
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล

 โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย
  บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ

 ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัย จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมด
  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
  1.1  กรมธรรม์ประกันภัย   หมายถึง   ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง

  ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ใบคําขอเอาประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม
  ประกันภัย และเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุมครอง และขอยกเวนตาม
  กรมธรรมประกันภัยนี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

  1.2  บริษัท  หมายถึง   บริษัทที่ออกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
  1.3  ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง   บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย ซึ่งเปนบุคคล

  ที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  1.4  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

 (Waiting Period)
 หมายถึง   ระยะเวลานับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก

  ซึ่งผูเอาประกันภัยจะไมไดรับความคุมครองสําหรับแตละโรคที่ระบุ
  ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ 

  1.5  สภาพที่เป็นมาก่อนการ
 เอาประกันภัย (Pre-existing
  Condition)

 หมายถึง   โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ซึ่งระบุเปนโรคที่ไดรับ
  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัยกอน
  วันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเปนปีแรก และยังมิไดรักษาให
  หายขาด หรือมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําใหบุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย
  ดูแล หรือรักษา หรือที่ทําใหแพทยพึงใหการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา

  1.6  การป่วย  หมายถึง   อาการ ความผิดปกติของรางกายอันเปนผลจากโรค
  1.7  แพทย์  หมายถึง   ผูที่ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  สาขาเวชกรรมตามกฎหมายในทองถิ่นที่ใหบริการ
  1.8  โรงพยาบาล  หมายถึง   สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป่วย

  ไวคางคืน หรือบําบัดรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
  และไดรับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนดําเนินการเปน “โรงพยาบาล”
  ตามกฎหมายในทองถิ่นที่ใหบริการ

  1.9  สถานพยาบาล  หมายถึง   สถานที่ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย
  และสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยการนั้นในทองถิ่นที่ใหบริการ

  1.10  คลินิก  หมายถึง   สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยไมสามารถรับผูป่วยไว
  คางคืน และไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียนดําเนินการเปน “คลินิก”
  ตามกฎหมายในทองถิ่นที่ใหบริการ
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  1.11  การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใด
 ครั้งหนึ่ง (Per Confinement)

 หมายถึง   การเขาพักรักษาตัวเปนผูป่วยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญที่ไมตอง
  เขาพักรักษาตัวเปนผูป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แตละครั้ง
  และใหรวมถึงการเขาพักรักษาตัวเปนผูป่วยใน หรือการรักษาดวยการผาตัดใหญ
  ที่ไมตองเขาพักรักษาตัวเปนผูป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลไมวากี่ครั้ง

  เขาพักรักษาตัวครั้งเดียวกันดวย
  90 วัน นับแตวันที่ออกจากโรงพยาบาล ครั้งสุดทายก็ใหถือวาเปนการ
  รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของ หรือตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา
  ก็ตาม ดวยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไมหาย

  1.12  ผู้ป่วยใน  หมายถึง   ผูป่วยที่มีความจําเปนทางการแพทยตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วยอยางตอเนื่องเปนเวลา
  ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูป่วยใน และใหรวมถึง
  กรณีรับตัวไวเปนผูป่วยในแลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง

  1.13  ผู้ป่วยนอก  หมายถึง   ผูป่วยที่เขารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยในแผนกผูป่วยนอก
  หรือในแผนกผูป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยไมมีความจําเปนทางการแพทย
  ตองเขาพักรักษาเปนผูป่วยใน

  1.14  มาตรฐานทางการแพทย์  หมายถึง   หลักเกณฑ หรือแนวทางการักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตามหลัก
  วิชาการโดยสอดคลองกับมาตรฐานในทองถิ่นที่ใหบริการ ดังตอไปนี้
  (1) มาตรฐานวิชาชีพและขอบังคับวิชาชีพที่เกี่ยวของ
  (2) มาตรฐานสถานพยาบาล

  (4) หลักการดูแลผูป่วยโดยไมเลือกปฏิบัติ
  (3) มาตรฐานดานยา และเครื่องมือแพทย

  1.15  ความจําเป็นทางการแพทย์  หมายถึง   ความจําเปนตองใชบริการทางการแพทย หรือบริการอื่นๆของสถานพยาบาล
  เพื่อการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยตองเปนไป
  ตามเงื่อนไขดังนี้
  (1) ตองสอดคลองกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ 

  หรือการป่วยของผูเอาประกันภัย
  (2) ตองสอดคลองกับมาตรฐานทางการแพทย
  (3) ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูเอาประกันภัยหรือครอบครัวของ

  ผูเอาประกันภัย หรือ ของผูใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว
  1.16  การแพทย์ทางเลือก  หมายถึง   การรักษาการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยผูประกอบโรคศิลปะที่มีใบอนุญาต

  ในทองถิ่นที่ใหบริการ ในสาขาทางการแพทยแผนไทย หรือการแพทยแผนจีน
  หรือไคโรแพรคติก หรือสาขาอื่นที่มิใชการแพทยแผนปัจจุบัน
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  1.17  การผ่าตัดใหญ่  หมายถึง   การผาตัดที่ผานผนังหรือชองโพรงของรางกาย ซึ่งจําเปนตองใชยาสลบแบบ
  ทั่วไป (General Anaesthesia) หรือการใชยาระงับความรูสึกเฉพาะสวน 
  (Regional Anaesthesia)

  1.18  การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้อง
 พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 (Day Surgery)

 หมายถึง   การผาตัดใหญหรือการทําหัตถการทดแทนการผาตัดใหญ หรือการใชเครื่องมือ
  บําบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผาตัดใหญได โดยไมตองมีการเขาพัก
  รักษาตัวเปนผูป่วยในในโรงพยาบาล

  1.19  ปีกรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง   ระยะเวลาหนึ่งปีนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต
  วันครบรอบปีกรมธรรมประกันภัยปีตอๆ ไป

  (กรณีเบิกคารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายวัน หรือคาใชจายในการเดินทาง)

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนด
  1. สัญญาประกันภัย

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลว ในขอความจริงใดแตปกปิด

  กรมธรรมประกันภัยติดตอกันขึ้นไป นับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก เวนแตการขาดชําระเบี้ยประกันภัย 
  บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานเรื่องความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยนี้เมื่อกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับมาเปนเวลา 2 ปี

  2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

  ทราบขอมูลนั้น บริษัทไมอาจบอกลางความสมบูรณของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได

  3. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้  รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ

  ในกรมธรรมประกันภัย  จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ 

  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี)
  ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให

  สัญญาประกันภัยได
  ไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลาง
  ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัด

  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

  ในกรณีที่บริษัทไดทราบขอมูลอันจะบอกลางสัญญาประกันภัยได แตมิไดใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยภายในกําหนด 1 เดือนนับแต

  4. การเรียกร้องค่าทดแทน
  ผูเอาประกันภัยจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือคลินิก

  โดยคาใชจายของตนเอง
  1) แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
  2) ใบรายงานแพทยที่ระบุวาเปนโรคที่ไดรับความคุมครอง อาการสําคัญ และผลการวินิจฉัย
  3) ผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจจากหองปฏิบัติการ (ถามี)
  4) ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปิดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน
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  7.2 การชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ตามที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

  7.2.2 เบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผูเอาประกันภัยตองชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลา
  และความคุมครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

  7.2.1 การชําระเบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกําหนดชําระทันที หรือกอนความคุมครองจะเริ่มตนโดยผูเอาประกันภัย

  ที่ไมคุมครอง (Waiting Period) และเรื่องสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) มาเริ่มนับใหม
  จากงวดกอนหนาและบริษัทจะไมนําเงื่อนไขเรื่องการ ไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัย เรื่องระยะเวลา

  หากบริษัทยังคงไมสามารถเรียกเก็บคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวได ใหถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด
  ณ วันสุดทายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งไดชําระมาแลวสามารถซื้อความคุมครองได 

  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถ
  สงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว

  พิจารณาจายคาทดแทนนั้น บริษัทอาจปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูเอาประกันภัยได
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเพื่อประกอบการ

  ทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท        

  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป
  เพื่อใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด

  กรณีเบิกเงินชดเชยรายวันสามารถใชสําเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือสําเนาใบสรุปปิดหนางบกับใบเสร็จรับเงินแทนได
  เพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัท
  หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว ใหผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่น

  5. การตรวจทางการแพทย์
  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ

  การชําระคาเบี้ยประกันภัย หากมีการชําระเบี้ยประกันภัย ใหถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนความคุมครองตอเนื่อง

  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปี

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง
  ในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสาร
  ครบถวนแลว

  หรือในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชนที่ระบุชื่อไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  บริษัทจะจายคาทดแทน ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถวนและถูกตองแลว

  6. การจ่ายค่าทดแทน

  7. การชําระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

  ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

  การชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีจะถึงกําหนดชําระทันที หรือกอนความคุมครองจะเริ่มตนโดยผูเอาประกันภัย และความคุมครอง
  7.1 การชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

  จะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

  บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยเปนจํานวนเทากับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมไดรับชําระออกจากคาทดแทนที่ตองชดใชตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  7.2.3 ในกรณีที่มีเหตุเรียกรองจํานวนเงินคาทดแทนใดๆในระยะเวลาผอนผัน  และบริษัทยังไมไดรับชําระเบี้ยประกันภัย

  และจายคาทดแทนสวนที่เหลือใหกับผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน
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  9.1.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยทางไปรษณีย
  ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย

  8. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้อาจตออายุได ซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของบริษัท ดังนี้

  8.3 บริษัทสามารถปฏิเสธการตออายุกรมธรรมประกันภัยได โดยการแจงตอผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
  ประกันภัย
  ผอนผันและผูเอาประกันภัยยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่คางชําระออกจากคาทดแทนที่บริษัทจะชดใชตามกรมธรรม

  8.1 กรณีที่บริษัทยินยอมใหมีการตออายุกรมธรรมประกันภัย  บริษัทจะยังคงไวซึ่งสิทธิในการ
  8.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัย และ

  8.2 หากมีการตออายุกรมธรรมประกันภัยและผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผอนผัน30 วัน บริษัทจะไมนําเงื่อนไข
  ตามความจําเปน โดยบริษัทตองแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  8.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขขอตกลงคุมครองของกรมธรรมประกันภัยในปีที่ตออายุได

  เรื่องการไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัย  เรื่องระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period ) และเรื่องสภาพที่เปนมากอน
  การเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) มาเริ่มนับใหม หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผอนผัน ใหถือวา
  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทาย กรณีมีการเรียกรองคาทดแทนภายในระยะเวลา

  อยางนอย 30 วันกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  9. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  9.1 กรณีชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

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

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย
  ระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้

  9.1.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ย
  โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  เทานั้น ไมสามารถยกเลิกขอตกลงคุมครองใดขอตกลงคุมครองหนึ่งได
  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขขอนี้ ไมวาจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตาม ตองเปนการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทั้งฉบับ
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  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด

  12. เงื่อนไขบังคับก่อน

  โดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

  ดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยแลว

  9.2 กรณีชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดขอ 7.2
  9.2.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยทางไปรษณีย

  10.1 ณ วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย (กรณีที่ไมมีการตออายุกรมธรรมประกันภัย)
  10.  การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ

  ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
  โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม ประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน แตสําหรับกรณีการชําระเบี้ยประกันภัย

  9.2.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ย
  โดยบริษัทไมตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
  แบบราย 1 เดือน กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันสุดทายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งไดรับชําระแลวสามารถซื้อความคุมครองได

  ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน แตสําหรับกรณี
  การชําระเบี้ยประกันภัยแบบราย 1 เดือน กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันสุดทายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งไดรับชําระ
  มาแลว สามารถซื้อความคุมครองได โดยบริษัทจะไมคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 

  บริษัทจะรับผิดชดใชคาทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยนี้ ก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคล

  สูงสุดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยของความคุมครองนั้นๆ ครบถวนแลว โดยบริษัทจะใหความคุมครองตอไป จนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย

  สําหรับการสิ้นสุดความคุมครองตามขอ 10.4 หรือ 10.5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน
  โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  10.6  ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ แตละความคุมครองจะสิ้นสุดเมื่อบริษัทไดจายคาทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัย

  10.5 เมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน
  10.4 เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไมไดรับความคุมครอง
  10.3 เมื่อผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดขอ 7
  10.2 ในปีเอาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ

  ในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรมประกันภัย
  10.7 กรมธรรมประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

  เฉพาะจํานวนเงินเอาประกันภัยของความคุมครองอื่นที่เหลืออยูเทานั้น

  11. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย
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  3.7 การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคําวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง

  3.8   กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทนต่างๆ

  3. ข้อยกเว้นทั่วไป
  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  ทางการแพทย์
  หรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐาน
  การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บ

  3.1 การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
  3.2 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  3.3 การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพัก

  เพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป

  3.4 การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก

  ที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส  หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
  3.5 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่าย

  3.6 ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

 

  กับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง

  หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

  ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครองสําหรับขอตกลงคุมครองตอไปนี้
  ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวน ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการ
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