บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด )มหำชน(

แบบและข้ อควำม

กรมธรรม์ ประกันชีวิต
แบบ อีซี่ อี-สโตรค

ระยะเวลำเอำประกันภัย 5 ปี
ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัย 5 ปี

ข้ อกำหนดกำรจ่ ำยผลประโยชน์
กรมธรรม์ ประกันชีวติ
แบบ อีซี่ อี-สโตรค
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 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 ควำมสำมำรถในกำรรับประทำนอำหำรได้ด้ วย
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 นมำตรฐำนสำหรับกำรประเมินควำมผิดปกติของหัวใจเมื่อเทียบ
กับควำมสำมำรถในกำรมีกิจกรรมประจำวันต่ำง ๆ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่จำกัด และไม่ส่งผลให้เกิดอำกำรผิดปกติ เช่น
เหนื่อย ใจสั่น หำยใจลำบำก หรื อเจ็บหน้ำอก (Angina Pain)
ระดับ 2 สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันโดยมีขอ้ จำกัดเล็กน้อย เช่น เหนื่ อย ใจสั่น หำยใจลำบำก
หรื อเจ็บหน้ำอก (Angina Pain) ซึ่งคนปกติจะไม่มีอำกำรดังกล่ำว
ระดับ 3 สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันโดยมีขอ้ จำกัดอย่ำงมำก เมื่อมีกำรปฏิบตั ิกิ จวัตรประจำวัน
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

คำนิยำมกลุ่มโรคเกีย่ วกับสมองและระบบประสำท
1. 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)
2. 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)
3. 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
4. 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)
5. 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)
6. 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)
7. กำรอุดตันของหลอดเลือดดำ Cavernous (Cavernous sinus thrombosis) หมำยควำมถึง กำรอุดตันของหลอด
เลือดดำ Cavernous จะต้องได้รับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง และมีลกั ษณะดังนี้ครบ
ทุกข้อ
7.1. ได้รับกำรวินิจฉัยยืนยันโดยภำพถ่ำยเอกซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรื อ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
(MRI) และ
7.2. ได้รับกำรรักษำโดยกำรให้ยำปฏิชีวนะทำงหลอดเลือดดำเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ หรื อ ได้รับ
กำรรักษำโดยวิธีกำรอื่นๆตำมควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง
8. กำรผ่ำตัดฝังท่อระบำยในโพรงสมอง )Cerebral Shunt Insertion) หมำยควำมถึง กำรผ่ำตัดฝังท่อระบำยน้ ำจำก
โพรงสมองเพื่อลดควำมดันในระบบน้ ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง กำรรักษำดังกล่ำวนี้ตอ้ งกระทำภำยใต้
ควำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนระบบประสำทและสมอง
9. 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

10. 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) กำรตรวจรัก ษำพยำบำลที่ผูเ้ อำประกันภัย ซึ่ งเป็ นแพทย์สั่งให้แก่ ตวั เอง รวมทั้งกำรตรวจ
รักษำพยำบำลจำกแพทย์ ผูซ้ ่ ึงเป็ น บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรื อบุตรของผูเ้ อำประกันภัย

สรุปสำระสำคัญโดยย่อ
กรมธรรม์ ประกันชีวติ
แบบ อีซี่ อี-สโตรค
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 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

