บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด )มหำชน(

แบบและข้ อควำม

กรมธรรม์ ประกันชีวิต
แบบ บิ๊ก ทรี

ระยะเวลำเอำประกันภัย 5 ปี
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัย 5 ปี

ข้ อกำหนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์
กรมธรรม์ ประกันชีวติ
แบบ บิ๊ก ทรี
ประเภทสำมัญ
ระยะเวลำเอำประกันภัย 5 ปี
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัย 5 ปี
ข้อกำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
หำกผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต ภำยในระยะเวลำเอำประกันภัย บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ กรณี
เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตำมจำนวนเงินเอำประกันภัย ที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ และกรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
2. ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ ำยแรงที่ให้ ควำมคุ้มครอง
2.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง
2.1.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง
หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งตำมคำ
นิ ย ำมโรคมะเร็ ง ที่ ก ำหนดไว้ ยกเว้นโรคมะเร็ ง ผิ วหนัง บริ ษ ทั จะจ่ ำ ยผลประโยชน์ ใ ห้แก่ ผู เ้ อำ
ประกัน ภัย ตำมจ ำนวนเงิ น เอำประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตำรำงกรมธรรม์ เมื่ อ บริ ษ ัท มี ก ำรจ่ ำ ย
ผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
2.1.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง
2.1.2.1 หำกผู ้เ อำประกัน ภัย ยัง มี ชี วิ ต อยู่ แ ละได้รั บ กำรวิ นิ จ ฉั ย โรคว่ ำ เจ็ บ ป่ วยด้ ว ย
โรคมะเร็ ง ผิ ว หนัง ยกเว้น มะเร็ ง ผิ ว หนัง เมลำโนมำชนิ ด ร้ ำ ยแรง (Malignant
Melanoma) บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำ
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ท้ งั นี้บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์น้ ี เพียงครั้ง
เดียวตลอดชีวิตของผูเ้ อำประกันภัย
2.1.2.2 หำกผู ้เ อำประกัน ภัย ยัง มี ชี วิ ต อยู่ แ ละได้รั บ กำรวิ นิ จ ฉั ย โรคว่ ำ เจ็ บ ป่ วยด้ ว ย
โรคมะเร็ งผิวหนังเมลำโนมำชนิ ดร้ำยแรง (Malignant Melanoma) บริ ษทั จะจ่ำย
ผลประโยชน์ ใ ห้แก่ ผูเ้ อำประกันภัย ตำมจำนวนเงิ นเอำประกันภัยที่ ระบุไ ว้ใน

ตำรำงกรมธรรม์ เมื่อบริ ษทั มีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้
กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
2.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคเกีย่ วกับหัวใจและหลอดเลือด
หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจ
และหลอดเลื อ ดตำมค ำนิ ย ำมโรคเกี่ ย วกับ หั ว ใจและหลอดเลื อ ดที่ ก ำหนดไว้ บริ ษ ัท จะจ่ ำ ย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ เมื่อ
บริ ษทั มี กำรจ่ำยผลประโยชน์ก รณี เจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ย วกับหัวใจและหลอดเลื อดนี้ กรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
2.3 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคเกีย่ วกับสมองและระบบประสำท
หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมอง
และระบบประสำทตำมคำนิ ยำมโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสำทที่กำหนดไว้ บริ ษทั จะจ่ำย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ เมื่อ
บริ ษทั มีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสำทนี้ กรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที

คำนิยำม
1. ผู้เอำประกันภัย หมำยถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรื อบันทึก
สลักหลัง (ถ้ำมี)
2. กำรวินิจฉัย หมำยถึง กระบวนกำรซึ่ งเป็ นขั้นตอนในกำรตรวจโรคของแพทย์เพื่อให้ได้มำซึ่งสำเหตุของ
โรคร้ำยแรงตำมควำมคุม้ ครองของกรมธรรม์น้ ี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 โรคร้ำยแรงดังกล่ำวต้องได้รับกำรตรวจและยืนยัน โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญทำงสำขำกำรแพทย์ที่
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนอย่ำงถูกต้องโดยแพทยสภำแห่งประเทศไทย
2.2 กำรตรวจหำโรคต้องทำอย่ำงเหมำะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงลักษณะทำงคลินิก ผลกำรตรวจทำง
รังสี ผลกำรตรวจทำงพยำธิ และผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์
2.3 ในกรณี จำเป็ นต้องมีกำรทำศัลยกรรม จะต้องเป็ นไปโดยมีขอ้ บ่งชี้ทำงกำรแพทย์ และต้องเป็ น
วิธีกำรที่ได้มำตรฐำนเป็ นที่ยอมรับและถือปฏิบตั ิในทำงกำรแพทย์
3. แพทย์ หมำยถึง ผูท้ ี่ได้รับปริ ญญำแพทยศำสตรบัณฑิต และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรม
ตำมกฎหมำยในท้องถิ่นที่ให้บริ กำร
4. แพทย์ ผ้ ูเชี่ยวชำญ หมำยถึง แพทย์ปริ ญญำที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ปฏิบตั ิหน้ำที่ใน
สถำนพยำบำลจดทะเบีย น มีควำมเชี่ ยวชำญเฉพำะทำงในกำรวินิจฉัย โรคตำมค ำนิ ยำมที่ ระบุใ นข้อ
กำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์
5. ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวั น หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บัติภำรกิ จหลัก ประจำวันของคนปกติ 6
กิจกรรม ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทำงกำรแพทย์ในกำรประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิภำรกิจดังกล่ำวได้ ดังนี้
6.1 ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนย้ำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนย้ำยจำกเก้ำอี้ไปกลับเตียงได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับกำรช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6.2 ควำมสำมำรถในกำรเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ควำมสำมำรถในกำรเดินหรื อเคลื่อนที่จำกห้องหนึ่ง
ไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6.3 ควำมสำมำรถในกำรแต่งกำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรสวมหรื อถอดเสื้ อผ้ำได้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่ตอ้ งได้รับควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6.4 ควำมสำมำรถในกำรอำบน้ ำชำระร่ ำงกำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรอำบน้ ำ รวมถึงกำรเข้ำและ
ออกจำกห้องอำบน้ ำได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6.5 ควำมสำมำรถในกำรรับประทำนอำหำร เช่น ควำมสำมำรถในกำรรับประทำนอำหำรได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6.6 ควำมสำมำรถในกำรขับถ่ำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรใช้ห้องน้ ำเพื่อกำรขับถ่ำย รวมถึงกำรเข้ำ
และออกจำกห้องน้ ำได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6. โรคร้ ำยแรง หมำยถึง ควำมเจ็บป่ วยหรื อกำรผ่ำตัดหรื อกำรรักษำโรคร้ำยแรงตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์น้ ี

7. กำรจั ด ระดั บ ควำมผิ ด ปกติ ข องหั ว ใจของ The New York Heart Association )NYHA( Functional
Classification คื อ เกณฑ์ ก ำรจัด ระดับ ควำมผิ ด ปกติ ข องหั ว ใจ โดยอ้ำ งอิ ง จำก New York Heart
Association จำกสหรัฐอเมริ กำ ซึ่งใช้เป็ นมำตรฐำนสำหรับกำรประเมินควำมผิดปกติของหัวใจเมื่อเที ยบ
กับควำมสำมำรถในกำรมีกิจกรรมประจำวันต่ำง ๆ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่จำกัด และไม่ส่งผลให้เกิดอำกำรผิดปกติ เช่น
เหนื่อย ใจสั่น หำยใจลำบำก หรื อเจ็บหน้ำอก (Angina Pain)
ระดับ 2 สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันโดยมีขอ้ จำกัดเล็ก น้อย เช่น เหนื่ อย ใจสั่น หำยใจลำบำก
หรื อเจ็บหน้ำอก (Angina Pain) ซึ่งคนปกติจะไม่มีอำกำรดังกล่ำว
ระดับ 3 สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันโดยมีขอ้ จำกัดอย่ำงมำก เมื่อมีกำรปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวัน
เพี ย งเล็ก น้อยก็ ส่ ง ผลให้เกิ ดอำกำรผิ ดปกติ เช่ น เหนื่ อย ใจสั่ น หำยใจล ำบำก หรื อเจ็ บ
หน้ำอก (Angina Pain)
ระดับ 4 ไม่สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันใด ๆ ได้เลย เนื่ องจำกมีอำกำรผิดปกติ เช่น เหนื่ อย ใจ
สั่น หำยใจลำบำก แม้ในขณะพัก

คำนิยำมโรคร้ ำยแรง
คำนิยำมโรคมะเร็ง
1. โรคมะเร็งระยะไม่ ลุกลำม )Non-invasive Cancer, Carcinoma in Situ( หมำยควำมถึง กำรเกิดขึ้นครั้งแรกของ
เนื้ องอกหรื อเซลล์ที่ได้รับกำรตรวจยืนยันทำงพยำธิ วิทยำว่ำเป็ นมะเร็ ง และไม่ลุกลำมเกิ นกว่ำชั้นรองรับ
เนื้อเยือ่ ชั้นผิว (Basement Membrane) หรื อไม่กระจำยไปยังเนื้อเยือ่ ข้ำงเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื่นๆ
2. โรคมะเร็งระยะลุกลำม )Invasive Cancer( หมำยควำมถึง กำรเกิดขึ้นของเนื้ องอกหรื อเซลล์ที่ได้รับกำรตรวจ
ยืนยันทำงพยำธิวิทยำว่ำเป็ นมะเร็ งและมีกำรลุกลำมลึกเกินกว่ำชั้นรองรับเนื้อเยือ่ ชั้นผิว (Basement Membrane)
หรื อกระจำยไปยังเนื้ อเยื่อข้ำงเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื่ นๆ ทั้งนี้ ให้รวมถึ งมะเร็ งเม็ดเลื อดขำว มะเร็ งต่อม
น้ ำเหลือง มะเร็ งของไขกระดูก และมะเร็ งเนื้อรก
ทั้งนีโ้ รคมะเร็งระยะไม่ ลุกลำมหรื อโรคมะเร็งระยะลุกลำมไม่ รวมถึง
(1) กลุ่ มเนื้ องอกชนิ ด Borderline หรื อกลุ่ มเนื้ องอกที่ มี โอกำสเป็ นมะเร็ งน้อย (Low Malignant Potential)
ยกเว้นกลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline Tumor (Low Malignant Potential) ของรังไข่
(2)

เนื้ องอกที่มีผลทำงพยำธิ วิทยำจัดเป็ นเนื้ องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ ง (Pre – Malignant) เช่น CIN I CIN II
CIN III

(3)

มะเร็ งที่เกิดขึ้นซ้ ำ หรื อแพร่ กระจำยจำกส่ วนอื่น โดยที่มะเร็ งนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนวันเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ตำมกรมธรรม์ หรื อภำยใน 90 วันหลังวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์

คำนิยำมกลุ่มโรคเกีย่ วกับหัวใจและหลอดเลือด
3. กล้ ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันจำกกำรขำดเลือด (Acute Heart Attack) หมำยควำมถึง กำรเกิดกล้ำมเนื้ อหัวใจ
ตำยอย่ำงเฉี ยบพลันโดยมีลกั ษณะครบทั้ง 3 ข้อดังนี้
3.1. มีประวัติกำรเจ็บหน้ำอกซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของหัวใจขำดเลือด
3.2. มีกำรเพิ่มขึ้นของ Cardiac Troponin (T or I อย่ำงน้อย 3 เท่ำของค่ำบนของค่ำช่วงปกติ หรื อ มีกำรเพิ่มขึ้น
ของ CKMB อย่ำงน้อย 2 เท่ำของค่ำบนของค่ำช่วงปกติ)
3.3. มีกำรเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ำหัวใจที่เกิดขึ้นใหม่และมีลกั ษณะจำเพำะสำหรับโรคกล้ำมเนื้ อหัวใจ
ตำยเฉี ยบพลันครั้งแรก
4. กำรใส่ เครื่ องกระตุ้นหัวใจ/เครื่ องกระตุกไฟฟ้ ำหัวใจ (Cardiac Pacemaker/defibrillator insertion) หมำยควำม
ถึง กำรใส่ เครื่ องกระตุน้ หัวใจหรื อเครื่ องกระตุกไฟฟ้ำหัวใจ เพื่อรักษำภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ำยแรงซึ่งไม่

สำมำรถรักษำได้ดว้ ยวิธีอื่น กำรใส่ เครื่ องกระตุน้ หัวใจหรื อเครื่ องกระตุกไฟฟ้ำหัวใจนี้ ตอ้ งกระทำภำยใต้ขอ้
บ่งชี้ทำงเวชปฏิบตั ิมำตรฐำนปัจจุบนั โดยแพทย์เฉพำะทำงโรคหัวใจหรื อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
5. โรคเส้ นเลือดหัวใจตีบ (Other serious Coronary Artery Diseases) หมำยควำมถึง มีกำรตีบของเส้นเลือดหัวใจ
3 เส้นหลัก (Right Coronary Artery, Left Anterior Descending และ Left Circumflex Artery) แต่ละเส้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 60หำกเป็ นกำรตีบของ Left Main Stem ร้อยละ 60 ให้ถือเทียบเท่ำว่ำมีกำรตีบของ 2เส้นหลัก (Left
Anterior Descending และ Left Circumflex Artery) ซึ่ งพิ สู จน์ โ ดยกำรฉี ดสี เส้ น เลื อ ดหั ว ใจ (Coronary
Angiogram)ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรตรวจพบโดยวิธี Non-invasive diagnosis procedure เช่นComputer Tomography
(CT) หรื อ Magnetic Resonance Imaging (MRI) ของหลอดเลือดหัวใจ
6. โรคกล้ำมเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) หมำยควำมถึง กำรเกิดโรคกล้ำมเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) ซึ่งต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ครบทั้ง 2 ข้อ
6.1. มีกำรสู ญเสี ยหน้ำที่ของหัวใจห้องล่ำงซ้ำยอย่ำงถำวรเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 90 วัน แม้ได้รับกำรรักษำ
อย่ำงเต็มที่ยืนยันผลโดยกำรทำภำพสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) เว้นแต่ ผูเ้ อำประกันภัยได้เสี ยชีวิต
ลงก่อนครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวด้วยโรคร้ำยแรงหรื อเป็ นผลสื บเนื่องโดยตรงจำกโรคร้ำยแรงในข้อ
นี้
6.2. มีควำมผิดปกติของหัวใจถึงระดับ 3 อย่ำงถำวร ตำม The New York Heart Association (NYHA) Functional
Classification
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโรคกล้ำมเนื้ อหัวใจซึ่ งมีสำเหตุโดยตรงจำกกำรดื่มสุ รำ หรื อกำรใช้ยำในทำงที่ผิด
(Drug abuse)
7. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสู งแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension) หมำยควำม
ถึง โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงโดยหำสำเหตุไม่ได้ เป็ นเหตุให้ผนังกล้ำมเนื้อหัวใจด้ำนขวำล่ำงขยำย
ขนำดขึ้น ซึ่งตรวจวินิจฉัยโดยอำยุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiologist) พร้อมหลักฐำนกำรตรวจพบโดยกำรสวน
หัวใจ (Cardiac Catheterization) ควำมผิดปกติน้ ี เป็ นผลให้มีควำมผิดปกติของหัวใจถึงระดับ 3 อย่ำงถำวร ตำม
The New York Heart Association (NYHA) Functional Classification
8. กำรผ่ำตัดเส้ นเลือดเลีย้ งกล้ำมเนื้อหัวใจ (Coronary Artery by-pass Surgery) หมำยควำมถึง กำรผ่ำตัดโดยกำร
เปิ ดเข้ำทำงทรวงอก เพื่อรักษำโรคที่เกิดจำกเส้นเลือดเลี้ยงกล้ำมเนื้ อหัวใจตีบหรื อตัน โดยกำรตัดต่อเส้นเลือด
ใหม่
ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง กำรขยำยเส้ น เลื อ ดกล้ำ มเนื้ อ หั ว ใจที่ อุ ด ตัน โดยวิ ธี ก ำรขยำยหลอดเลื อ ดหัว ใจ
(Angioplasty), กำรใส่ อุปกรณ์ค้ ำหลอดเลือดหัวใจ (Stent Insertion), เลเซอร์ (Laser) หรื อหัตถกำรอื่นๆ
ที่ทำในหลอดเลือดแดงหัวใจ (Other Intra-arterial procedures)

9. โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ ที่ รั ก ษำด้ ว ยกำรสวนหลอดเลื อดหั วใจ )Coronary Artery Disease requiring
Angioplasty) หมำยควำมถึง กำรขยำยเส้นเลื อดกล้ำมเนื้ อหัวใจที่อุดตัน โดยวิธีกำรขยำยหลอดเลือดหัวใจ
(Angioplasty) กำรใส่ อุปกรณ์ค้ ำหลอดเลือดหัวใจ (Stent insertion) เลเซอร์ (Laser) หรื อ หัตถกำรอื่นๆ ที่ทำใน
หลอดเลือดแดงหัวใจ (Other intra-arterial procedure)
หลอดเลื อ ดหั ว ใจในที่ น้ ี หมำยถึ ง Left Main Artery ตี บ อย่ำ งน้อ ยร้ อ ยละ 50 หรื อ Left Anterior
Descending, Circumflex และ Right Coronary Artery ตีบอย่ำงน้อยเส้นละร้อยละ 60 ทั้ง 3 เส้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยภำพรังสี (Diagnostic angiography)
10. กำรนวดกระตุ้นกำรทำงำนของหัวใจ )Enhanced External Counter-pulsation) หมำยควำมถึง กำรรักษำกำร
ตีบหรื ออุดตันของหลอดเลือดหัวใจ 1 เส้นหรื อมำกกว่ำเป็ นครั้งแรกโดยกำรใช้ เครื่ องนวดกระตุน้ กำรทำงำน
ของหัวใจ ขั้นตอนกำรรักษำต้องได้รับกำรรับรองว่ำมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ โดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชำญในสำขำที่
เกี่ยวข้อง กำรรักษำอื่น ๆ จะไม่รวมอยูใ่ นผลประโยชน์น้ ี
11. กำรผ่ ำตัดเส้ นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ ต้ำ (Surgery to Aorta) หมำยควำมถึง กำรเข้ำรับกำรผ่ำตัดใหญ่แบบเปิ ด
หน้ำอกหรื อช่องท้องเพื่อซ่อมแซมหรื อแก้ไขหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้ (Aorta) บริ เวณทรวงอกและช่อง
ท้อง โดยใช้กรำฟท์ (Graft) อันเนื่ องมำจำกผนังหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพอง ตีบ อุดตัน หรื อผนังด้ำนใน
แยกตัวออก (Aortic Dissection) ทั้งนี้ หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ ตำ้ หมำยควำมถึง หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์
ต้ำระดับอกและช่องท้องเท่ำนั้น ไม่รวมถึงแขนงต่ำงๆ ของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง กำรผ่ำตัดขนำดเล็ก (Minimally Invasive Surgery) หรื อกำรใช้สำยสวนเข้ำสู่ หลอด
เลือดแดง (Intra Arterial Techniques)
12. กำรใส่ สำยสวนหลอดเลื อดแดงรั กษำโรคหลอดเลื อดแดงใหญ่ เอออร์ ต้ ำ (Minimally Invasive Surgery to
Aorta) หมำยควำมถึง กำรรักษำโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้ ที่ระดับอกหรื อระดับท้อง โดยกำรใส่ สำย
สวนหลอดเลือดแดง เพื่อซ่อมแซมหรื อแก้ไขภำวะโป่ งพอง ภำวะตีบแคบ ภำวะอุดตัน หรื อภำวะฉี กเซำะของ
หลอดเลื อดแดงใหญ่เอออร์ ต้ำ โดยมี กำรยืนยันด้วยผลกำรตรวจหัวใจด้วยคลื่ นเสี ยงสะท้อนควำมถี่ สู ง
(Echocardiogram) หรื อผลกำรตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่เหมำะสม โดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชำญเฉพำะทำง ทั้งนี้ มิ ได้
รวมถึงแขนงของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้
13. กำรรักษำโรคลิน้ หัวใจด้ วยกำรสวนหลอดเลือด )Percutaneous Valve Surgery) หมำยควำมถึง กำรรักษำโรค
ลิ้นหัวใจโดยกำรใส่ สำยสวนเข้ำทำงหลอดเลือด เพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจ หรื อขยำยลิ้นหัวใจ หรื อกำรเปลี่ยนลิ้น
หัวใจ และกำรรักษำดังกล่ำวต้องกระทำภำยใต้ขอ้ บ่งชี้ทำงเวชปฏิบตั ิมำตรฐำนปั จจุบนั โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน

14. กำรผ่ ำตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardiectomy) หมำยควำมถึง กำรผ่ำตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจหรื อรวมถึงเทคนิ ค
กำรผ่ำตัดลอกเยือ่ หุ้มหัวใจแบบแผลขนำดเล็กมำก (Keyhole Cardiac Surgery) หรื อกำรผ่ำตัดผ่ำนทรวงอกโดย
ใช้กล้องช่วย (Thoracoscopic Surgery) เพื่อผ่ำตัดรักษำโรคเยือ่ หุม้ หัวใจ ซึ่งกำรผ่ำตัดนี้ตอ้ งกระทำภำยใต้ควำม
จำเป็ นทำงกำรแพทย์อย่ำงชัดเจนโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
คำนิยำมกลุ่มโรคเกีย่ วกับสมองและระบบประสำท
15. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรื ออุดตัน (Major Stroke) หมำยควำมถึง กำรเกิดควำมบกพร่ องทำงระบบประสำท
อย่ำงเฉียบพลัน อันมีสำเหตุมำจำกโรคหลอดเลือดสมองอันเนื่องมำจำกกำรอุดตัน (Cerebral Thrombosis) หรื อ
กำรแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรื อกำรอุดตันโดยลิ่ มเลื อดจำกหัวใจหรื อหลอดเลื อดนอกกะโหลก
ศีรษะ (Extracranial Embolism) โดยมีหลักฐำนกำรตรวจพบควำมพิกำรทำงระบบประสำทอย่ำงต่อเนื่ องกัน
(ไม่รวมถึงอำกำรชำ) เป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 45 วัน นับจำกวันที่วินิจฉัย กำรวินิจฉัยต้องยืนยันด้วยกำรตรวจ
พบกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ของภำพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรื อภำพคลื่นแม่เหล็ก (MRI) เว้นแต่ ผูเ้ อำ
ประกันภัยได้เสี ยชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวด้วยโรคร้ำยแรงหรื อเป็ นผลสื บเนื่ องโดยตรงจำก
โรคร้ำยแรงในข้อนี้
ทั้งนี้ไม่รวมถึง โรคเนื้อเยือ่ สมองขำดเลือด (Infarction) หรื อเลือดออกในกะโหลกศีรษะอันเนื่องจำก
กำรได้รับกำรบำดเจ็บภำยนอกและโรคสมองขำดเลือดแบบชั่วครำว (Transient Ischemic Attack หรื อ
Reversible Ischemic Neurological Deficit)
16. โรคของเซลล์ ประสำทควบคุมกำรเคลื่อนไหว )Motor Neuron Disease) หมำยควำมถึง กำรเกิดขึ้นของโรค
เซลล์ประสำทที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease) ได้แก่ Spinal Muscular Atrophy, Progress
Bulbar Palsy, Amyotrophic Lateral Sclerosis หรื อ Primary Lateral Sclerosis จนเป็ นผลทำให้ไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจำวันได้ดว้ ยตนเองอย่ำงถำวร ตั้งแต่ 3 อย่ำงขึ้นไป ซึ่งต้องได้รับกำรวินิจฉัยโดยอำยุรแพทย์
ประสำทวิทยำ (Neurologist)
17. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสั นหลังอักเสบจำกเชื้อแบคทีเรีย )Bacterial Meningitis( หมำยควำมถึง โรคเยื่อ
หุ ้ ม สมองและไขสั น หลัง อัก เสบจำกเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ไ ด้รั บ กำรยื น ยัน โดยกำรเจำะน้ ำ ไขสั น หลัง
(Cerebrospinal Fluid by Lumbar puncture) ทำให้มีควำมบกพร่ อง ของระบบประสำทต่อเนื่ องกันเป็ น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 60 วัน และไม่สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันได้ดว้ ยตนเองอย่ำงถำวร ตั้งแต่ 1
อย่ำงขึ้นไป เว้นแต่ผเู ้ อำประกันภัยได้เสี ยชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวด้วยโรคร้ำยแรงหรื อ
เป็ นผลสื บเนื่องโดยตรงจำกโรคร้ำยแรงในข้อนี้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงโรคเยือ่ หุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบที่
เกิดจำกภำวะภูมิคมุ ้ กันบกพร่ อง

18. โรคหลอดเลื อดสมองโป่ งพองที่ต้ องรั กษำโดยกำรผ่ ำตัด )Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
หมำยควำมถึง กำรเข้ำรับกำรผ่ำตัดสมอง ด้วยวิธีกำรเปิ ดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) เพื่อหนีบ ซ่อมแซม หรื อ
นำเส้นโลหิ ตแดงส่วนที่โป่ งพอง (Aneurysm) ออก กำรวินิจฉัยต้องยืนยันด้วยภำพรังสี หลอดเลือดสมอง และ
ต้องได้รับกำรรักษำโดยประสำทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรโป่ งพองของหลอดเลือดสมอง
จำกกำรติดเชื้อใดๆ (Infection and Mycotic aneurysm) กำรรักษำเส้นโลหิ ตแดงของสมองที่โป่ งพองโดยวิธีใช้
สำยสวนทำงหลอดเลือดเพื่อทำกำรรักษำ กำรรักษำด้วยกำรตัดกะโหลกแบบจำกัด (Craniectomy) และกำรเจำะ
รู ที่กะโหลก (Burr hole)
19. โรคหลอดเลื อดสมองโป่ งพองที่ รั กษำโดยใช้ ขดลวดผ่ ำนสำยสวนทำงหลอดเลื อด )Cerebral Aneurysm
Treatment by Endovascular Coiling) หมำยควำมถึง กำรรับกำรรักษำหลอดเลือดสมองโป่ งพอง โดยวิธีใช้
สำยสวนทำงหลอดเลื อดและนำขดลวดใส่ เข้ำไปในหลอดเลื อดแดงส่ วนที่ โป่ งพอง ตำมข้อบ่ งชี้ ที่ เป็ น
มำตรฐำนเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั เพื่อให้เกิดลิ่มเลือดและพังผืดในหลอดเลือดแดงส่ วนที่โป่ งพองในสมอง กำร
วินิจฉัย ต้องยืนยันด้วยภำพรังสี หลอดเลือด และต้องได้รับกำรรักษำโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญที่มีใบอนุญำตใน
สำขำที่เหมำะสม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรโป่ งพองของหลอดเลือดสมองจำกกำรติดเชื้อใดๆ (Infection and Mycotic
aneurysm)
20. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับกำรผ่ำตัดลอกหลอดเลือดแดงคำโรติค )Stroke Requiring Carotid
Endarterectomy Surgery) หมำยควำมถึง กำรเข้ำรับกำรผ่ำตัดลอกเส้นเลือดแดงใหญ่บริ เวณคอ (Carotid
Artery) เพื่อกำรรักษำหรื อป้องกัน ผูเ้ อำประกันภัยที่เคยได้รับกำรวินิจฉัยภำวะโรคหลอดเลือดสมองขำดเลือด
มำก่อน ซึ่งต้องกระทำภำยใต้ขอ้ บ่งชี้ทำงเวชปฏิบตั ิมำตรฐำนปัจจุบนั โดยประสำทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon)
หรื อ ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Cardiovascular Thoracic Surgeon)
21. กำรอุดตันของหลอดเลือดดำ Cavernous (Cavernous sinus thrombosis) หมำยควำมถึง กำรอุดตันของหลอด
เลือดดำ Cavernous จะต้องได้รับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง และมีลกั ษณะดังนี้ครบ
ทุกข้อ
21.1. ได้รับกำรวินิจฉัยยืนยันโดยภำพถ่ำยเอกซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรื อ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
(MRI) และ
21.2. ได้รับกำรรักษำโดยกำรให้ยำปฏิชีวนะทำงหลอดเลือดดำเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ หรื อ ได้รับ
กำรรักษำโดยวิธีกำรอื่นๆตำมควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง
22. กำรผ่ำตัดฝังท่อระบำยในโพรงสมอง )Cerebral Shunt Insertion) หมำยควำมถึง กำรผ่ำตัดฝังท่อระบำยน้ ำจำก
โพรงสมองเพื่อลดควำมดันในระบบน้ ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง กำรรักษำดังกล่ำวนี้ตอ้ งกระทำภำยใต้
ควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนระบบประสำทและสมอง

23. โรคโปลิโอ )Poliomyelitis) หมำยควำมถึง กำรติดเชื้อไวรัสโปลิโอ โดยมีอำกำรที่ปรำกฏอย่ำงชัดเจนของกำร
สู ญเสี ยควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวของกล้ำมเนื้ออย่ำงสิ้นเชิง หรื อกำรอ่อนแรงของกล้ำมเนื้อควบคุมกำร
หำยใจ ต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 90 วัน และกำรวินิจฉัยต้องกระทำโดยอำยุรแพทย์ประสำทวิทยำ
(Neurologist) เว้นแต่ ผูเ้ อำประกันภัยได้เสี ยชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวด้วยโรคร้ำยแรงหรื อ
เป็ นผลสื บเนื่องโดยตรงจำกโรคร้ำยแรงในข้อนี้
24. โรคก้ำนสมองเสื่ อม )Progressive Supranuclear Palsy) หมำยควำมถึง กำรเสื่ อมลงของสมองชนิด (Progressive
Supranuclear Palsy) เป็ นเหตุให้มีอำกำรกลอกตำลำบำก ลำตัวแข็งเกร็ง เดินลำบำก กล้ำมเนื้อใบหน้ำอ่อนแรง
จนเป็ นผลทำให้ไม่สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันได้ดว้ ยตนเองอย่ำงถำวร ตั้งแต่ 3 อย่ำงขึ้นไป ต่อเนื่องกัน
เป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 90 วัน ซึ่งต้องได้รับกำรวินิจฉัยโดยอำยุรแพทย์ประสำทวิทยำ (Neurologist)

ข้ อยกเว้ นสำหรับควำมคุ้มครองโรคร้ ำยแรง
กรมธรรม์ฉบับนี้ ไม่คุม้ ครองกำรเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ำยแรง ซึ่ งเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งหมดหรื อ
บำงส่วน อันเนื่องมำจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1) ควำมผิดปกติ ซ่ ึ งแพทย์ยืนยันและมีหลัก ฐำนชัดเจนว่ำเกี่ย วข้องกับโรคร้ ำยแรง หรื อโรค
ร้ำยแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์น้ ี หรื อก่อนวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำ
ประกันภัยของกรมธรรม์น้ ี แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นภำยหลัง ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงิน
เอำประกันภัย บริ ษทั จะไม่คมุ ้ ครองเฉพำะในส่ วนของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น
เว้นแต่ ผูเ้ อำประกันภัย ได้แถลงให้บริ ษทั ทรำบและบริ ษทั ยินยอมรับควำมเสี่ ยงภัย โดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นควำมคุม้ ครองดังกล่ำว
2) กำรตรวจรั ก ษำพยำบำลที่ผูเ้ อำประกันภัย ซึ่ ง เป็ นแพทย์สั่ งให้แก่ ตัวเอง รวมทั้ง กำรตรวจ
รักษำพยำบำลจำกแพทย์ ผูซ้ ่ ึงเป็ น บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรื อบุตรของผูเ้ อำประกันภัย

สรุปสำระสำคัญโดยย่อ
กรมธรรม์ ประกันชีวติ
แบบ บิ๊ก ทรี
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
หำกผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต ภำยในระยะเวลำเอำประกันภัย บริ ษทั จะจ่ำยเงินผลประโยชน์
กรณี เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ และ
กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
1.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ ำยแรงที่ให้ ควำมคุ้มครอง
1.2.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง
1.2.1.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง
หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งตำมคำ
นิ ย ำมโรคมะเร็ ง ที่ ก ำหนดไว้ ยกเว้นโรคมะเร็ ง ผิ วหนัง บริ ษ ทั จะจ่ ำ ยผลประโยชน์ ใ ห้แก่ ผู เ้ อำ
ประกัน ภัย ตำมจ ำนวนเงิ น เอำประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตำรำงกรมธรรม์ เมื่ อ บริ ษ ัท มี ก ำรจ่ ำ ย
ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
1.2.1.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง
1.2.1.2.1 หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วย
ด้วยโรคมะเร็ งผิวหนัง ยกเว้นมะเร็ งผิวหนังเมลำโนมำชนิ ดร้ ำยแรง
(Malignant Melanoma) บริ ษั ท จะจ่ ำ ยผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ เ อำ
ประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ ำยผลประโยชน์ น้ ี เพีย งครั้ งเดี ย วตลอดชี วิตของผู เ้ อำ
ประกันภัย
1.2.1.2.2 หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วย
ด้วยโรคมะเร็ งผิวหนังเมลำโนมำชนิ ดร้ำยแรง (Malignant Melanoma)
บริ ษ ทั จะจ่ ำ ยผลประโยชน์ ให้แก่ ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงิ นเอำ
ประกั น ภั ย ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตำรำงกรมธรรม์ เมื่ อ บริ ษั ท มี ก ำรจ่ ำ ย
ผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ น
ผลคุม้ ครองทันที
1.2.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคเกีย่ วกับหัวใจและหลอดเลือด

หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจ
และหลอดเลื อ ดตำมค ำนิ ย ำมโรคเกี่ ย วกับ หั ว ใจและหลอดเลื อ ดที่ ก ำหนดไว้ บริ ษ ัท จะจ่ ำ ย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ เมื่อ
บริ ษทั มีกำรจ่ำยผลประโยชน์ก รณี เจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ย วกับหัวใจและหลอดเลื อดนี้ กรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
1.2.3 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคเกีย่ วกับสมองและระบบประสำท
หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยูแ่ ละได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมอง
และระบบประสำทตำมคำนิ ยำมโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสำทที่กำหนดไว้ บริ ษทั จะจ่ำย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ เมื่อ
บริ ษทั มีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสำทนี้ กรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
2. เงื่อนไขที่สำคัญ
2.1 ระยะเวลำผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
2.2 กรณี ผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต ผูร้ ับประโยชน์จะต้องรี บแจ้งให้บริ ษทั ทรำบภำยใน 14 วัน นับ
แต่วนั ที่เสี ยชีวิต
2.3 กรณี ที่บริ ษทั จะไม่คุม้ ครอง
2.3.1 กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ำยแรงซึ่ งเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน อัน
เนื่ องมำจำกสำเหตุควำมผิดปกติซ่ ึงแพทย์ยืนยันและมีหลักฐำนชัดเจนว่ำเกี่ยวข้องกับโรค
ร้ำยแรงหรื อโรคร้ำยแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่ บริ ษทั
อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม
2.3.2 กรณี บอกล้ำงสัญญำ เนื่องจำกไม่เปิ ดเผยข้อควำมจริ ง หรื อแถลงข้อควำมเท็จ โดยบริ ษทั จะ
ไม่โต้แย้งหรื อคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใน
ขณะที่ ผูเ้ อำประกันภัย มี ชี วิตอยู่เป็ นเวลำตั้ง แต่ ส องปี (2 ปี ) ขึ้ นไปนับ ตั้ง แต่ วนั เริ่ ม มี ผ ล
คุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัย ทั้งนี้ เฉพำะ
ในส่ วนของจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น เว้ นแต่ ผ้ ูเอำประกันภัยมิได้ มีส่วนได้ เสี ยในเหตุ ที่เอำ
ประกันภัยนั้น หรื อกำรแถลงอำยุคลำดเคลื่อนจนอำยุจริงอยู่นอกจำกัดอัตรำเบีย้ ประกันภัย
ตำมทำงค้ำปกติ
2.3.3 ฆ่ำตัวตำยภำยใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้
เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่ำตำย

2.3.4 ระยะเวลำที่ไม่คุม้ ครอง (waiting period) หมำยถึง กำรเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ำยแรงที่ เกิ ดขึ้ น
ภำยใน 90 วันนับตั้งแต่วนั เริ่ มมี ผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่ บริ ษทั อนุ มตั ิ ให้เพิ่ม
จำนวนเงินเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม
รำยละเอียดของแต่ ละข้ อดูได้ จำกข้ อกำหนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่ งกรมธรรม์

