บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน)
แบบและข้ อความ

แบบ อีซี> อี-แคนเซอร์

ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
ระยะเวลาชําระเบียB ประกันภัย 5 ปี

ข้ อกําหนดการจ่ ายผลประโยชน์
แบบ อีซี> อี-แคนเซอร์
ประเภทสามัญ
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
ระยะเวลาชําระเบียB ประกันภัย 5 ปี
ข้อกําหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที>กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. ผลประโยชน์ กรณีเสี ยชีวติ
หากผูเ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวัน ครบรอบปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ปี ที> 5 บริ ษ ัท จะจ่ ายเงิ น
ผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิตให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ในอัตราร้อยละหนึ> งร้อย (100%) ของจํานวนเงินเอา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยสิJ นผลคุม้ ครองทันที
2. ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็ง
2.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็งยกเว้ นโรคมะเร็งผิวหนัง
หากผูเ้ อาประกันภัยยังมี ชีวิตอยู่และได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งตามคํา
นิ ยามโรคมะเร็ งที> ก าํ หนดไว้ ยกเว้น โรคมะเร็ งผิวหนัง บริ ษ ัท จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แ ก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยในอัตราร้อยละหนึ>งพัน(1000%) ของจํานวนเงินเอาประกันภัยทัJงนีJการจ่ายผลประโยชน์
กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนีJ ได้รวมการจ่ายผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิตล่วงหน้าในอัตราร้อยละ
หนึ>งร้อย (100%)ไว้แล้วและมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิJ นผลคุม้ ครองทันที
2.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็งผิวหนัง
2.2.1 หากผูเ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยูแ่ ละได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งผิวหนัง
ยกเว้น มะเร็ ง ผิ ว หนั ง เมลาโนมาชนิ ดร้ า ยแรง (Malignant Melanoma) บริ ษั ท จะจ่ า ย
ผลประโยชน์ให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยในอัตราร้ อยละหนึ> งร้ อย (100%) ของจํานวนเงิ นเอา
ประกันภัย ทัJงนีJบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์นJ ีเพียงครัJงเดียวตลอดชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย
2.2.2 หากผูเ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยูแ่ ละได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งผิวหนัง
เมลาโนมาชนิ ด ร้ ายแรง (Malignant Melanoma) บริ ษ ัท จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แ ก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยในอัตราร้ อยละหนึ> งพัน(1000%) ของจํานวนเงิ นเอาประกันภัย ทัJงนีJ การจ่าย
ผลประโยชน์ ก รณี เจ็บ ป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนีJ ได้รวมการจ่ ายผลประโยชน์ ก รณี เสี ยชี วิต
ล่วงหน้าในอัตราร้อยละหนึ> งร้อย (100%) ไว้แล้วและมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิJ นผล
คุม้ ครองทันที

คํานิยาม
“เจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็ ง”หมายถึง การเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งระยะไม่ลุกลาม หรื อระยะลุกลามซึ> งได้รับการ
วินิจฉัยเป็ นครัJงแรกจากแพทย์ซ> ึงเป็ นที>ยอมรับของบริ ษทั
และเป็ นไปตามคํานิยามโรคมะเร็ งที>ปรากฎใน
กรมธรรม์ประกันภัยนีJ
“การวินิจฉัยโรค”หมายถึงการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็ งนีJจะต้องเป็ นการวินิจฉัยขัJนสุ ดท้ายที>แน่ชดั ซึ> งกระทํา
โดยแพทย์ ซึ> งการวินิจฉัยโรคมะเร็ งจะเป็ นโรคมะเร็ งที>มีลกั ษณะครอบคลุมตามคํานิ ยามโรคมะเร็ งที>ได้ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนีJ หรื อในกรณี ที>ไม่มีหลักฐานเพียงพอที>จะอ้างอิงให้ได้คาํ วินิจฉัยที>แน่ ชดั ได้ให้
ใช้หลักฐานผลการตรวจทางรังสี วิทยา (Radiological) หลักฐานทางการรักษา (Clinical) หลักฐานทางจุล
กายวิภาค (Histological) หลักฐานทางห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory) ที>เป็ นที>ยอมรับของบริ ษทั ในกรณี ที>มี
ข้อสงสัยถึงความถูกต้องเหมาะสมของการวินิจฉัยโรคนัJนบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที>จะทําการตรวจสุ ขภาพผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อขอตรวจหลักฐานทางการแพทย์ต่างๆที>ใช้ในการวินิจฉัยโรคดังกล่าว โดยให้แพทย์ที>ได้รับ
การแต่งตัJงจากบริ ษทั ซึ> งเป็ นผูเ้ ชี> ยวชาญในสาขาโรคนัJนๆ และความเห็นของแพทย์ผูเ้ ชี> ยวชาญนัJน จะมีผล
ผูกพันกับทัJงผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั
“แพทย์ ” หมายถึง ผูท้ ี>ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมตาม
กฎหมายในท้องถิ>นที>ให้บริ การ
คํานิยามโรคมะเร็ง
1. โรคมะเร็ งระยะไม่ ลุกลาม(Non-invasive Cancer, Carcinoma in Situ)หมายถึงการเกิ ดขึJนครัJงแรกของ
เนืJ องอกหรื อเซลล์ที>ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิ วิทยาว่าเป็ นมะเร็ ง และไม่ลุกลามเกิ นกว่าชัJนรองรับ
เนืJอเยือ> ชัJนผิว (Basement Membrane) หรื อไม่กระจายไปยังเนืJอเยือ> ข้างเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื>นๆ
2. โรคมะเร็ งระยะลุกลาม(Invasive Cancer)หมายถึง การเกิ ดขึJนของเนืJ องอกหรื อเซลล์ที>ได้รับการตรวจ
ยื น ยัน ทางพยาธิ วิ ท ยาว่ า เป็ นมะเร็ ง และมี ก ารลุ ก ลามลึ ก เกิ น กว่ า ชัJน รองรั บ เนืJ อ เยื> อ ชัJน ผิ ว (Basement
Membrane) หรื อกระจายไปยังเนืJ อเยื>อข้างเคียง หรื อไปยังอวัยวะอื>นๆ ทัJงนีJ ให้รวมถึงมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
มะเร็ งต่อมนํJาเหลือง มะเร็ งของไขกระดูก และมะเร็ งเนืJอรก
ทัBงนีโB รคมะเร็งระยะไม่ ลกุ ลามหรื อโรคมะเร็งระยะลุกลามไม่ รวมถึง
(1) กลุ่ ม เนืJ อ งอกชนิ ด Borderline หรื อ กลุ่ ม เนืJ อ งอกที> มี โ อกาสเป็ นมะเร็ ง น้ อ ย (Low Malignant
Potential)ยกเว้นกลุ่มเนืJองอกชนิด Borderline Tumor (Low Malignant Potential) ของรังไข่
(2) เนืJ องอกที> มีผลทางพยาธิ วิทยาจัดเป็ นเนืJ องอกระยะก่ อนเป็ นมะเร็ ง (Pre – Malignant) เช่ น CIN I
CIN II CIN III
(3) มะเร็ งที> เกิ ดขึJนซํJา หรื อแพร่ การะจายจากส่ วนอื> น โดยที> มะเร็ งนีJ เกิ ดขึJนครัJ งแรกก่ อนวันเริ> มมี ผล
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อภายใน 90 วันหลังวันเริ> มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์

ข้ อยกเว้ นสํ าหรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง
กรมธรรม์ฉบับนีJ ไม่คุม้ ครองการเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งซึ> งเกิ ดขึJนโดยทางตรงหรื อทางอ้อมทัJงหมดหรื อ
บางส่ วนอันเนื>องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนีJ
1) ความผิดปกติซ> ึ งแพทย์ยนื ยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี>ยวข้องกับโรคมะเร็ งหรื อโรคมะเร็ งที>
เกิดขึJนก่อนวันเริ> มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์นJ ี หรื อก่อนวันที>บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ>มจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของกรมธรรม์นJ ี แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึJนภายหลังทัJงนีJ ในกรณี ที>บริ ษทั อนุมตั ิให้เพิ>มจํานวนเงินเอาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่คุม้ ครองเฉพาะในส่ วนของจํานวนเงินเอาประกันภัยที>เพิ>มขึJนเท่านัJน
เว้น แต่ ผูเ้ อาประกัน ภัยได้แถลงให้บ ริ ษ ทั ทราบและบริ ษ ทั ยิน ยอมรั บ ความเสี> ยงภัยโดยไม่ มี
เงื>อนไขยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว

สรุปสาระสํ าคัญโดยย่ อ
แบบ อีซี> อี-แคนเซอร์
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ กรณีเสี ยชีวติ
หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ที> 5 บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์กรณี เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ในอัตราร้อยละหนึ> งร้อย (100%) ของจํานวนเงิน
เอาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยสิJ นผลคุม้ ครองทันที
1.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็ง
1.2.1 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็งยกเว้ น โรคมะเร็งผิวหนัง
หากผูเ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยูแ่ ละได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งตามคํา
นิ ยามโรคมะเร็ งที> ก าํ หนดไว้ ยกเว้น โรคมะเร็ งผิ ว หนัง ร้ อ ยละหนึ> งพัน (1000%) ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ทัJงนีJ การจ่ายผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนีJ ได้รวม
การจ่ายผลประโยชน์กรณี เสี ยชีวิตล่วงหน้าในอัตราร้อยละหนึ>งร้อย (100%) ไว้แล้ว และมี
ผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิJ นผลคุม้ ครองทันที
1.2.2 ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็งผิวหนัง
1.2.2.1 หากผูเ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง
ผิวหนัง ยกเว้นมะเร็ งผิวหนังเมลาโนมาชนิ ดร้ายแรง (Malignant Melanoma) บริ ษทั
จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ในอัต ราร้ อ ยละหนึ> งร้ อ ย (100%) ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ทัJงนีJ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์นJ ี เพียงครัJงเดียวตลอดชี วิต
ของผูเ้ อาประกันภัย
1.2.2.2 หากผูเ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง
ผิวหนังเมลาโนมาชนิ ดร้ ายแรง (Malignant Melanoma) บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์
ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยในอัตราร้อยละหนึ> งพัน(1000%) ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ทัJงนีJ การจ่ายผลประโยชน์กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งนีJ ได้รวมการจ่ายผลประโยชน์
กรณี เสี ยชีวิตล่วงหน้าในอัตราร้อยละหนึ> งร้อย (100%) ไว้แล้ว และมีผลให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิJ นผลคุม้ ครองทันที

2. เงื> อนไขที>สําคัญ
2.1 ระยะเวลาผ่อนผันชําระเบีJยประกันภัย 31 วัน
2.2 กรณี ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต ผูร้ ับประโยชน์จะต้องรี บแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายใน 14 วัน นับ
แต่วนั ที>เสี ยชี วิต
2.3 กรณี ที>บริ ษทั จะไม่คุม้ ครอง
2.3.1 กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ งซึ> งเกิดขึJนโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทัJงหมดหรื อบางส่ วน อัน
เนื> อ งมาจากสาเหตุ ค วามผิด ปกติ ซ> ึ งแพทย์ยืน ยัน และมี ห ลัก ฐานชัด เจนว่าเกี> ยวข้อ งกับ
โรคมะเร็ งหรื อโรคมะเร็ งที>เกิดขึJนก่อนวันเริ> มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อวันที>บริ ษทั
อนุมตั ิให้เพิ>มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่ วนที>เพิ>ม
2.3.2 กรณี ไม่เปิ ดเผยความจริ ง หรื อแถลงความเท็จ บริ ษทั จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตัJงแต่
วันเริ> มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อวันที>บริ ษทั อนุ มตั ิให้เพิ>มจํานวนเงินเอาประกันภัย
ในเฉพาะส่ วนที>เพิ>ม
2.3.3 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตัJงแต่วนั เริ> มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อวันที>บริ ษทั อนุมตั ิให้
เพิ>มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่ วนที>เพิ>ม หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตาย
2.3.4 ระยะเวลาที> ไม่ คุ ้ม ครอง (waiting period) หมายถึ ง การเจ็บ ป่ วยด้ว ยโรคมะเร็ งที> เกิ ด ขึJ น
ภายใน 90 วันนับตัJงแต่วนั เริ> มมี ผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรื อวันที> บริ ษทั อนุ มตั ิ ให้เพิ>ม
จํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่ วนที>เพิ>ม
รายละเอียดของแต่ ละข้ อดูได้ จากข้ อกําหนดการจ่ ายผลประโยชน์ และเงื>อนไขทัว> ไปแห่ งกรมธรรม์

