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ข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ 
แบบ เอฟดบับลวิดี อซ่ีี อ-ีแคนเซอร์ 

ประเภทสำมัญ 
ระยะเวลำเอำประกนัภัย 5 ปี 

ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกนัภัย 5 ปี 
 

ขอ้ก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์กรณี
เสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์และกรมธรรม์
ประกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

2. ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง  

2.1 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง 

 หำกผูเ้อำประกันภยัยงัมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งตำมค ำ
นิยำมโรคมะเร็งท่ีก ำหนดไว ้ยกเวน้โรคมะเร็งผิวหนัง บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อำ
ประกันภัยตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัยท่ีระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์  เม่ือบริษัทมีกำรจ่ำย
ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

2.2 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง 

2.2.1 หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งผิวหนงั 
ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลำโนมำชนิดร้ำยแรง (Malignant Melanoma) บริษัทจะจ่ำย
ผลประโยชน์ให้แก่ผู ้เอำประกันภัยตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัยท่ีระบุไว้ในตำรำง
กรมธรรมท์ั้งน้ีบริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์น้ีเพียงคร้ังเดียวตลอดชีวิตของผูเ้อำประกนัภยั 

2.2.2 หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งผิวหนงั
เมลำโนมำชนิดร้ำยแรง (Malignant Melanoma) บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ให้แก่ผู ้เอำ
ประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์เม่ือบริษทัมีกำรจ่ำย
ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 
 
 
 
 



ค ำนิยำม 
“เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง” หมำยถึง กำรเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม หรือระยะลุกลำมซ่ึงไดรั้บกำร
วินิจฉัยเป็นคร้ังแรกจำกแพทยซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับของบริษทั และเป็นไปตำมค ำนิยำมโรคมะเร็งท่ีปรำกฏใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“กำรวินิจฉัยโรค” หมำยถึง กำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคมะเร็งน้ีจะตอ้งเป็นกำรวินิจฉัยขั้นสุดทำ้ยท่ีแน่ชัดซ่ึง
กระท ำโดยแพทย ์ซ่ึงกำรวินิจฉัยโรคมะเร็งจะเป็นโรคมะเร็งท่ีมีลกัษณะครอบคลุมตำมค ำนิยำมโรคมะเร็งท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐำนเพียงพอท่ีจะอำ้งอิงใหไ้ดค้  ำวินิจฉยัท่ีแน่ชดั
ไดใ้ห้ใชห้ลกัฐำนผลกำรตรวจทำงรังสีวิทยำ (Radiological)  หลกัฐำนทำงกำรรักษำ (Clinical) หลกัฐำนทำง
จุลกำยวิภำค (Histological) หลกัฐำนทำงห้องปฏิบติักำร (Laboratory) ท่ีเป็นท่ียอมรับของบริษทั  ในกรณีท่ี
มีขอ้สงสัยถึงควำมถูกตอ้งเหมำะสมของกำรวินิจฉัยโรคนั้นบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะท ำกำรตรวจสุขภำพผูเ้อำ
ประกนัภยัหรือขอตรวจหลกัฐำนทำงกำรแพทยต์่ำงๆท่ีใชใ้นกำรวินิจฉัยโรคดงักล่ำว โดยให้แพทยท่ี์ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกบริษทัซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญในสำขำโรคนั้นๆ และควำมเห็นของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญนั้น จะมีผล
ผกูพนักบัทั้งผูเ้อำประกนัภยัและบริษทั 
“แพทย์” หมำยถึง ผูท่ี้ไดรั้บปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรมตำม
กฎหมำยในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริกำร 
 
ค ำนิยำมโรคมะเร็ง 
1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม )Non-invasive Cancer, Carcinoma in Situ( หมำยถึง กำรเกิดขึ้นคร้ังแรกของ
เน้ืองอกหรือเซลล์ท่ีได้รับกำรตรวจยืนยนัทำงพยำธิวิทยำว่ำเป็นมะเร็ง และไม่ลุกลำมเกินกว่ำชั้นรองรับ
เน้ือเยือ่ชั้นผิว (Basement Membrane) หรือไม่กระจำยไปยงัเน้ือเยือ่ขำ้งเคียง หรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ  
2. โรคมะเร็งระยะลุกลำม )Invasive Cancer( หมำยถึง กำรเกิดขึ้นของเน้ืองอกหรือเซลลท่ี์ไดรั้บกำรตรวจ
ยืนยันทำงพยำธิวิทยำว่ำเป็นมะเร็งและมีกำรลุกลำมลึกเกินกว่ำชั้ นรองรับเน้ือเยื่อชั้ นผิว (Basement 
Membrane) หรือกระจำยไปยงัเน้ือเยื่อขำ้งเคียง หรือไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ ทั้งน้ีให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขำว 
มะเร็งต่อมน ้ำเหลือง มะเร็งของไขกระดูก และมะเร็งเน้ือรก 
ท้ังนีโ้รคมะเร็งระยะไม่ลุกลำมหรือโรคมะเร็งระยะลุกลำมไม่รวมถึง  

(1) กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเน้ืองอกท่ีมีโอกำสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant 
Potential) ยกเวน้กลุ่มเน้ืองอกชนิด Borderline Tumor (Low Malignant Potential) ของรังไข่ 

(2) เน้ืองอกท่ีมีผลทำงพยำธิวิทยำจดัเป็นเน้ืองอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre – Malignant) เช่น CIN I 
CIN II CIN III 

(3) มะเร็งท่ีเกิดขึ้นซ ้ ำ หรือแพร่กระจำยจำกส่วนอ่ืน โดยท่ีมะเร็งน้ีเกิดขึ้นคร้ังแรกก่อนวนัเร่ิมมีผล
คุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือภำยใน 90 วนัหลงัวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์ 
 

 



ข้อยกเว้นส ำหรับควำมคุ้มครองโรคมะเร็ง 
กรมธรรม์ฉบบัน้ีไม่คุม้ครองกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งหมดหรือ
บำงส่วน อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1) ควำมผิดปกติซ่ึงแพทยย์นืยนัและมีหลกัฐำนชดัเจนวำ่เก่ียวขอ้งกบัโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งท่ี
เกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรมน้ี์ หรือก่อนวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั
ของกรมธรรม์น้ี แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้ นภำยหลัง ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีบริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพำะในส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น   

เวน้แต่ ผูเ้อำประกันภยั ได้แถลงให้บริษทัทรำบและบริษทัยินยอมรับควำมเส่ียงภยั โดยไม่มี
เง่ือนไขยกเวน้ควำมคุม้ครองดงักล่ำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  สรุปสำระส ำคญัโดยย่อ 
แบบ เอฟดบับลวิดี อซ่ีี อ-ีแคนเซอร์ 

 
1. ผลประโยชน์ 

1.1 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

1.2 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง 

1.2.1 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ยกเว้น โรคมะเร็งผิวหนัง 

หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งตำมค ำ
นิยำมโรคมะเร็งท่ีก ำหนดไว ้ยกเวน้โรคมะเร็งผิวหนงั บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์ให้แก่ผู ้
เอำประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์  เม่ือบริษทัมีกำร
จ่ำยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งน้ี กรมธรรม์ประกันภยัจะส้ินผลคุม้ครอง
ทนัที 

1.2.2 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง 

1.2.2.1 หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง
ผิวหนัง ยกเวน้มะเร็งผิวหนังเมลำโนมำชนิดร้ำยแรง (Malignant Melanoma) บริษทั
จะจ่ำยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
ตำรำงกรมธรรม ์ ทั้งน้ีบริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์น้ีเพียงคร้ังเดียวตลอดชีวิตของผูเ้อำ
ประกนัภยั 

1.2.2.2 หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง
ผิวหนังเมลำโนมำชนิดร้ำยแรง (Malignant Melanoma) บริษทัจะจ่ำยผลประโยชน์
ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ เม่ือ
บริษทัมีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัจะ
ส้ินผลคุม้ครองทนัที 
 
 

 

 

 

 



2. เง่ือนไขท่ีส ำคัญ 

2.1 ระยะเวลำผ่อนผนัช ำระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั 

2.2 กรณีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ให้บริษทัทรำบภำยใน  14 วนั นับ
แต่วนัท่ีเสียชีวิต 

2.3 กรณีท่ีบริษทัจะไม่คุม้ครอง 

2.3.1 กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งซ่ึงเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งหมดหรือบำงส่วน อนั
เน่ืองมำจำกสำเหตุควำมผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยนัและมีหลักฐำนชัดเจนว่ำเก่ียวข้องกับ
โรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทั
อนุมติัใหเ้พิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม 

2.3.2 กรณีไม่เปิดเผยควำมจริง หรือแถลงควำมเทจ็ บริษทัจะบอกลำ้งสัญญำภำยใน 2 ปี นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั
ในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม 

2.3.3 ฆ่ำตวัตำยภำยใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้
เพิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม หรือถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่ำตำย    

2.3.4 ระยะเวลำท่ีไม่คุ ้มครอง (waiting period) หมำยถึง กำรเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้ น
ภำยใน 90 วนันับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม์ หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่ม
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม  

 

 

รำยละเอยีดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเง่ือนไขท่ัวไปแห่งกรมธรรม์ 


