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ขอ้ก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์กรณี
เสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์และกรมธรรม์
ประกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

2. ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงท่ีให้ควำมคุ้มครอง  

2.1 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกีย่วกบัสมองและระบบประสำท 

หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคเก่ียวกบัสมอง
และระบบประสำทตำมค ำนิยำมโรคเก่ียวกบัสมองและระบบประสำทท่ีก ำหนดไว ้บริษทัจะจ่ำย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์เม่ือ
บริษทัมีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคเก่ียวกบัสมองและระบบประสำทน้ี กรมธรรม์
ประกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

 
 

 
 
 
 
 

  



ค ำนิยำม 
1. ผู้เอำประกนัภัย หมำยถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อำประกนัภยัในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีหรือบนัทึก

สลกัหลงั (ถำ้มี) 
2. กำรวินิจฉัย หมำยถึง กระบวนกำรซ่ึงเป็นขั้นตอนในกำรตรวจโรคของแพทยเ์พื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสำเหตุของ

โรคร้ำยแรงตำมควำมคุม้ครองของกรมธรรมน้ี์ โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
2.1 โรคร้ำยแรงดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรตรวจและยืนยนั โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญทำงสำขำกำรแพทยท่ี์

ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนอยำ่งถูกตอ้งโดยแพทยสภำแห่งประเทศไทย 
2.2 กำรตรวจหำโรคตอ้งท ำอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงลกัษณะทำงคลินิก ผลกำรตรวจทำง

รังสี ผลกำรตรวจทำงพยำธิ และผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรทำงกำรแพทย ์
2.3 ในกรณีจ ำเป็นตอ้งมีกำรท ำศลัยกรรม จะตอ้งเป็นไปโดยมีขอ้บ่งช้ีทำงกำรแพทย ์และตอ้งเป็น

วิธีกำรท่ีไดม้ำตรฐำนเป็นท่ียอมรับและถือปฏิบติัในทำงกำรแพทย ์
3. แพทย์ หมำยถึง ผูท่ี้ไดรั้บปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต และใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำเวชกรรม

ตำมกฎหมำยในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริกำร  
4. แพทย์ผู้เช่ียวชำญ หมำยถึง แพทยป์ริญญำท่ีไดรั้บใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ปฏิบติัหนำ้ท่ีใน

สถำนพยำบำลจดทะเบียน มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงในกำรวินิจฉัยโรคตำมค ำนิยำมท่ีระบุในข้อ
ก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

5. ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจหลกัประจ ำวนัของคนปกติ 6 
กิจกรรม ซ่ึงเป็นเกณฑท์ำงกำรแพทยใ์นกำรประเมินผูป่้วยท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัภำรกิจดงักล่ำวได ้ดงัน้ี 

6.1 ควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนยำ้ย เช่น ควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนยำ้ยจำกเกำ้อ้ีไปกลบัเตียงได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6.2 ควำมสำมำรถในกำรเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ควำมสำมำรถในกำรเดินหรือเคล่ือนท่ีจำกห้องหน่ึง
ไปยงัอีกหอ้งหน่ึงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6.3 ควำมสำมำรถในกำรแต่งกำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรสวมหรือถอดเส้ือผำ้ไดด้ว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6.4 ควำมสำมำรถในกำรอำบน ้ ำช ำระร่ำงกำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรอำบน ้ ำ รวมถึงกำรเขำ้และ
ออกจำกหอ้งอำบน ้ำไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6.5 ควำมสำมำรถในกำรรับประทำนอำหำร เช่น ควำมสำมำรถในกำรรับประทำนอำหำรได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6.6 ควำมสำมำรถในกำรขบัถ่ำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรใชห้้องน ้ ำเพื่อกำรขบัถ่ำย รวมถึงกำรเขำ้
และออกจำกหอ้งน ้ำไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

6. โรคร้ำยแรง หมำยถึง ควำมเจ็บป่วยหรือกำรผำ่ตดัหรือกำรรักษำโรคร้ำยแรงตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมน้ี์ 
 



7. กำรจัดระดับควำมผิดปกติของหัวใจของ The New York Heart Association )NYHA( Functional 
Classification คือ เกณฑ์กำรจัดระดับควำมผิดปกติของหัวใจ โดยอ้ำงอิงจำก New York Heart 
Association จำกสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงใชเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรับกำรประเมินควำมผิดปกติของหัวใจเม่ือเทียบ
กบัควำมสำมำรถในกำรมีกิจกรรมประจ ำวนัต่ำง ๆ 4 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบั 1 สำมำรถปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัได้โดยไม่จ ำกัด และไม่ส่งผลให้เกิดอำกำรผิดปกติ เช่น 

เหน่ือย ใจสั่น หำยใจล ำบำก หรือเจ็บหนำ้อก (Angina Pain) 

 ระดบั 2 สำมำรถปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัโดยมีขอ้จ ำกดัเล็กน้อย เช่น เหน่ือย ใจสั่น หำยใจล ำบำก 

หรือเจ็บหนำ้อก (Angina Pain) ซ่ึงคนปกติจะไม่มีอำกำรดงักล่ำว 

 ระดบั 3 สำมำรถปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัโดยมีขอ้จ ำกดัอย่ำงมำก เม่ือมีกำรปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนั

เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้เกิดอำกำรผิดปกติ เช่น เหน่ือย ใจสั่น หำยใจล ำบำก หรือเจ็บ

หนำ้อก (Angina Pain) 

 ระดบั 4 ไม่สำมำรถปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัใด ๆ ไดเ้ลย เน่ืองจำกมีอำกำรผิดปกติ เช่น เหน่ือย ใจ

สั่น หำยใจล ำบำก แมใ้นขณะพกั  

 
  



ค ำนิยำมกลุ่มโรคเกีย่วกบัสมองและระบบประสำท 
1. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) หมำยควำมถึง กำรเกิดควำมบกพร่องทำงระบบประสำท

อยำ่งเฉียบพลนั อนัมีสำเหตุมำจำกโรคหลอดเลือดสมองอนัเน่ืองมำจำกกำรอุดตนั (Cerebral Thrombosis) หรือ

กำรแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรือกำรอุดตนัโดยล่ิมเลือดจำกหัวใจหรือหลอดเลือดนอกกะโหลก

ศีรษะ (Extracranial Embolism) โดยมีหลกัฐำนกำรตรวจพบควำมพิกำรทำงระบบประสำทอย่ำงต่อเน่ืองกัน 

(ไม่รวมถึงอำกำรชำ) เป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 45 วนั นบัจำกวนัท่ีวินิจฉยั กำรวินิจฉัยตอ้งยนืยนัดว้ยกำรตรวจ

พบกำรเปล่ียนแปลงใหม่ของภำพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือภำพคล่ืนแม่เหล็ก (MRI) เวน้แต่ ผูเ้อำ

ประกนัภยัไดเ้สียชีวิตลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวดว้ยโรคร้ำยแรงหรือเป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจำก

โรคร้ำยแรงในขอ้น้ี   

ทั้งน้ีไม่รวมถึง โรคเน้ือเยือ่สมองขำดเลือด (Infarction) หรือเลือดออกในกะโหลกศีรษะอนัเน่ืองจำก
กำรได้รับกำรบำดเจ็บภำยนอกและโรคสมองขำดเลือดแบบชั่วครำว (Transient Ischemic Attack หรือ 
Reversible Ischemic Neurological Deficit) 

2. โรคของเซลล์ประสำทควบคุมกำรเคล่ือนไหว )Motor Neuron Disease) หมำยควำมถึง กำรเกิดขึ้นของโรค

เซลลป์ระสำทท่ีควบคมุกำรเคล่ือนไหว (Motor Neuron Disease) ไดแ้ก่ Spinal Muscular Atrophy, Progress 

Bulbar Palsy, Amyotrophic Lateral Sclerosis หรือ Primary Lateral Sclerosis จนเป็นผลท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏิบติั

กิจวตัรประจ ำวนัไดด้ว้ยตนเองอยำ่งถำวร ตั้งแต่ 3 อยำ่งขึ้นไป ซ่ึงตอ้งไดรั้บกำรวินิจฉยัโดยอำยรุแพทย์

ประสำทวิทยำ (Neurologist)  

3. โรคเย่ือหุ้มสมองและไขสันหลงัอกัเสบจำกเช้ือแบคทีเรีย )Bacterial Meningitis( หมำยควำมถึง โรคเยื่อ
หุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจำกเช้ือแบคทีเรียท่ีได้รับกำรยืนยันโดยกำรเจำะน ้ ำไขสันหลัง 
(Cerebrospinal Fluid by Lumbar puncture) ท ำให้มีควำมบกพร่อง ของระบบประสำทต่อเน่ืองกันเป็น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 60 วนั และไม่สำมำรถปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัได้ดว้ยตนเองอย่ำงถำวร ตั้งแต่ 1 
อยำ่งขึ้นไป เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัไดเ้สียชีวิตลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวดว้ยโรคร้ำยแรงหรือ
เป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจำกโรคร้ำยแรงในขอ้น้ี ทั้งน้ีไม่รวมถึงโรคเยือ่หุม้สมองและไขสันหลงัอกัเสบท่ี
เกิดจำกภำวะภูมิคุม้กนับกพร่อง 

4. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองท่ีต้องรักษำโดยกำรผ่ำตัด )Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)

หมำยควำมถึง กำรเขำ้รับกำรผำ่ตดัสมอง ดว้ยวิธีกำรเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) เพื่อหนีบ ซ่อมแซม หรือ

น ำเส้นโลหิตแดงส่วนท่ีโป่งพอง (Aneurysm) ออก กำรวินิจฉัยตอ้งยืนยนัดว้ยภำพรังสีหลอดเลือดสมอง และ

ตอ้งไดรั้บกำรรักษำโดยประสำทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon)  ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรโป่งพองของหลอดเลือดสมอง

จำกกำรติดเช้ือใดๆ (Infection and Mycotic aneurysm) กำรรักษำเส้นโลหิตแดงของสมองท่ีโป่งพองโดยวิธีใช้



สำยสวนทำงหลอดเลือดเพื่อท ำกำรรักษำ กำรรักษำดว้ยกำรตดักะโหลกแบบจ ำกดั (Craniectomy) และกำรเจำะ

รูท่ีกะโหลก (Burr hole) 

5. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองท่ีรักษำโดยใช้ขดลวดผ่ำนสำยสวนทำงหลอดเลือด )Cerebral Aneurysm 

Treatment by Endovascular Coiling) หมำยควำมถึง กำรรับกำรรักษำหลอดเลือดสมองโป่งพอง โดยวิธีใช้

สำยสวนทำงหลอดเลือดและน ำขดลวดใส่เข้ำไปในหลอดเลือดแดงส่วนท่ีโป่งพอง ตำมข้อบ่งช้ีท่ีเป็น

มำตรฐำนเวชปฏิบติัปัจจุบนั เพื่อให้เกิดล่ิมเลือดและพงัผืดในหลอดเลือดแดงส่วนท่ีโป่งพองในสมอง กำร

วินิจฉัย ตอ้งยืนยนัดว้ยภำพรังสีหลอดเลือด และตอ้งไดรั้บกำรรักษำโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญท่ีมีใบอนุญำตใน

สำขำท่ีเหมำะสม ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรโป่งพองของหลอดเลือดสมองจำกกำรติดเช้ือใดๆ (Infection and Mycotic 

aneurysm) 

6. โรคหลอดเลือดสมองท่ีต้องได้รับกำรผ่ำตัดลอกหลอดเลือดแดงคำโรติค )Stroke Requiring Carotid 

Endarterectomy Surgery) หมำยควำมถึง กำรเขำ้รับกำรผำ่ตดัลอกเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอ (Carotid 

Artery) เพื่อกำรรักษำหรือป้องกนั ผูเ้อำประกนัภยัท่ีเคยไดรั้บกำรวินิจฉยัภำวะโรคหลอดเลือดสมองขำดเลือด

มำก่อน ซ่ึงตอ้งกระท ำภำยใตข้อ้บ่งช้ีทำงเวชปฏิบติัมำตรฐำนปัจจุบนั โดยประสำทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) 

หรือ ศลัยแพทยห์ลอดเลือด (Cardiovascular Thoracic Surgeon) 

7. กำรอุดตันของหลอดเลือดด ำ Cavernous  (Cavernous sinus thrombosis) หมำยควำมถึง กำรอุดตนัของหลอด

เลือดด ำ Cavernous จะตอ้งไดรั้บกำรวินิจฉัยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญในสำขำท่ีเก่ียวขอ้ง และมีลกัษณะดงัน้ีครบ

ทุกขอ้ 

7.1. ไดรั้บกำรวินิจฉยัยนืยนัโดยภำพถ่ำยเอกซเรยส์มองดว้ยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือ คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 

(MRI)  และ 

7.2. ไดรั้บกำรรักษำโดยกำรให้ยำปฏิชีวนะทำงหลอดเลือดด ำเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 2 สัปดำห์ หรือ ไดรั้บ

กำรรักษำโดยวิธีกำรอ่ืนๆตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยโ์ดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญในสำขำท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. กำรผ่ำตดัฝังท่อระบำยในโพรงสมอง )Cerebral Shunt Insertion) หมำยควำมถึง กำรผำ่ตดัฝังท่อระบำยน ้ำจำก

โพรงสมองเพื่อลดควำมดนัในระบบน ้ำหล่อเล้ียงสมองและไขสันหลงั กำรรักษำดงักล่ำวน้ีตอ้งกระท ำภำยใต้

ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยโ์ดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นระบบประสำทและสมอง 

9. โรคโปลโิอ )Poliomyelitis) หมำยควำมถึง กำรติดเช้ือไวรัสโปลิโอ โดยมีอำกำรท่ีปรำกฏอยำ่งชดัเจนของกำร

สูญเสียควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหวของกลำ้มเน้ืออยำ่งส้ินเชิง หรือกำรอ่อนแรงของกลำ้มเน้ือควบคุมกำร

หำยใจ ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 90 วนั และกำรวินิจฉยัตอ้งกระท ำโดยอำยรุแพทยป์ระสำทวิทยำ 

(Neurologist) เวน้แต ่ผูเ้อำประกนัภยัไดเ้สียชีวิตลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวดว้ยโรคร้ำยแรงหรือ

เป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจำกโรคร้ำยแรงในขอ้น้ี 



10. โรคก้ำนสมองเส่ือม )Progressive Supranuclear Palsy) หมำยควำมถึง กำรเส่ือมลงของสมองชนิด (Progressive 

Supranuclear Palsy) เป็นเหตุใหมี้อำกำรกลอกตำล ำบำก ล ำตวัแขง็เกร็ง เดินล ำบำก กลำ้มเน้ือใบหนำ้อ่อนแรง 

จนเป็นผลท ำใหไ้มส่ำมำรถปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัไดด้ว้ยตนเองอยำ่งถำวร ตั้งแต่ 3 อยำ่งขึ้นไป ต่อเน่ืองกนั

เป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 90 วนั ซ่ึงตอ้งไดรั้บกำรวินิจฉยัโดยอำยรุแพทยป์ระสำทวทิยำ (Neurologist) 

  



ข้อยกเว้นส ำหรับควำมคุ้มครองโรคร้ำยแรง 
กรมธรรมฉ์บบัน้ีไม่คุม้ครองกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคร้ำยแรง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งหมดหรือ
บำงส่วน อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

1) ควำมผิดปกติซ่ึงแพทย์ยืนยนัและมีหลกัฐำนชัดเจนว่ำเก่ียวขอ้งกับโรค ร้ำยแรง หรือโรค
ร้ำยแรงท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรมน้ี์ หรือก่อนวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยัของกรมธรรม์น้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นภำยหลงั ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ ำนวนเงิน
เอำประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพำะในส่วนของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น   

เวน้แต่ ผูเ้อำประกันภยั ได้แถลงให้บริษทัทรำบและบริษทัยินยอมรับควำมเส่ียงภยั โดยไม่มี
เง่ือนไขยกเวน้ควำมคุม้ครองดงักล่ำว 

2) กำรตรวจรักษำพยำบำลท่ีผูเ้อำประกันภยั ซ่ึงเป็นแพทยส์ั่งให้แก่ตวัเอง รวมทั้งกำรตรวจ
รักษำพยำบำลจำกแพทย ์ผูซ่ึ้งเป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้อำประกนัภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



สรุปสำระส ำคญัโดยย่อ 
กรมธรรม์ประกนัชีวติ 

แบบ อซ่ีี อ-ีสโตรค 

1. ผลประโยชน์ 

1.1 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

1.2 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงท่ีให้ควำมคุ้มครอง  

1.2.1 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกีย่วกบัสมองและระบบประสำท 

หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยูแ่ละไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคเก่ียวกบัสมอง
และระบบประสำทตำมค ำนิยำมโรคเก่ียวกบัสมองและระบบประสำทท่ีก ำหนดไว ้บริษทัจะจ่ำย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์เม่ือ
บริษทัมีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคเก่ียวกบัสมองและระบบประสำทน้ี กรมธรรม์
ประกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

 

2. เง่ือนไขท่ีส ำคัญ 

2.1 ระยะเวลำผ่อนผนัช ำระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั 

2.2 กรณีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ให้บริษทัทรำบภำยใน  14 วนั นับ
แต่วนัท่ีเสียชีวิต 

2.3 กรณีท่ีบริษทัจะไม่คุม้ครอง 

2.3.1 กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคร้ำยแรงซ่ึงเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งหมดหรือบำงส่วน อนั
เน่ืองมำจำกสำเหตุควำมผิดปกติซ่ึงแพทยย์ืนยนัและมีหลกัฐำนชดัเจนว่ำเก่ียวขอ้งกบัโรค
ร้ำยแรงหรือโรคร้ำยแรงท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทั
อนุมติัใหเ้พิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม 

2.3.2 กรณีบอกลำ้งสัญญำ เน่ืองจำกไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริง หรือแถลงขอ้ควำมเทจ็ โดยบริษทัจะ
ไม่โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใน
ขณะท่ีผูเ้อำประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลำตั้งแต่สองปี(2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผล
คุม้ครองตำมกรมธรรม ์ หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ทั้งน้ี เฉพำะ
ในส่วนของจ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น เว้นแต่ผู้เอำประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอำ



ประกันภัยน้ัน หรือกำรแถลงอำยุคลำดเคล่ือนจนอำยุจริงอยู่นอกจ ำกัดอัตรำเบีย้ประกันภัย
ตำมทำงค้ำปกติ 

2.3.3 ฆ่ำตวัตำยภำยใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม ์หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้
เพิ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม หรือถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่ำตำย    

2.3.4 ระยะเวลำท่ีไม่คุม้ครอง (waiting period) หมำยถึง กำรเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงท่ีเกิดขึ้น
ภำยใน 90 วนันับตั้งแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตำมกรมธรรม์ หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่ม
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัในเฉพำะส่วนท่ีเพิ่ม  

 

 

รำยละเอยีดของแต่ละข้อดูได้จำกข้อก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ และเง่ือนไขท่ัวไปแห่งกรมธรรม์ 


