
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบเหมาจ่าย

 โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวน ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้
  บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ

 ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ ใหถือวามีความหมายเดียวกันทั้งหมด
  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.  บริษัท  หมายถึง  บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  2.  กรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัย ตารางผลประโยชน เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวน

 ขอตกลงคุมครอง เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย
 และเอกสารสรุปสาระสําคัญเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวน และขอตกลงคุมครอง 
 ตามกรมธรรมประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

  3.  ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้
 อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขหรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
 โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่กรมธรรม
 ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก หรือมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําใหบุคคลทั่วไปพึงแสวงหา

  4.  การเจ็บป่วย  หมายถึง

 การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทําใหแพทยพึงใหการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา

  5.  สภาพที่เป็นมาก่อน  หมายถึง

 ระยะเวลานับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก  ซึ่งบริษัทจะไมจาย  6.  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  หมายถึง
 คาทดแทนสําหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกลาว 
 ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจาก
 แพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่น ที่ใหบริการทางการ
 แพทยหรือทางดานศัลยกรรม แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรส

  8.  ผู้ป่วยใน  หมายถึง
 หรือบุตรของผูเอาประกันภัย
 ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 ติดตอกันไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งตองลงทะเบียนเปนผูป่วยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและ
 คําแนะนําจากแพทยตามขอบงชี้ ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทยและในระยะเวลาที่เหมาะสม
 สําหรับการรักษา การเจ็บป่วยนั้นๆ และใหรวมถึงกรณีรับตัวไวเปนผูป่วยในแลวตอมา
 เสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง
 สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูป่วยไวคางคืน  9.  โรงพยาบาล  หมายถึง
 และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอตลอดจนการ
 จัดการใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองสําหรับการผาตัดใหญ และไดรับอนุญาต
 ใหจดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
 สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูป่วยไวคางคืนและ  10. สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง
 ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมาย
 ของอาณาเขตนั้นๆ

  การเอาประกันภัย
  (Pre-existing Condition)

  (Waiting Period)
  7.  แพทย์  หมายถึง
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 ครั้งใดครั้งหนึ่ง และใหรวมถึงการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

 โดยที่ระยะเวลาการตองอยูในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแตละครั้งหางกัน

 ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับภาระตามจํานวนเงินหรือจํานวนวันที่ไดระบุไว

 ระยะเวลาหนึ่งปีนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแตวันครบรอบปีกรมธรรม
 ประกันภัยปีตอๆ ไป

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนด
  1.  สัญญาประกันภัย

 ในตารางกรมธรรมประกันภัยในแตละขอตกลงคุมครองของสัญญาประกันภัยนี้

 หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยที่เปนสากล และนํามาซึ่งแผนการรักษาที่  11. มาตรฐานทางการแพทย์  หมายถึง
 เหมาะสมกับผูป่วย ตามความจําเปนทางการแพทย และสอดคลองกับขอสรุป จากประวัติ

  12. ความจําเป็นทาง  หมายถึง
 การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถามี)
 การบริการทางการแพทยตางๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้   
 1. ตองสอดคลองกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการเจ็บป่วยของผูรับบริการ  การแพทย์
 2. ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยอยางชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน
 3. ตองมิใชเพื่อความสะดวกของผูรับบริการหรือของครอบครัวผูรับบริการ หรือของผู

 ใหบริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
 4. ตองเปนการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่วยที่เหมาะสม ตามความจําเปน

 ของภาวะการเจ็บป่วยของผูรับบริการนั้นๆ
  13. แพทย์ทางเลือก  หมายถึง  การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคโดยวิธีการแพทยแผนไทย

 การแพทยพื้นบานไทย การแพทยแผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใชการแพทยแผนปัจจุบัน
 ไดดวยตนเองโดยไมตองไดรับการชวยเหลือจากผูอื่นหรือใชอุปกรณชวย
 การอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผูป่วยใน

 สองครั้งหรือมากกวาดวยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดียวกัน

 ไมเกินกวา 90 วัน ก็ใหถือวาเปนการเขาพักรักษาตัว ครั้งเดียวกันดวย

  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และในใบแถลงสุขภาพและ
  ขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี) ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรม
  ประกันภัยนี้ไวให

  ไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญา
  ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัด

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่งหรือรูอยูแลว ในขอความจริงใดแตปกปิด

  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
  ประกันภัยได

  2.  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ

  ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ

 หมายถึง  14. การเข้าพักรักษาตัว
  ครั้งใดครั้งหนึ่ง

  15. ความรับผิดส่วนแรก  หมายถึง

  16. ปีกรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง
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  ที่ผูเอาประกันภัยมีอายุไมเกิน 65 ปี อยางไรก็ตามในกรณีที่บริษัทยินยอมใหมีการตออายุกรมธรรมประกันภัย
  บริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิในการ

  6.2  บริษัทตองแจงใหผูเอาประกันภัยทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือขยายความคุมครองใดๆ ของเงื่อนไข ความคุมครอง
  6.1.2  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขขอตกลงคุมครองของกรมธรรมประกันภัยไดตามความจําเปน
  6.1.1  ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัย และ

  6.3  บริษัทอาจปฏิเสธการตออายุกรมธรรมประกันภัยได โดยการแจงตอผูไดรับความคุมครองทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
  ขอยกเวน เอกสารแนบทาย หรือ อื่นๆ ที่เปนสาระสําคัญ ตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  อยางนอย 30 วัน กอนวันที่กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ

  3.  การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
  บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับมาเปนเวลา 2 ปีขึ้นไป

  นับแตทราบขอมูลนั้น บริษัทไมอาจบอกลางความสมบูรณของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได

  คุมครอง (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม และหากมีการเรียกรองผลประโยชนในระหวางระยะเวลาผอนผันดังกลาว ใหถือวายังไดรับ
  คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยในปีที่ตออายุเปนความคุมครองตอเนื่องจากในปีกอนหนาและจะไมนําขอยกเวนเรื่องระยะเวลาที่ไม

  4.2.1  หากผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับปีตออายุภายในระยะเวลาผอนผัน 30 วันดังกลาว ใหถือวาความ

  4.2.2  หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับปีที่ตออายุภายในระยะเวลาผอนผัน ที่กําหนดใหถือวาความคุมครอง
  ทําการหักเบี้ยประกันภัยของปีตออายุออกจากผลประโยชนที่จะตองจายตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  ตามกรมธรรมประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  5.  การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน

  ถามีการแถลงอายุ หรือเพศของผูเอาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ทําให
  5.1  บริษัทไดรับเบี้ยประกันภัยนอยกวาที่กําหนด จํานวนเงินผลประโยชนที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  นับแตกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ เวนแตการขาดชําระเบี้ยประกันภัย
  ในกรณีที่บริษัทไดทราบขอมูลอันจะบอกลางสัญญาประกันภัยได แตมิไดใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยภายในกําหนด 1 เดือน

  มีผลบังคับตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  4.1  การจายเบี้ยประกันภัยในปีแรกจะตองถึงกําหนดชําระทันที และความคุมครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มตน

  4.  การชําระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

  4.2  การจายเบี้ยประกันภัยในปีตออายุ จะถึงกําหนดชําระในวันครบรอบปีเอาประกันภัยที่กําหนดไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  บริษัทจะผอนผันใหชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยในปีกอนหนาสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

  ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ โดยผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบี้ยประกันภัยของปีตออายุใหกับบริษัทดวย หรือบริษัทจะ

  จะเทากับจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระแลวนั้น สามารถซื้อความคุมครองตามการประกันภัยนี้ไดตามอายุและเพศที่ถูกตองแทจริง หากอายุหรือ
  เพศของผูเอาประกันภัยที่ถูกตองแทจริงนั้นไมอาจไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้แลว บริษัทจะไมจายผลประโยชนใดๆให
  แตจะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยนี้ที่ไดชําระมาแลวแทน

  5.2  บริษัทไดรับเบี้ยประกันภัยเกินกวาอัตราที่กําหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในสวนที่เกินใหแก ผูเอาประกันภัย  อยางไรก็ตาม
  บริษัทจะไมนําเงื่อนไขนี้ไปบังคับใชเพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยยอนหลังสําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรมประกันภัยที่ผานไปแลว
  6.  การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

  6.1  กรมธรรมประกันภัยนี้อาจตออายุตอเนื่องไดโดยไมตองแสดงหลักฐาน และอาจตออายุไดจนถึงรอบปีกรมธรรมประกันภัย
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  จะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยคาใชจายของตนเอง

  3.  ผลตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ (ถามี)
  2.  ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
  1.  แบบฟอรมการเรียกรองผลประโยชนที่กําหนดโดยบริษัท

  ใบเสร็จรับเงินตองเปนใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และบริษัทจะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพื่อใหผูเอาประกันภัย
  5.  เอกสารอื่นๆที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ในกรณีที่มีขอสงสัยและตองการเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา)

  ไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันภัยรายอื่น แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดมาแลว อนุโลมให
  ผูเอาประกันภัยสงสําเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการของรัฐหรือหนวยงานอื่นเพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบริษัทได

  7.  การสิ้นสุดความคุ้มครอง 
 7.1  ความคุมครองของผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นดังตอไปนี้

  7.2  ความคุมครองแตละขอตกลงคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดเมื่อบริษัทไดจายผลประโยชนตามจํานวนเงิน
  ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  สําหรับการสิ้นสุดความคุมครองตามขอ 7.1.4 จากสาเหตุที่ไมไดรับความคุมครอง หรือ 7.1.5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

  แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
  7.1.1  ณ วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย หรือ ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม

  มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ
  7.1.2  ณ วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย สําหรับปีที่ผูเอาประกันภัย

  ประกันภัยและไมมีการตออายุ

  7.1.3  เมื่อผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนดขอ 3
  7.1.4  เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
  7.1.5  เมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน

  4.  ตนฉบับหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจายหรือใบสรุปปิดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน

  เพื่อประกอบการพิจารณาจายผลประโยชนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูเอาประกันภัยได

  ภายในระยะเวลาอันสมควร บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จําเปน
  กับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย

  8.  การตรวจทางการแพทย์
  ในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรมประกันภัย

  7.3  กรมธรรมประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  ผลประโยชนสูงสุดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยของขอตกลงคุมครองนั้นๆ ครบถวนแลว

  ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปน อันสมควรจึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่
  ผูเอาประกันภัย ผูรับผลประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวจะตองแจงใหบริษัททราบถึงการเจ็บป่วยโดยไมชักชา

  9.  การแจ้งการเจ็บป่วย

  10.  การเรียกร้องค่าทดแทน
  ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดแลว

  การเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัย ผูรับผลประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี

  สงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาวไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไปหากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถ
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  ออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้

  13.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  โดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ
  กับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด

  14.  เงื่อนไขบังคับก่อน
  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชผลประโยชนตามเงื่อนไขผลประโยชนความคุมครองนี้ เวนแตผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทน

  11.  การจ่ายผลประโยชน์
  บริษัทจะจายผลประโยชนภายในกําหนดระยะเวลา 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหาย

  หากการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ตามวรรคหนึ่ง เกิดจากสาเหตุที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนตอบริษัทวาผูเอาประกันภัย
  เบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี บริษัทจะคืน

  ที่ครบถวนและถูกตองแลวใหแกผูเอาประกันภัย หรือในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

  ทั้งนี้ หากบริษัทไมอาจจายผลประโยชนใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกใน
  ความเสียหายครบถวนแลว
  ในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดอีกตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทไดรับหลักฐาน

  อัตรารอยละ 15 ตอปีของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้ นับจากวันที่ครบกําหนดชําระ
  12.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  12.1  บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  ไดกระทําการโดยทุจริตเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนจากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไมรับผิดสําหรับการเรียกรองผลประโยชนอันเกิดจาก

  12.2  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัท ในกรณีชําระเบี้ย
  การกระทําดังกลาวขางตน

  ประกันภัยแบบรายปี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลว

  ของบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15
2 25
3 35
4 45
5 55
6 65

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

7 75
8 80
9 85
10 90
11 95
12 100

  ไมสามารถยกเลิกเฉพาะขอตกลงคุมครองขอใดขอหนึ่งได
  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้  ไมวาจะกระทําโดยฝ่ายใดก็ตาม ตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทานั้น
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  หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
  การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก

  ผลประโยชนระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  สาเหตุดังต่อไปนี้
  1.  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) 

  3.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
  2.  การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

  หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
   ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวน ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปน

  การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครองสําหรับขอตกลงคุมครองตอไปนี้ เฉพาะที่มีจํานวนเงิน
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  นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับใชเปนครั้งแรก

  ผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจายคาทดแทนใหผูเอาประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากโรคไข้เลือดออก

  หรือสูญเสียน้ําในอวัยวะภายในรางกาย ทั้งนี้ ตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
  มีเกล็ดเลือดต่ําและเม็ดเลือดขาวต่ํา อาจมีอาการถึงช็อค เนื่องจากภาวะเลือดออก
  โดยยังไมทราบสาเหตุชัดเจน ตอมามีผื่นหรือจุดแดงของเลือดออกตามผิวหนัง

  คําจํากัดความ

  Hemorrhagic Fever)
  (Dengue        
  โรคไข้เลือดออก   หมายถึง   โรคติดตอซึ่งมีผลตอระบบเลือด เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus)

  โดยมียุงลายเปนพาหะนําโรค ผูป่วยจะมีอาการเริ่มตนจากไขขึ้นสูง

  อยางชัดเจนและมีผลตรวจเลือด และ/หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

  ความคุ้มครอง

  เพื่อยืนยัน

  ในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) 15 วัน 

  ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

 

  ถาผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเจ็บป่วยดวยโรคไขเลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) และเปนเหตุให
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