บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด )มหำชน(

แบบและข้ อควำม

แบบ เอฟดับบลิวดี อีซี่ อี-แคนเซอร์

ระยะเวลำเอำประกันภัย 5 ปี
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัย 5 ปี

ข้ อกำหนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์
แบบ เอฟดับบลิวดี อีซี่ อี-แคนเซอร์
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 วยด้วยโรคมะเร็ง
2.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง
หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัย โรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง ตำมคำ
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 เอำประกั น ภัย ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตำรำงกรมธรรม์ เมื่ อ บริ ษ ัท มี ก ำรจ่ ำ ย
ผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที
2.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง
2.2.1 หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งผิวหนัง
ยกเว้น มะเร็ ง ผิ ว หนั ง เมลำโนมำชนิ ด ร้ ำ ยแรง (Malignant Melanoma) บริ ษัท จะจ่ ำ ย
ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้เ อำประกัน ภัย ตำมจ ำนวนเงิ น เอำประกัน ภัย ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตำรำง
กรมธรรม์ท้ งั นี้บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์น้ ีเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตของผูเ้ อำประกันภัย
2.2.2 หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งผิวหนัง
เมลำโนมำชนิ ด ร้ ำ ยแรง (Malignant Melanoma) บริ ษ ทั จะจ่ ำ ยผลประโยชน์ ใ ห้ แก่ ผู ้เ อำ
ประกันภัยตำมจำนวนเงิ นเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ เมื่อบริ ษทั มีกำรจ่ำย
ผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลคุม้ ครองทันที

คำนิยำม
“เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง” หมำยถึง กำรเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลำม หรื อระยะลุกลำมซึ่งได้รับกำร
วินิจฉัยเป็ นครั้งแรกจำกแพทย์ซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับของบริ ษทั และเป็ นไปตำมคำนิ ยำมโรคมะเร็ งที่ปรำกฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
“กำรวินิจฉั ยโรค” หมำยถึง กำรวินิจฉัยว่ำเป็ นโรคมะเร็ ง นี้ จะต้องเป็ นกำรวิ นิจฉัยขั้นสุ ดท้ำยที่ แน่ ชัดซึ่ ง
กระทำโดยแพทย์ ซึ่งกำรวินิจฉัยโรคมะเร็ งจะเป็ นโรคมะเร็ งที่มีลกั ษณะครอบคลุมตำมคำนิยำมโรคมะเร็งที่
ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในกรณี ที่ไม่มีหลักฐำนเพียงพอที่จะอ้ำงอิงให้ได้คำวินิจฉัยที่แน่ชดั
ได้ให้ใช้หลักฐำนผลกำรตรวจทำงรังสี วิทยำ (Radiological) หลักฐำนทำงกำรรักษำ (Clinical) หลักฐำนทำง
จุลกำยวิภำค (Histological) หลักฐำนทำงห้องปฏิบตั ิกำร (Laboratory) ที่เป็ นที่ยอมรับของบริ ษทั ในกรณี ที่
มีขอ้ สงสัยถึงควำมถูกต้องเหมำะสมของกำรวินิจฉัยโรคนั้นบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะทำกำรตรวจสุ ขภำพผูเ้ อำ
ประกันภัยหรื อขอตรวจหลักฐำนทำงกำรแพทย์ต่ำงๆที่ใช้ในกำรวินิจฉัยโรคดังกล่ำว โดยให้แพทย์ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญในสำขำโรคนั้นๆ และควำมเห็นของแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชำญนั้น จะมีผล
ผูกพันกับทั้งผูเ้ อำประกันภัยและบริ ษทั
“แพทย์” หมำยถึง ผูท้ ี่ได้รับปริ ญญำแพทยศำสตรบัณฑิต และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรมตำม
กฎหมำยในท้องถิ่นที่ให้บริ กำร
คำนิยำมโรคมะเร็ง
1. โรคมะเร็งระยะไม่ ลุกลำม )Non-invasive Cancer, Carcinoma in Situ( หมำยถึง กำรเกิดขึ้นครั้งแรกของ
เนื้ องอกหรื อเซลล์ที่ได้รับกำรตรวจยืนยันทำงพยำธิ วิทยำว่ำเป็ นมะเร็ ง และไม่ลุกลำมเกินกว่ำชั้นรองรับ
เนื้อเยือ่ ชั้นผิว (Basement Membrane) หรื อไม่กระจำยไปยังเนื้อเยือ่ ข้ำงเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื่นๆ
2. โรคมะเร็ งระยะลุกลำม )Invasive Cancer( หมำยถึง กำรเกิดขึ้นของเนื้ องอกหรื อเซลล์ที่ได้รับกำรตรวจ
ยื น ยัน ทำงพยำธิ วิ ท ยำว่ ำ เป็ นมะเร็ ง และมี ก ำรลุ ก ลำมลึ ก เกิ น กว่ ำ ชั้น รองรั บ เนื้ อ เยื่ อ ชั้น ผิ ว (Basement
Membrane) หรื อกระจำยไปยังเนื้ อเยื่อข้ำงเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้ ให้รวมถึงมะเร็ งเม็ดเลื อดขำว
มะเร็ งต่อมน้ ำเหลือง มะเร็ งของไขกระดูก และมะเร็ งเนื้อรก
ทั้งนีโ้ รคมะเร็งระยะไม่ ลุกลำมหรื อโรคมะเร็งระยะลุกลำมไม่รวมถึง
(1) กลุ่ ม เนื้ อ งอกชนิ ด Borderline หรื อ กลุ่ ม เนื้ อ งอกที่ มี โ อกำสเป็ นมะเร็ ง น้ อ ย (Low Malignant
Potential) ยกเว้นกลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline Tumor (Low Malignant Potential) ของรังไข่
(2) เนื้ องอกที่มีผลทำงพยำธิ วิทยำจัดเป็ นเนื้ องอกระยะก่ อนเป็ นมะเร็ ง (Pre – Malignant) เช่น CIN I
CIN II CIN III
(3) มะเร็ งที่ เกิ ดขึ้นซ้ ำ หรื อแพร่ กระจำยจำกส่ วนอื่ น โดยที่ มะเร็ งนี้ เกิ ดขึ้นครั้ งแรกก่ อนวันเริ่ ม มี ผ ล
คุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อภำยใน 90 วันหลังวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์

ข้ อยกเว้ นสำหรับควำมคุ้มครองโรคมะเร็ง
กรมธรรม์ฉบับนี้ ไม่คุม้ ครองกำรเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง ซึ่ งเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งหมดหรื อ
บำงส่วน อันเนื่องมำจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1) ควำมผิดปกติซ่ ึงแพทย์ยนื ยันและมีหลักฐำนชัดเจนว่ำเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ งหรื อโรคมะเร็ งที่
เกิดขึ้นก่อนวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์น้ ี หรื อก่อนวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัย
ของกรมธรรม์น้ ี แล้ว แต่ ว นั ใดจะเกิ ด ขึ้ น ภำยหลัง ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท อนุ ม ัติ ใ ห้ เ พิ่ ม จ ำนวนเงิ น เอำ
ประกันภัย บริ ษทั จะไม่คมุ ้ ครองเฉพำะในส่ วนของจำนวนเงินเอำประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น
เว้นแต่ ผูเ้ อำประกันภัย ได้แถลงให้บริ ษทั ทรำบและบริ ษทั ยินยอมรับควำมเสี่ ยงภัย โดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นควำมคุม้ ครองดังกล่ำว

สรุปสำระสำคัญโดยย่อ
แบบ เอฟดับบลิวดี อีซี่ อี-แคนเซอร์
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 วยด้วยโรคมะเร็ง
1.2.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ง ยกเว้น โรคมะเร็งผิวหนัง
หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งตำมคำ
นิยำมโรคมะเร็ งที่กำหนดไว้ ยกเว้นโรคมะเร็ ง ผิวหนัง บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์ ให้แก่ผู ้
เอำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ เมื่อบริ ษทั มีกำร
จ่ ำยผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย จะสิ้ นผลคุม้ ครอง
ทันที
1.2.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง
1.2.2.1 หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง
ผิวหนัง ยกเว้นมะเร็ งผิวหนังเมลำโนมำชนิ ดร้ำยแรง (Malignant Melanoma) บริ ษทั
จะจ่ำยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไ ว้ใน
ตำรำงกรมธรรม์ ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์น้ ี เพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตของผูเ้ อำ
ประกันภัย
1.2.2.2 หำกผูเ้ อำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง
ผิวหนังเมลำโนมำชนิ ดร้ำยแรง (Malignant Melanoma) บริ ษทั จะจ่ำยผลประโยชน์
ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ เมื่อ
บริ ษทั มีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย จะ
สิ้ 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 กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งซึ่ งเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน อัน
เนื่ องมำจำกสำเหตุค วำมผิดปกติ ซ่ ึ งแพทย์ยืนยัน และมี หลัก ฐำนชัด เจนว่ำ เกี่ ย วข้อ งกับ
โรคมะเร็ งหรื อโรคมะเร็ งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั
อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม
2.3.2 กรณีไม่เปิ ดเผยควำมจริ ง หรื อแถลงควำมเท็จ บริ ษทั จะบอกล้ำงสัญญำภำยใน 2 ปี นับตั้งแต่
วันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัย
ในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม
2.3.3 ฆ่ำตัวตำยภำยใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั เริ่ มมีผลคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ หรื อวันที่บริ ษทั อนุมตั ิให้
เพิ่มจำนวนเงินเอำประกันภัยในเฉพำะส่ วนที่เพิ่ม หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่ำตำย
2.3.4 ระยะเวลำที่ ไ ม่ คุ ้ม ครอง (waiting period) หมำยถึ ง กำรเจ็ บ ป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ 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

