัทยินยอมรับความเส่ียงภัย โดยไม่มีเง่ือนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 

2) สูดดม กิน ด่ืม ฉีด หรือน าสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะท่ีรู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต
หรือไม่กต็าม 

3)  ผู้เอาประกนัภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 
4)  การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผู้เอาประกนัภัย ซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมท้ังการตรวจรักษาพยาบาล

จากแพทย์ ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกนัภัย  
5) การติดเช้ือไวรัสภูมิคุ้มกนับกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของ

ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เป็นท่ีเข้าใจว่าการติดเช้ือ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) 
หมายถึง ภูมิคุ้มกนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกดิจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และให้
หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสหรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือด
แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัสHIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง 
แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้
เกิดโรคล าไส้อักเสบเร้ือรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่
ท่ัวไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะเน้ืองอก Kaposi's Sarcoma มะเร็งต่อมน ้าเหลืองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System Lymphoma) และ/หรือ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย 
หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ท่ี
ท าให้เกดิโรคสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) 
 
 

 
 



 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง 

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดังกล่าวขา้งตน้โดย
ส้ินเชิงและมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ชดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้าน
ไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ

ประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป หรือ         ไม่สามารถ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไปได ้   ดว้ยตนเอง 
ทั้งน้ี ปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนั  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑท์างการแพทยใ์น
การประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจดงักล่าวได ้ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย
จากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน
หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอด
เส้ือผา้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบน ้ า รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบน ้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(6) ความสามารถในการขบัถ่าย  เช่น ความสามารถในการใชห้้องน ้ าเพื่อ
การขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้ าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช ้  อุปกรณ์ช่วย 



 

 
 

 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 

โดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั 
นบัแต่วนัที่เกิดอุบตัิเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยใน
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบั
แต่วนัที่เกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าผูเ้อา
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองข้างตั้ งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้ งแต่ข้อเท้า 
หรือสายตาสองขา้ง 

4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9.   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกัน

ไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่
เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต   
ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบมรณบตัร 
3.  ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4.  ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั 

ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่แพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ หรือสายตา 
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ หรือสายตา 
 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่

มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี             
จะกระท าไดแ้ลว้ 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม 
การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 
1.   ความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุหรือท่ีเกดิขึน้ในเวลาดังต่อไปนี ้(เว้นแต่จะ
ได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพ่ือขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 
 1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ 
   ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
 1.3 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ี
ได้รับมาจากอุบัติเหต ุ



 

 
 

 1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจ าเป็นจะต้องกระท า เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนี ้และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.5 การแท้งลูก 
 1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาท่ีได้เกดิขึน้ภายใน 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหตุ 
 1.7 การเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 1.8 อาหารเป็นพษิ 
 1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) 
กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูก
สันหลังเส่ือม  (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลังส่วน Pars 
interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง
อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหต ุ
 1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่
ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมืองซ่ึงหมายถึง สงครามระหว่างชนท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ  การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 
 1.11 การก่อการร้าย 
 1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง 
 1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมี
การออกเอกสารแนบท้ายเพ่ือขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 
 2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชก
มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน 
เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า  
 2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
 2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
 2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
 2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 



 

 
 

 2.6 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม  หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติการ
สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเน่ืองมาจากโรคเบาหวาน 

 

รหสับริษทั          
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                   วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูเ้อาประกนัภยั :    
ช่ือผูรั้บประโยชน์ :                                                          ความสัมพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั : 
ระยะเวลามีผลบงัคบั :  เร่ิมตน้วนัท่ี                      เวลา              น.     ส้ินสุดวนัท่ี                  เวลา   24.00  น. 
จ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อวนั : … บาท สูงสุดไม่เกิน… วนัต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (ระบุได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 
เบ้ียประกนัภยั           บาท อากรแสตมป์              บาท  ภาษี                 บาท เบ้ียประกนัภยัรวม                  บาท 

 

การขยายความคุ้มครอง 
 เป็นท่ีตกลงกันว่า หากผูเ้อาประกันภัยได้รับความคุม้ครองภายใต ้ ขอ้ตกลงคุม้ครองเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา หรือ ขอ้ตกลงคุม้ครองการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงอนัเน่ืองมาจากโรคเบาหวาน หรือ ขอ้ตกลงคุม้ครอง
ภาวะโคม่าจากโรคเบาหวาน และแพทยไ์ดร้ะบุใหผู้เ้อาประกนัภยัเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงตามขอ้ตกลงความคุม้ครองขา้งตน้ตามความจ า
เป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์โดยไม่ว่าโรคใดตามท่ีระบุในขอ้ตกลงความคุม้ครองขา้งตน้จะ
เกิดขึ้นก่อนก็ตาม และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 90 วนั 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับเงินชดเชยรายไดร้ายวนัให้ผู เ้อาประกนัภยัที่ตอ้งอยู ่ร ักษาตวัใ น
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อวนัที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือใบรับรองการประกันภยักรณีต่ออายุ และ/หรือเอกสารแนบทา้ยน้ี โดยชดเชยตามจ านวนวนัท่ี
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคิดค่าห้องพกั แต่สูงสุดไม่เกิน………….วนัต่อปีกรมธรรม์ประกนัภยั 
(ระบุได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 
 หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืน
มาแลว้ ไม่เป็นเหตุใหเ้สียสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์ตามเอกสารแนบทา้ยน้ี  
การเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันเน่ืองมาจากโรคร้ายแรง 
 ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยัโรค และการรักษา 
4. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
5. เอกสารอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น (ถา้มี) 



 

 
 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามีเหตุ
อนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ายการขยายคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวันจาก
การเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล อนัเน่ืองมาจากโรคร้ายแรงเท่านั้น) 
 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. การตรวจสุขภาพท่ัวไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม การพักเพ่ือ

การผ่าตัด การพกัฟ้ืน การพกัเพ่ือการฟ้ืนฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือไม่มีการรักษาพยาบาลท่ี
เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคร้ายแรงร่วมด้วย และไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ 

2. การตรวจรักษาท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
 

 ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายน้ีขัดหรือแยง้กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความ
ในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
 ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เอกสารแนบท้ายจ ากดัความรับผิด 
การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

(ใช้ส ำหรับแนบติดกับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิ้นเชิง (อ.บ.1) เท่ำนั้น) 

 

รหสับริษทั          
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                   วนัท าเอกสาร 
ผูเ้อาประกนัภยั :    
ผูรั้บประโยชน์ :                                                          ความสัมพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั : 
ระยะเวลาประกนัภยั :  เร่ิมตน้วนัท่ี                      เวลา              น.     ส้ินสุดวนัท่ี                  เวลา 24.00   น. 
เบ้ียประกนัภยั           บาท อากรแสตมป์             บาท  ภาษี                      บาท รวม                  บาท 

 
การจ ากดัความรับผดิ : เป็นท่ีตกลงกนัวา่ หากการบาดเจ็บท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ เป็นผลเน่ืองมาจากการถูกฆาตกรรม
หรือถูกท าร้ายร่างกาย จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 จะลดเหลือเพียง ……บาท     

ความรับผิดของบริษทัมีไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี 
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายน้ีขัดหรือแยง้กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความใน

เอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


