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ระยะเวลำเอำประกนัภัย 5 ปี 
ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกนัภัย 5 ปี 

 

ขอ้ก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์กรณี
เสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์และกรมธรรม์
ประกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

2. ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงท่ีให้ควำมคุ้มครอง  

2.1 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกีย่วกบัหัวใจและหลอดเลือด 

หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคเก่ียวกบัหัวใจ
และหลอดเลือดตำมค ำนิยำมโรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือดท่ีก ำหนดไว้ บริษัทจะจ่ำย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์เม่ือ
บริษทัมีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือดน้ี 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 ได้เลย เน่ืองจำกมีอำกำรผิดปกติ เช่น เหน่ือย ใจ

สั่น หำยใจล ำบำก แมใ้นขณะพกั  

 



ค ำนิยำมกลุ่มโรคเกีย่วกบัหัวใจและหลอดเลือด 
1. กล้ำมเน้ือหัวใจตำยเฉียบพลันจำกกำรขำดเลือด (Acute Heart Attack) หมำยควำมถึง กำรเกิดกลำ้มเน้ือหัวใจ

ตำยอยำ่งเฉียบพลนัโดยมีลกัษณะครบทั้ง 3 ขอ้ดงัน้ี 

1.1. มีประวติักำรเจ็บหนำ้อกซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของหวัใจขำดเลือด 

1.2. มีกำรเพิ่มขึ้นของ Cardiac Troponin (T or I อย่ำงนอ้ย 3 เท่ำของค่ำบนของค่ำช่วงปกติ หรือ มีกำรเพิ่มขึ้น

ของ CKMB อยำ่งนอ้ย 2 เท่ำของค่ำบนของค่ำช่วงปกติ) 

1.3. มีกำรเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจท่ีเกิดขึ้นใหม่และมีลกัษณะจ ำเพำะส ำหรับโรคกลำ้มเน้ือหัวใจ

ตำยเฉียบพลนัคร้ังแรก 

2. กำรใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ/เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหัวใจ (Cardiac Pacemaker/defibrillator insertion) หมำยควำม
ถึง กำรใส่เคร่ืองกระตุน้หัวใจหรือเคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหัวใจ เพื่อรักษำภำวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะร้ำยแรงซ่ึงไม่
สำมำรถรักษำไดด้ว้ยวิธีอ่ืน กำรใส่เคร่ืองกระตุน้หัวใจหรือเคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหัวใจน้ีตอ้งกระท ำภำยใตข้อ้
บ่งช้ีทำงเวชปฏิบติัมำตรฐำนปัจจุบนัโดยแพทยเ์ฉพำะทำงโรคหวัใจหรือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

3. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other serious Coronary Artery Diseases) หมำยควำมถึง มีกำรตีบของเส้นเลือดหวัใจ 

3 เส้นหลกั (Right Coronary Artery, Left Anterior Descending และ Left Circumflex Artery) แต่ละเส้นไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 60หำกเป็นกำรตีบของ Left Main Stem ร้อยละ 60 ให้ถือเทียบเท่ำว่ำมีกำรตีบของ 2เส้นหลกั (Left 

Anterior Descending และ Left Circumflex Artery) ซ่ึ งพิ สูจน์โดยกำรฉีดสี เส้นเลือดหัวใจ (Coronary 

Angiogram)ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรตรวจพบโดยวิธี Non-invasive diagnosis procedure เช่นComputer Tomography 

(CT) หรือ Magnetic Resonance Imaging (MRI) ของหลอดเลือดหวัใจ 

4. โรคกล้ำมเน้ือหัวใจ (Cardiomyopathy) หมำยควำมถึง กำรเกิดโรคกลำ้มเน้ือหวัใจ (Cardiomyopathy) ซ่ึงตอ้งมี

ลกัษณะดงัต่อไปน้ีครบทั้ง 2 ขอ้ 

4.1. มีกำรสูญเสียหนำ้ท่ีของหัวใจห้องล่ำงซ้ำยอย่ำงถำวรเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 90 วนั แมไ้ดรั้บกำรรักษำ
อย่ำงเต็มท่ียืนยนัผลโดยกำรท ำภำพสะทอ้นหัวใจ (Echocardiogram) เวน้แต่ ผูเ้อำประกนัภยัไดเ้สียชีวิต
ลงก่อนครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวดว้ยโรคร้ำยแรงหรือเป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจำกโรคร้ำยแรงในขอ้
น้ี 

4.2. มีควำมผิดปกติของหวัใจถึงระดบั 3 อยำ่งถำวร ตำม The New York Heart Association (NYHA) Functional 
Classification 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงโรคกลำ้มเน้ือหัวใจซ่ึงมีสำเหตุโดยตรงจำกกำรด่ืมสุรำ หรือกำรใช้ยำในทำงท่ีผิด 

(Drug abuse)  
5. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension) หมำยควำม

ถึง โรคแรงดนัในหลอดเลือดแดงปอดสูงโดยหำสำเหตุไม่ได ้เป็นเหตุใหผ้นงักลำ้มเน้ือหวัใจดำ้นขวำล่ำงขยำย



ขนำดขึ้น ซ่ึงตรวจวินิจฉัยโดยอำยุรแพทยโ์รคหัวใจ (Cardiologist) พร้อมหลกัฐำนกำรตรวจพบโดยกำรสวน

หัวใจ (Cardiac Catheterization) ควำมผิดปกติน้ีเป็นผลให้มีควำมผิดปกติของหัวใจถึงระดบั 3 อย่ำงถำวร ตำม 

The New York Heart Association (NYHA) Functional Classification 

6. กำรผ่ำตัดเส้นเลือดเลีย้งกล้ำมเน้ือหัวใจ (Coronary Artery by-pass Surgery) หมำยควำมถึง กำรผำ่ตดัโดยกำร

เปิดเขำ้ทำงทรวงอก เพื่อรักษำโรคท่ีเกิดจำกเส้นเลือดเล้ียงกลำ้มเน้ือหัวใจตีบหรือตนั โดยกำรตดัต่อเส้นเลือด

ใหม่  

ทั้ งน้ีไม่รวมถึงกำรขยำยเส้นเลือดกล้ำมเน้ือหัวใจท่ีอุดตัน โดยวิธีกำรขยำยหลอดเลือดหัวใจ 
(Angioplasty), กำรใส่อุปกรณ์ค ้ำหลอดเลือดหัวใจ (Stent Insertion), เลเซอร์ (Laser) หรือหตัถกำรอ่ืนๆ 
ท่ีท ำในหลอดเลือดแดงหวัใจ (Other Intra-arterial procedures) 

7. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีรักษำด้วยกำรสวนหลอดเลือดหัวใจ )Coronary Artery Disease requiring 

Angioplasty) หมำยควำมถึง กำรขยำยเส้นเลือดกลำ้มเน้ือหัวใจท่ีอุดตนั โดยวิธีกำรขยำยหลอดเลือดหัวใจ 

(Angioplasty) กำรใส่อุปกรณ์ค ้ำหลอดเลือดหัวใจ (Stent insertion) เลเซอร์ (Laser) หรือ หัตถกำรอ่ืนๆ ท่ีท ำใน

หลอดเลือดแดงหวัใจ (Other intra-arterial procedure) 

หลอดเลือดหัวใจในท่ีน้ีหมำยถึง Left Main Artery ตีบอย่ำงน้อยร้อยละ 50 หรือ Left Anterior 
Descending, Circumflex และ Right Coronary Artery ตีบอยำ่งนอ้ยเส้นละร้อยละ 60 ทั้ง 3 เส้น 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกำรตรวจหลอดเลือดหวัใจดว้ยภำพรังสี (Diagnostic angiography) 
8. กำรนวดกระตุ้นกำรท ำงำนของหัวใจ )Enhanced External Counter-pulsation) หมำยควำมถึง กำรรักษำกำร

ตีบหรืออุดตนัของหลอดเลือดหัวใจ 1 เส้นหรือมำกกว่ำเป็นคร้ังแรกโดยกำรใช ้เคร่ืองนวดกระตุน้กำรท ำงำน

ของหัวใจ  ขั้นตอนกำรรักษำตอ้งไดรั้บกำรรับรองว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญในสำขำท่ี

เก่ียวขอ้ง กำรรักษำอ่ืน ๆ จะไม่รวมอยูใ่นผลประโยชน์น้ี 

9. กำรผ่ำตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้ำ (Surgery to Aorta) หมำยควำมถึง กำรเขำ้รับกำรผ่ำตดัใหญ่แบบเปิด

หนำ้อกหรือช่องทอ้งเพื่อซ่อมแซมหรือแกไ้ขหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้ (Aorta) บริเวณทรวงอกและช่อง

ทอ้ง โดยใช้กรำฟท์ (Graft) อนัเน่ืองมำจำกผนังหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ตีบ อุดตนั หรือผนังด้ำนใน

แยกตวัออก (Aortic Dissection) ทั้งน้ีหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้ หมำยควำมถึง หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์

ตำ้ระดบัอกและช่องทอ้งเท่ำนั้น ไม่รวมถึงแขนงต่ำงๆ ของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้ 

ทั้งน้ีไม่รวมถึง กำรผ่ำตดัขนำดเล็ก (Minimally Invasive Surgery) หรือกำรใช้สำยสวนเขำ้สู่หลอด
เลือดแดง (Intra Arterial Techniques) 

10. กำรใส่สำยสวนหลอดเลือดแดงรักษำโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้ำ  (Minimally Invasive Surgery to 

Aorta) หมำยควำมถึง กำรรักษำโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้ ท่ีระดบัอกหรือระดบัทอ้ง โดยกำรใส่สำย

สวนหลอดเลือดแดง เพื่อซ่อมแซมหรือแกไ้ขภำวะโป่งพอง ภำวะตีบแคบ ภำวะอุดตนั หรือภำวะฉีกเซำะของ



หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้ำ โดยมีกำรยืนยนัด้วยผลกำรตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนควำมถ่ีสูง 

(Echocardiogram) หรือผลกำรตรวจวินิจฉัยอ่ืน ๆ ท่ีเหมำะสม โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำง ทั้งน้ี มิได้

รวมถึงแขนงของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตำ้ 

11. กำรรักษำโรคลิน้หัวใจด้วยกำรสวนหลอดเลือด )Percutaneous Valve Surgery) หมำยควำมถึง กำรรักษำโรค

ลิ้นหวัใจโดยกำรใส่สำยสวนเขำ้ทำงหลอดเลือด เพื่อซ่อมแซมลิ้นหวัใจ หรือขยำยลิ้นหวัใจ หรือกำรเปล่ียนลิ้น

หัวใจ และกำรรักษำดงักล่ำวตอ้งกระท ำภำยใตข้อ้บ่งช้ีทำงเวชปฏิบติัมำตรฐำนปัจจุบนัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ

เฉพำะดำ้น 

12. กำรผ่ำตัดลอกเย่ือหุ้มหัวใจ (Pericardiectomy) หมำยควำมถึง กำรผ่ำตดัลอกเยื่อหุ้มหัวใจหรือรวมถึงเทคนิค

กำรผ่ำตดัลอกเยือ่หุ้มหัวใจแบบแผลขนำดเลก็มำก (Keyhole Cardiac Surgery) หรือกำรผ่ำตดัผ่ำนทรวงอกโดย

ใชก้ลอ้งช่วย (Thoracoscopic Surgery) เพื่อผำ่ตดัรักษำโรคเยือ่หุม้หวัใจ ซ่ึงกำรผำ่ตดัน้ีตอ้งกระท ำภำยใตค้วำม

จ ำเป็นทำงกำรแพทยอ์ยำ่งชดัเจนโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

  



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) กำรตรวจรักษำพยำบำลท่ีผูเ้อำประกันภัย ซ่ึงเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งกำรตรวจ
รักษำพยำบำลจำกแพทย ์ผูซ่ึ้งเป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้อำประกนัภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปสำระส ำคญัโดยย่อ 
กรมธรรม์ประกนัชีวติ 

แบบ อซ่ีี อ-ีฮำร์ท 

1. ผลประโยชน์ 

1.1 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

หำกผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวิตภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั บริษทัจะจ่ำยเงินผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลคุม้ครองทนัที 

1.2 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงท่ีให้ควำมคุ้มครอง  

1.2.1 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกีย่วกบัหัวใจและหลอดเลือด 

หำกผูเ้อำประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่และไดรั้บกำรวินิจฉัยโรคว่ำเจ็บป่วยดว้ยโรคเก่ียวกบัหัวใจ
และหลอดเลือดตำมค ำนิยำมโรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือดท่ีก ำหนดไว้ บริษัทจะจ่ำย
ผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม ์เม่ือ
บริษทัมีกำรจ่ำยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือดน้ี 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 หรือแถลงขอ้ควำมเท็จ โดยบริษทั
จะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภยัน้ี เมื่อกรมธรรม์มีผล
บงัคบัในขณะที่ผูเ้อำประกนัภยัมีชีวิตอยู่เป็นเวลำตั้งแต่สองปี(2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วนั
เร่ิมมีผลคุม้ครองตำม หรือวนัที่บริษทัอนุมตัิให้เพิ ่มจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ทั้งน้ี  
เฉพำะในส่วนของจ ำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น เว้นแต่ผู้เอำประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน



เหตุที่เอำประกันภัยน้ัน หรือกำรแถลงอำยุคลำดเคลื่อนจนอำยุจริงอยู่นอกจ ำกัดอัตรำ
เบี้ยประกันภัยตำมทำงค้ำปกติ 

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 


