
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ  
 โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับเงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
  บริษัทใหสัญญาดังตอไปนี้
  เงื่อนไขทั่วไป
  1.   คําจํากัดความ  : 

 ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด
  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตามเวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  1.1 “บริษัท”  หมายถึง  บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  1.2 “กรมธรรมประกันภัย”  หมายถึง  ใบคําขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรมประกันภัยเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด

 ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนเอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลัง
 กรมธรรมประกันภัย ใบรับรองประกันภัย  และเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปขอตกลงคุมครอง
 และขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน

  1.3 “ผูเอาประกันภัย”  หมายถึง  ผูกูที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย  และ/หรือใบรับรองประกันภัย
 ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 
 องคกร หรือสถาบันการเงินใดๆ ที่ตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมายและมีระเบียบขอบังคับกําหนด
 ใหองคกรหรือสถาบัน ดังกลาว สามารถใหกูไดตามกฎหมายและเปนผูใหกูตามกฎหมาย

  1.4 “ผูใหกู”  หมายถึง

 และเปนผูรับประโยชนตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย 
  1.5 “ผูกู”  หมายถึง  ลูกหนี้ของผูใหกูที่ไดทําสัญญากูเงินอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนผูเอาประกันภัย
  1.6 “จํานวนเงินเอาประกันภัย”  หมายถึง  จํานวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยนี้ โดยไดแสดงไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

 และ/หรือใบรับรองประกันภัย
 สัญญาเงินกู ที่ไดทําขึ้นอยางถูกตองตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และระเบียบขอบังคับของผูใหกู
 โดยมีหลักฐานและเอกสารแนบสัญญาเงินกูอยางครบถวนถูกตองตามระเบียบขอบังคับดังกลาว

  1.8 “หนี้สินคางชําระ”  หมายถึง
 และใชบังคับตามกฎหมายได
 เงินกูและดอกเบี้ยเงินกูที่ผูเอาประกันภัยคางชําระแกผูใหกู ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
 ณ วันที่ผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ไดรับความคุมครอง
 ตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.7 “สัญญาเงินกู”  หมายถึง

  1.9 “วันที่มีผลบังคับ”  หมายถึง  ระยะเวลาเอาประกันภัยที่มีผลบังคับตามที่ไดระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
 ใบรับรองประกันภัย
 เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผลที่ผูเอาประกันภัย  1.10 “อุบัติเหตุ”  หมายถึง
 มิไดเจตนาหรือมุงหวัง

  1.11 “การบาดเจ็บ”  หมายถึง  การบาดเจ็บทางรางกาย อันเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระ
 จากสาเหตุอื่น
 อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย  1.12 “การเจ็บป่วย”  หมายถึง
 ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตใหขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามแพทยสภา
 กําหนดและไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทย
 หรือทางดานศัลยกรรม ซึ่งไมใชแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยหรือคูสมรส หรือบิดา มารดา หรือ
 บุตรของผูเอาประกันภัย

  1.13 “แพทย”  หมายถึง
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 หนึ่งไปยังอีกหองหนึ่งไดดวยตนเองโดยไมตองไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นหรือ

 (3) ความสามารถในการแตงกาย เชนความสามารถในการสวมหรือถอดเสื้อผาไดดวยตนเองโดย

 (4) ความสามารถในการอาบน้ําชําระรางกาย เชน ความสามารถในการอาบน้ํา รวมถึงการเขา
และออกจากหองอาบน้ําไดดวยตนเองโดยไมตองไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นหรือ

 (5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เชน ความสามารถในการรับประทานอาหารได
 ดวยตนเองโดยไมตองไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นหรือใชอุปกรณชวย

 (6) ความสามารถในการขับถาย เชน ความสามารถในการใชหองน้ําเพื่อการขับถาย รวมถึงการ
 เขาและออกจากหองน้ําไดดวยตนเองโดยไมตองไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นหรือ
 ใชอุปกรณชวย

 ใชอุปกรณชวย

 วันที่ผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย หรือพยาธิแพทยวาบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  1.14 “วันที่ไดรับการวินิจฉัย”  หมายถึง
 ซึ่งไดระบุวันที่ที่วินิจฉัยไวอยางชัดเจน

  1.15 “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอื่นๆ
 ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 
 การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายความรวมถึงการสูญเสีย  1.16 “สูญเสียอวัยวะโดยถาวร  หมายถึง
 สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะ ดังกลาวขางตนโดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา
 ไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป
 ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายได ตลอดไป

 

          สิ้นเชิงของมือ หรือเทา”

 หมายถึง  1.17 “สูญเสียอวัยวะโดยถาวร
          สิ้นเชิงของสายตา”

 ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจําวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเปนเกณฑทางการแพทย  1.18 “การปฏิบัติกิจวัตร  หมายถึง
 ในการประเมินผูป่วยที่ไมสามารถปฏิบัติภารกิจดังกลาวได ดังนี้
 (1)  ความสามารถในการเคลื่อนยาย เชน ความสามารถในการเคลื่อนยายจากเกาอี้ไปกลับเตียง

  ไดดวยตนเองโดยไมตองไดรับการชวยเหลือจากผูอื่นหรือใชอุปกรณชวย
 (2)  ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เชน ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่จากหอง

          ประจําวัน”

 ใชอุปกรณชวย

 ไมตองไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นหรือใชอุปกรณชวย

  2.   ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
 กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทายประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ

  ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท

  ทราบ โดยใชใบคําขอเอาประกันภัยหรือใบแจงขอมูลที่เปนแบบฟอรมของบริษัทพรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรอง
 การประกันภัยนี้กําหนดใหผูเอาประกันภัยตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ที่เปนสาระสําคัญแหงการประกันภัยนี้ใหบริษัท

  3.   หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง

  ขอความจริงใดแตแจงขอมูลคลาดเคลื่อน หรือไมเปิดเผยขอความจริงนั้นใหบริษัททราบเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยไดรับการประกันภัยตามกรมธรรม
 ทั้งนี้หากผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแจงขอความอันเปนเท็จในใบคําขอเอาประกันภัย หรือใบแจงขอมูลดังกลาว หรือรูอยูแลวใน

  ประกันภัยนี้ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย
  กรณีเชนนี้ใหถือวาสัญญาประกันภัยนี้ตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยได
  และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยชําระแลวใหทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจะไมโตแยงคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยหากไดมี
  การเอาประกันภัยมาแลวเปนเวลา 2 ปีติดตอกัน
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  ของจํานวนเงินที่ตองจายทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
  7.   การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
 7.1 ณ วันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ซึ่งหากเปนการเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย ในกรณีนี้
  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นดังตอไปนี้

  ประกันภัยนี้และบริษัทยินยอมรับประกันภัยตอไป
 7.2 ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย เวนแตผูเอาประกันภัยไดขอตออายุกรมธรรม

 7.3 ณ วันที่ผูเอาประกันภัยสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญาเงินกูและแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือเพื่อบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
  และผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนสําหรับระยะเวลาที่ยังไมไดรับความคุมครองตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่บริษัทกําหนด
  แตหากไมมีการแจงบอกเลิกบริษัทจะยังคงใหความคุมครองครบตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่กําหนดไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
  กรณีนี้ผูเอาประกันภัยจะตองแจงเปลี่ยนชื่อผูรับประโยชนคนใหมใหบริษัททราบดวย

  4.   การตรวจทางการแพทย์
 บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจรางกาย และตรวจสอบผลตรวจทางหองปฏิบัติการของผูเอาประกันภัยในระหวางที่บริษัทพิจารณาการเรียกรอง

  5.   การชําระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

  ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย หากผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัย
 ในระหวางที่ระยะเวลาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทตกลงจะจายคาทดแทนเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ได

  6.   การจ่ายเงินค่าทดแทน

  หรือการเจ็บป่วยดวยภาวะหรือโรครายแรง บริษัทจะจายคาทดแทนเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย  ที่กําหนดไวในขอตกลงคุมครองทันทีที่บริษัทไดรับ
 กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเทา การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  หลักฐานพิสูจนความสูญเสียหรือความเสียหาย
 บริษัทตกลงจะจายคาทดแทนสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย

  ภายใตขอตกลงคุมครองขอใดขอหนึ่งเทานั้น โดยไมสามารถเรียกรองคาทดแทนสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
  มากกวาหนึ่งขอตกลงคุมครองพรอมกันได

  คาทดแทนตามที่เห็นสมควรโดยแพทยผูเชี่ยวชาญที่บริษัทแตงตั้ง รวมทั้งมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย
  และไมขัดตอหลักศาสนา

  กรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย
  โดยเบี้ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันทีตั้งแตเริ่มทําประกันภัย และกรมธรรมประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม

 การชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยนี้เปนแบบชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยทั้งหมด

 โดยเบี้ยประกันภัยสําหรับผูเอาประกันภัยแตละรายจะถูกคํานวณตามจํานวนเงินเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว
  ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย

  ที่ไดรับความคุมครองในกรมธรรมประกันภัยนี้

 บริษัทจะจายคาทดแทนใหกับผูใหกูในฐานะผูรับประโยชนตามภาระหนี้สินคางชําระที่ผูเอาประกันภัยมีอยูจริงตามสัญญาเงินกูที่ระบุ
  เอาประกันภัยไวแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยเปนลําดับแรก  หากมีเหลือจะจายสวนที่เหลือนั้นใหกับผูเอาประกันภัยหรือทายาทโดยธรรม
  ของผูเอาประกันภัยแลวแตกรณีภายใน 15 วัน ทําการของบริษัท นับจากวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถวน
  และถูกตองแลว

  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองการจายคาทดแทนไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปได
  อีกตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว

  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตนบริษัทจะรับผิดชดใช ดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปี 
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  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้ ตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทานั้นไมสามารถเลือกบอกเลิกขอตกลงคุมครอง

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย
  10.   การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  เพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได

  11.   เงื่อนไขบังคับก่อน
  โดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

 บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
  และเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

 7.4 เมื่อบริษัทไดจายคาทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยครบถวนแลว
 7.5 เมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัย

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
  คืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวตอไปนี้

 ผูเอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัย

  สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
  8.   สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look)

  วันเริ่มตนของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย โดยบริษัทไมตองรับผิดตอความสูญเสีย
  มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเชนนีใ้หถือวากรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมมีผลใชบังคับตั้งแต

 หากผูเอาประกันภัย ประสงคจะยกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ดวยเหตุผลใดก็ตามผูเอาประกันภัยสามารถสงคืนกรมธรรมประกันภัย

  หรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหตามวิธีที่บริษัทไดรับใหแกผูเอาประกันภัย
 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

  9.   การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย
ไมเกิน/เดือน รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65
7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100

  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด
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  การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

  สงหลักฐาน ดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได
 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถ

  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน

  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน
  ของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

  นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเทา การสูญเสียอวัยวะ โดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  เนื่องจากอุบัติเหตุโดยคาใชจายของตนเอง

  ข้อตกลงคุ้มครอง
  ข้อที่ 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือ

  3)    100%        ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือ เทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสองขาง
 บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 เปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เริ่มเกิดอุบัติเหตุหรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูเอาประกันภัยตกเปน

  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
  ความคุ้มครอง

  วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
  สิ้นเชิงของมือหรือเทา หรือสายตาคูใดคูหนึ่ง หรืออวัยวะดังกลาวขางใดขางหนึ่งรวมกัน 2 ขางขึ้นไปหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต

 ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเอาประกันภัยไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนเปนเหตุใหเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะโดยถาวร

  และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี  บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้
  1)    100%        ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต
  2)    100%        ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ได

  การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง

  4)    100%        ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

  6)    100%        ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
  5)    100%        ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง

 บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น

  นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุโดยคาใชจายของตนเอง

  2. ตนฉบับเอกสารหรือสําเนาสัญญาเงินกูพรอมรับรองสําเนาโดยผูใหกู และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจํานวนเงินกู
  1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท

  คางชําระ ณ วันที่ไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย

  4. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน (ถามีการตรวจ)
  3. ใบมรณบัตร

  5. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี

  7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน
  6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย

  1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
  2. ตนฉบับเอกสารหรือสําเนาสัญญาเงินกูพรอมรับรองสําเนาโดยผูใหกู และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจํานวนเงินกู
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  ประกันภัย ที่กําหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือใบรับรองประกันภัย

  ความคุ้มครอง
  ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากการเจ็บป่วย

  การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน

  ไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจาย
  หรือสายตาคูใดคูหนึ่ง หรืออวัยวะดังกลาวขางใดขางหนึ่ง รวมกัน 2 ขางขึ้นไปหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น

  คาทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย

  คางชําระ ณ วันที่ไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
  3. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเทา การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือ

 4.  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
 3.  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
 2.  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี การจับกุม

  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไม

  ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับ 
  ข้อยกเว้นเฉพาะข้อที่ 1
  สามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได

 1.  การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเอง
  อย่างไรก็ตาม หากกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับมาแล้วเกินกว่าหนึ่ง (1)  ปีหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
  บริษัทจะไม่นําข้อยกเว้นข้อนี้มาบังคับใช้ในการปฏิเสธการเรียกร้องค่าทดแทน

  ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผูเอาประกันภัยเจ็บป่วยจนเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเทา

  ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

  หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม
 5.  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม

  หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลา

  การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือ

 7.  การก่อการร้าย  (เว้นแต่จะมีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)
  เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

 8.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆอันเนื่องมาจาก

 9.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด
  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

  ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

  ข้อที่ 2 การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพ

 6.  สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มี
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 2.  การเจ็บป่วยด้วยโรค รวมทั้งโรคแทรกซ้อน อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรือเปนสาเหตุของโรค

  ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

  ถาวรสิ้นเชิงที่เปนมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษา การวินิจฉัยโรค การปรึกษา

  ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปนครั้งแรกวาเจ็บป่วยดวยภาวะหรือ

  ความคุ้มครอง

  โรครายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคํานิยามที่กําหนดไวตอไปนี้ในระหวางที่ผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู บริษัทจะจายคาทดแทนตามจํานวนเงิน
  เอาประกันภัยที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย

  การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา
  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากการเจ็บป่วย

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถ
  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย (ถามี)

   4. รูปถายแสดงการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเทา การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา

  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน
  นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเทาการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

   2. ตนฉบับเอกสารหรือสําเนาสัญญาเงินกูพรอมรับรองสําเนาโดยผูใหกู และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจํานวนเงิน
   1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท

  เนื่องจากการเจ็บป่วย โดยคาใชจายของตนเอง

  กูคางชําระ ณ วันที่ไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
   3. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเทา การสูญเสียอวัยวะ โดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา

  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย

  ข้อที่ 3  การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง

  สงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได    

  ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับความสูญเสียอันเกิดจาก หรือ มีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจาก
  ข้อยกเว้นเฉพาะข้อที่ 2

 1.  การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเอง

  หรือได้รับการสั่งจ่ายยา หรือมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทําให้แพทย์

 3.  สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้
  พึงให้การวินิจฉัยดูแล หรือ รักษา

  มีการประกาศสงคราม หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน

  เหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ

 4.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนื่องมาจาก

 5.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเจ็บป่วยดวยภาวะหรือโรครายแรงมากกวา 1 โรค  บริษัทจะจายคาทดแทนใหเพียงภาวะหรือโรคใด 
  โรคหนึ่งเทานั้น 

  ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ โดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพ

  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
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  ทั้งนี้ ภาวะระบบสมองตายและประสาทลมเหลว (Brain Death  and Neurologic Failure) หมายถึงการที่สมองและระบบประสาท

  หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทายที่ไดรับการยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
  or End-Stage Lung Disease)

  ของแพทยสภา 

  เทากับ 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ
  1. จําเปนตองใหออกซิเจนตลอดเวลาโดยขอบงชี้ของการใหออกซิเจนคือ แรงดันออกซิเจนในหลอดเลือดแดงนอยกวาหรือ

  2. มีคา Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) นอยกวา 1 ลิตรอยางตอเนื่องกันในระยะเวลานานกวา 2 เดือน
  3.4.3 โรคกลามเนื้อหัวใจระดับ 4 (Cardiomyopathy, Cardiac Impairment Functional Class 4)

  3.1  โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
  ทั้งนี้ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) หมายถึง การเกิดความบกพรองทางระบบประสาทอยางเฉียบพลัน อันมีสาเหตุ

 3.2.2  ไมมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกอยางนอย 96 ชั่วโมง
 3.2.1  ตองอาศัยเครื่องชวยชีวิตเพื่อพยุงชีพ

  (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะตอไปนี้ครบทุกขอ

  มาจากโรคหลอดเลือดสมองอันเนื่องมาจากการอุดตัน (Cerebral Thrombosis) หรือการแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรือการอุดตันโดย
  ลิ่มเลือดจากหัวใจหรือหลอดเลือดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial Embolism)  โดยมีหลักฐานการตรวจพบความพิการทางระบบประสาทอยาง

  ทั้งนี้ ไมรวมถึง โรคเนื้อเยื่อสมองขาดเลือด (Infarction)  หรือเลือดออกในกะโหลกศีรษะอันเนื่องจากการไดรับ การบาดเจ็บภายนอก และ
  เปลี่ยนแปลงใหมของภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) หรือภาพคลื่นแมเหล็ก (MRI)  
  ตอเนื่องกัน (ไมรวมถึงอาการชา) เปนระยะเวลาอยางนอย ......... วัน (ไมเกิน 45 วัน) นับจากวันที่วินิจฉัย การวินิจฉัยตองยืนยันดวยการตรวจพบการ

  โรคสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack หรือ Reversible Ischemic Neurological Deficit)
  3.2  ภาวะโคม่า (Coma)

  ทั้งนี้ ภาวะโคมา (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรูสึกที่ไดรับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย หรือ ประสาทศัลยแพทย 

  ระบบทางเดินหายใจและมีลักษณะตอไปนี้ครบทุกขอ

 3.2.3  ไดรับการประเมินวาสมองถูกทําลายอยางถาวร มีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน อยางหนึ่งอยางใดอยางถาวร

  ทั้งนี้ ไมรวมถึงการสลบหรือหมดความรูสึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใชยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)
  ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรูสึก

  3.3  ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure)

  3.4  ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

  ใหหายไดและไดรับการลงความเห็นจากแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผน ปจจุบันผูใหการรักษาวาภาวะการเจ็บป่วยดังกลาวจะเปนเหตุใหเสียชีวิต 
  ทั้งนี้ ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดทาย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเปนการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไมมีวิธีการรักษา

  และ/หรือการเจ็บป่วยดวยโรคดังตอไปนี้

  หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลลที่ไดรับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาวาเปนมะเร็งลุกลามระยะที่ 4 และ/หรือ
  3.4.1 โรคมะเร็งลุกลามระยะที่ 4 (Invasive Cancer – Stage 4)

  มีการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ
  3.4.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดทาย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease

  กิจวัตรประจําวันใดๆไดเลย เนื่องจากมีอาการผิดปกติ เชน ออนเพลีย หายใจหอบเหนื่อยแมในขณะพัก (ระดับ 4 ตาม New York Heart Association 
  (NYHA) Classification of Cardiac Impairment)

  ของรางกายสูญเสียการทํางานอยางถาวร รางกายไมสามารถเคลื่อนไหวตอบสนองตอสิ่งเราใดๆ และตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยตามเกณฑ

  หมายถึง การเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) ที่มีความผิดปกติของหัวใจหรือความบกพรองทางกายไมสามารถปฏิบัติ

8 OF 9



 1.  แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท

  ได้รับการรักษาการวินิจฉัยโรค การปรึกษา หรือได้รับการสั่งจ่ายยา หรือมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําให้บุคคลทั่วไป พึงแสวงหา
  ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่เปนมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ ซึ่งผู้เอาประกันภัย

  คางชําระ ณ วันที่ไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย

  เริ่มมีผลบังคับ บริษัทจะไม่นําข้อยกเว้นข้อ 1 และ 2 มาบังคับใช้ในการปฏิเสธการเรียกร้องค่าทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้
  อย่างไรก็ตาม หากกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับมาแล้วเกินกว่าหนึ่ง (1) ปี หลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้

  

  3.4.4 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
  หมายถึง โรคตับอักเสบที่มีการทําลายของเซลลตับเปนจํานวนมาก โดยมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสตับอักเสบซึ่งเปนสาเหตุทําใหตับวาย

 ทั้งนี้ ไมรวมถึง โรคตับที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา (Alcoholic Cirrhosis) การใชยาในทางที่ผิด (Drug Abuse) หรือ
     3.  เกิดพยาธิสภาพทางสมอง (Encephalopathy) หรือ กลุมอาการไตวายอันเปนผลมาจากตับวาย (Hepatorenal Syndrome)
     2. ทองมาน (Ascites)

  โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ครบทุกขอ
     1. ขนาดของตับลดลงอยางรวดเร็วรวมกับ มีการตายของตับทั้งกลีบ

  ทั้งนี้ ไมรวมถึงตับอักเสบขั้นรุนแรงที่เกิดจากแอลกอฮอล สารพิษ หรือยาเสพติด
     3.  มีอาการดีซานอยางมาก
     2. ผลเลือดแสดงความผิดปกติของการทํางานของตับอยางมากและรวดเร็ว

  3.4.5 ตับวาย (Chronic Liver Disease or End-Stage Liver Disease or Liver Failure)
  หมายถึง อาการตับวายระยะสุดทาย ซึ่งมีผลทําใหเกิดโรคตับแข็ง และมีอาการดังตอไปนี้ครบทุกขอ
     1. ดีซานอยางถาวร

  การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทําให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัยดูแล หรือ รักษา

  การใชสารเสพติด    

  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ภายใน 30 วัน
  การเรียกร้องผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง

 นับจากวันที่ผูเอาประกันภัยเจ็บป่วยดวยภาวะหรือโรครายแรงโดยคาใชจายของตนเอง

  3.  ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการเจ็บป่วยดวยภาวะหรือโรครายแรง

 การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร
  4.  แฟ้มประวัติการรักษาของผูเอาประกันภัย (ถามี)

  ที่ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได

  ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับความสูญเสียที่เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจาก
  ข้อยกเว้นเฉพาะข้อที่ 3

 1.  การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองทั้งนี้ 

 2.  การเจ็บป่วยด้วยโรค รวมทั้งโรคแทรกซ้อน อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรือเปนสาเหตุของโรคที่

 2.  ตนฉบับเอกสารหรือสําเนาสัญญาเงินกูพรอมรับรองสําเนาโดยผูใหกู และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจํานวนเงินกู

  รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
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