¢éÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¨èÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¤ØéÁ¤ÃÍ§ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 10/10
»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑ¥
ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 10 »Õ
ÃÐÂÐàÇÅÒªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 10 »Õ
¢éÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¨èÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¢³Ð·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº
¡Ã³Õ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹ãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì à·èÒ¡Ñº¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ËÃ×ÍÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤×¹¢³Ð¹Ñé¹ (áÅéÇáµè¨Ó¹Ç¹ã´¨ÐÊÙ§¡ÇèÒ)
¡ÒÃ¨èÒÂà§Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹ ËÒ¡ÁÕË¹ÕéÊÔ¹¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙè ºÃÔÉÑ·¨ÐËÑ¡Ë¹ÕéÊÔ¹·Õè¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙèÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
·Õè¨Ð¾Ö§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

áººÁÒµÃ°Ò¹
à§×èÍ¹ä¢·ÑèÇä»áËè§¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ
»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑ¥ (áººªÑèÇÃÐÂÐàÇÅÒ)
¢éÍ¡ÓË¹´·ÑèÇä»
¤Ó¹ÔÂÒÁ
ºÃÔÉÑ· ËÁÒÂ¶Ö§ ºÃÔÉÑ·¼ÙéÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇéã¹Ë¹éÒµÒÃÒ§¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ
ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ÊÑ¥¥Òà¾ÔèÁàµÔÁ àÍ¡ÊÒÃá¹º·éÒÂ ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§
ãº¤Ó¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ãºá¶Å§ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐ¢éÍá¶Å§Í×è¹ã´·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éÅ§ÅÒÂÁ×Íª×èÍäÇé
Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍ ËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§ ¡ÒÃÅ§ÅÒÂÁ×Íª×èÍ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
µÒÃÒ§¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÁÒÂ¶Ö§ µÒÃÒ§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÁ¸ÃÃÁì·ÕèÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ· à¾×èÍà»ç¹àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡ÃÁ¸ÃÃÁì áÅÐ¶×Íà»ç¹ÊèÇ¹Ë¹Öè§¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
»Õ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÁÒÂ¶Ö§ ÃÐÂÐàÇÅÒË¹Öè§»Õ¹ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ËÃ×Í¹ÑºáµèÇÑ¹¤ÃºÃÍº»Õ
¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÕµèÍæ ä»
ÇÑ¹·Õèä´éÃÑº¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§ ÇÑ¹·Õè¢éÍÁÙÅà¢éÒÊÙèÃÐºº¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Õè
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¨é§äÇé ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÁÒÂ¶Ö§ ÁÙÅ¤èÒÊèÇ¹Ë¹Öè§¢Í§àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂªÓÃÐ
ÁÒÃÐÂÐË¹Öè§ËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡¤èÒ¤ØéÁ¤ÃÍ§áÅÐ¤èÒãªé¨èÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ «Öè§à»ç¹ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐ
ÊÒÁÒÃ¶ãªéÊÔ·¸Ôä´éµÒÁ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÃÐºØäÇé
ËÁÇ´ 1 ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
1. ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õéà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·àª×èÍ¶×Í¢éÍá¶Å§¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹ãº¤Ó¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ãºá¶Å§ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¢éÍá¶Å§à¾ÔèÁàµÔÁÍ×è¹ã´·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÅ§ÅÒÂÁ×Íª×èÍäÇéáÅÐä´éÁÕ
¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ§Ç´áÃ¡áÅéÇ ºÃÔÉÑ·¨Ö§ä´éµ¡Å§·ÓÊÑ¥¥ÒáÅÐÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéäÇé
ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÙéÍÂÙèáÅéÇ áÅÐá¶Å§¢éÍ¤ÇÒÁÍÑ¹à»ç¹à·ç¨µÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§ËÃ×ÍÃÙéÍÂÙèáÅéÇ
ã¹¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã´áµèäÁèà»Ô´à¼Â¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¹Ñé¹ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº «Öè§¶éÒºÃÔÉÑ··ÃÒº¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¹Ñé¹ æ áÅéÇ
ÍÒ¨¨Ù§ã¨ºÃÔÉÑ·ãËéàÃÕÂ¡à¡çºàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÙ§¢Öé¹ËÃ×ÍäÁèÂÍÁ·ÓÊÑ¥¥Ò ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ¨Ðµ¡à»ç¹âÁ¦ÕÂÐ
µÒÁ»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂá¾è§áÅÐ¾Ò³ÔªÂì ÁÒµÃÒ 865 «Öè§ºÃÔÉÑ·ÍÒ¨ºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐäÁè¨èÒÂà§Ô¹
µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìä´é ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕà¾ÕÂ§¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèä´éªÓÃÐãËéá¡èºÃÔÉÑ·áÅéÇ·Ñé§ËÁ´à·èÒ¹Ñé¹
ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè»¯ÔàÊ¸¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ â´ÂÍÒÈÑÂ¢éÍá¶Å§¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¶Å§
äÇéã¹àÍ¡ÊÒÃµÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§

2. ¡ÒÃäÁèâµéáÂé§ËÃ×Í¤Ñ´¤éÒ¹¤ÇÒÁäÁèÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁèâµéáÂé§ËÃ×Í¤Ñ´¤éÒ¹¤ÇÒÁäÁèÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé àÁ×èÍ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼Å
ºÑ§¤Ñºã¹¢³Ð·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕªÕÇÔµÍÂÙèà»ç¹àÇÅÒµÑé§áµèÊÍ§»Õ (2 »Õ) ¢Öé¹ä» ¹ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ
¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍËÒ¡ÁÕ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËé¹ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇÑ¹àÃÔèÁ
ÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà´ÔÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ ËÃ×ÍÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·Í¹ØÁÑµÔãËéà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹
à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Ñé§¹Õé à©¾ÒÐã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹à·èÒ¹Ñé¹ àÇé¹áµè ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ÁÔä´éÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂã¹àËµØ·ÕèàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Ñé¹ ËÃ×Í¡ÒÃá¶Å§ÍÒÂØ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹¨¹ÍÒÂØ¨ÃÔ§ÍÂÙè¹Í¡¨Ó¡Ñ´ÍÑµÃÒ
àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Ò§¤éÒ»¡µÔ
ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´é·ÃÒº¢éÍÁÙÅÍÑ¹¨ÐºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢éÍ 1 áµèÁÔä´éãªé
ÊÔ·¸ÔºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÒÂã¹¡ÓË¹´Ë¹Öè§à´×Í¹ (1à´×Í¹) ¹Ñºáµè·ÃÒº¢éÍÁÙÅ¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·äÁèÍÒ¨
ºÍ¡ÅéÒ§¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹¡Ã³Õ¹Õéä´é
3. ÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì
ÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé ËÒ¡ÁÔä´é¡ÓË¹´ÁÍºãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ã´â´Âà©¾ÒÐáÅéÇãËé
¶×ÍÇèÒà»ç¹¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáµè¼Ùéà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹
¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÍºÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ ¨ÐµéÍ§·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¨é§
ºÃÔÉÑ·áÅÐä´éÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÅéÇ
4. ¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ìáËè§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº áÁé¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éà»ç¹¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìàÍ§
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡çÁÕÊÔ·¸Ô¨ÐâÍ¹»ÃÐâÂª¹ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ÕéãËéá¡èºØ¤¤ÅÍÕ¡¤¹Ë¹Öè§·ÕèäÁèãªè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì
¡çä´é àÇé¹áµè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êìà¢éÒÊÙèÃÐºº
¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìáÅéÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìä´éºÍ¡¡ÅèÒÇà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ·áÅéÇÇèÒ µ¹¨Ó¹§¨Ð¶×Í
àÍÒ»ÃÐâÂª¹ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé
¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ©ºÑº¹Õé ¨ÐäÁè¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ· ¨¹¡ÇèÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é
á¨é§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ì´Ñ§¡ÅèÒÇãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅÐºÃÔÉÑ·ä´éºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅéÇ áµè
ºÃÔÉÑ·äÁèµéÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ì¢Í§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ì¹Ñé¹áÅÐºÃÔÉÑ·äÁèµéÍ§ÃÑº¼Ô´¶éÒä´é¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹
à§Ô¹ÍÑ¹¾Ö§ª´ãªéµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËé¡Ñº¼ÙéÁÕÊÔ·¸Ôä» â´ÂäÁè·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ì´Ñ§¡ÅèÒÇ¡èÍ¹
5. ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìä´é àÁ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂ
à§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ìã´ æ ÀÒÂãµé¢éÍ¡ÓË¹´¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ·ÕèÃÐºØ¹Ñé¹ ËÒ¡ÁÔä´éÃÐºØª×èÍ
¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ìãËéá¡è¡Í§ÁÃ´¡¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÐºØª×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìà¾ÕÂ§¤¹à´ÕÂÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìä´éàÊÕÂªÕÇÔµ
¡èÍ¹¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Í¾ÃéÍÁ¡Ñº¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í¶Ö§¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éá¨é§ËÃ×ÍäÁèÊÒÁÒÃ¶á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹ àÁ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ìãËéá¡è¡Í§ÁÃ´¡¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÐºØª×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìÁÒ¡¡ÇèÒË¹Öè§¤¹áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìÃÒÂã´
àÊÕÂªÕÇÔµ¡èÍ¹¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹ÅÒÂÅÑ¡É³ìÍÑ¡ÉÃ¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ
¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¹Ñé¹ ËÃ×Íá¨é§à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹ì¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÁÔä´éá¨é§ËÃ×ÍäÁèÊÒÁÒÃ¶á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹
àÁ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ìÊèÇ¹¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìÃÒÂ·ÕèàÊÕÂªÕÇÔµãËéá¡è
¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè¤¹ÅÐà·èÒ æ ¡Ñ¹
6. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìä´é àÇé¹áµè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁì
ËÃ×ÍÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êìà¢éÒÊÙèÃÐºº¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìáÅéÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº
»ÃÐâÂª¹ìä´éºÍ¡¡ÅèÒÇà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ·áÅéÇÇèÒµ¹¨Ó¹§¨Ð¶×ÍàÍÒ»ÃÐâÂª¹ìµÒÁÊÑ¥¥Ò¹Ñé¹
ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹ãËÁèà»ç¹ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ÊÒÁÕ ÀÃÔÂÒËÃ×ÍºØµÃ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº¹ÑºáµèÇÑ¹·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÊ´§à¨µ¹Ò â´Âá¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº
à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾×èÍºÃÔÉÑ·¨Ð·Ó¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËé áµèÍÂèÒ§äÃ
¡çµÒÁºÃÔÉÑ·¨ÐäÁèÃÑº¼Ô´¶éÒä´é¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ÍÑ¹¨Ð¾Ö§ª´ãªéµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËé¡Ñº¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹à´ÔÁ
ä»â´ÂäÁè·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì
ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹ãËÁèÁÔãªè ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ÊÒÁÕ ÀÃÔÂÒËÃ×ÍºØµÃ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ×èÍä´éÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÅéÇáÅÐºÃÔÉÑ·ä´é·Ó¡ÒÃºÑ¹·Ö¡
à»ÅÕèÂ¹á»Å§´Ñ§¡ÅèÒÇã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËé
7. ¡ÒÃá¡éä¢¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¡ÒÃá¡éä¢¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé¨ÐÁÕ¼ÅÊÁºÙÃ³ìµèÍàÁ×èÍºÃÔÉÑ·µ¡Å§ÃÑº¡ÒÃá¡éä¢ áÅÐ¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº
µèÍàÁ×èÍºÃÔÉÑ·ä´éºÑ¹·Ö¡á¡éä¢ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËéáÅéÇ â´Â¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨¡ÃÐ·Ó¡ÒÃá·¹ºÃÔÉÑ·
8. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹áºº¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÒ¨·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÍãËéºÃÔÉÑ·à»ÅÕèÂ¹áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹áººÍ×è¹
µÒÁ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´é¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐà§×èÍ¹ä¢äÇé¡çä´é áµè·Ñé§¹ÕéµéÍ§ä´éÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·
ËÒ¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ·ÓãËé¼ÅµèÒ§¢Í§àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹
¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁáºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà´ÔÁ¡Ñºáºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËÁè ºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹à§Ô¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Í
à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìã¹ÊèÇ¹·ÕèÅ´Å§ ËÑ¡´éÇÂË¹ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×Í¨ÐàÃÕÂ¡à¡çºàºÕéÂ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ ËÃ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹ÊèÇ¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹áÅéÇáµè¡Ã³Õ
9. ¡ÒÃ¦èÒµÑÇµÒÂËÃ×Í¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁ
ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè¨èÒÂà§Ô¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìàÁ×èÍ»ÃÒ¡¯ÇèÒ
1. ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¦èÒµÑÇµÒÂ´éÇÂã¨ÊÁÑ¤ÃÀÒÂã¹Ë¹Öè§»Õ (1»Õ) ¹ÑºáµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§
µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍËÒ¡ÁÕ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËé¹ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇÑ¹
àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà´ÔÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ ËÃ×ÍÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·Í¹ØÁÑµÔãËéà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹
à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Ñé§¹Õé à©¾ÒÐã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹à·èÒ¹Ñé¹ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·
¨ÐÁÕà¾ÕÂ§¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ·Õèä´éªÓÃÐãËéá¡èºÃÔÉÑ·ÁÒáÅéÇ·Ñé§ËÁ´ ËÃ×ÍàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµà¾×èÍ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×Í¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà´ÔÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ
ËÃ×Íã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅéÇáµè¡Ã³Õ

2. ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¶Ù¡¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¦èÒµÒÂâ´Âà¨µ¹Ò ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕà¾ÕÂ§
¤×¹à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéá¡è·ÒÂÒ·¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ â´ÂÁÕà§×èÍ¹ä¢´Ñ§¹Õé
2.1 ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§äÁèÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ºÃÔÉÑ·¨ÐÍ¹ØâÅÁ¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ·Õèä´éÃÑºªÓÃÐÁÒáÅéÇ·Ñé§ËÁ´ãËéá¡è·ÒÂÒ·¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
2.2 ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìÁÒ¡¡ÇèÒË¹Öè§¤¹ ËÒ¡¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹ã´äÁèÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ
¦èÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´Âà¨µ¹Ò ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì·ÕèäÁèÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ¦èÒ
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁÊèÇ¹ àÁ×èÍËÑ¡ÊèÇ¹¢Í§¼Ùé·Õè¦èÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ«Öè§äÁèÁÕÊÔ·¸Ôä´éÃÑºÍÍ¡ â´ÂºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè¤×¹àºÕéÂ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊèÇ¹¹Õé·Ñé§ËÁ´´éÇÂ
¡ÒÃ¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ¡Ã³Õ¦èÒµÑÇµÒÂËÃ×Í¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁ ºÃÔÉÑ·
ÁÕÊÔ·¸ÔËÑ¡Ë¹ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ÕéÍÍ¡ä´é
10. ¡ÒÃá¶Å§ÍÒÂØËÃ×Íà¾È¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹
¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¶Å§ÍÒÂØËÃ×Íà¾ÈäÇéµèÍºÃÔÉÑ·¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹äÁèµÃ§µÒÁ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
à»ç¹àËµØãËéºÃÔÉÑ·¡ÓË¹´¨Ó¹Ç¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÇéµèÓ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·ÕèºÃÔÉÑ·¨Ð¾Ö§µéÍ§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé
¨ÐµéÍ§Å´Å§à·èÒ·ÕèàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèä´éÁÒ¨Ð«é×Í¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃÍ§ä´é ÊÓËÃÑºã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éªÓÃÐ
àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà¡Ô¹¡ÇèÒÍÑµÃÒµÒÁÍÒÂØ ËÃ×Íà¾È¨ÃÔ§ ºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊèÇ¹·Õèà¡Ô¹ãËé
¶éÒºÃÔÉÑ·¾ÔÊÙ¨¹ìä´éÇèÒã¹¢³Ð·ÓÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÍÒÂØ·Õè¶Ù¡µéÍ§á·é¨ÃÔ§ÍÂÙè¹Í¡¨Ó¡Ñ´ÍÑµÃÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Ò§¤éÒ»¡µÔ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅéÇ ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õéà»ç¹âÁ¦ÕÂÐ ºÃÔÉÑ·ÁÕÊÔ·¸ÔºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Òä´é
¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò ºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡Ë¹ÕéÊÔ¹ (¶éÒÁÕ) ãËéá¡è¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ËÃ×Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìáÅéÇáµè¡Ã³Õ
11. ¡ÒÃá¨é§¡ÒÃµÒÂáÅÐ¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹ìÈ¾
¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµÅ§ ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºÀÒÂã¹ÊÔºÊÕèÇÑ¹
(14 ÇÑ¹) ¹ÑºáµèÇÑ¹àÊÕÂªÕÇÔµ àÇé¹áµè¨Ð¾ÔÊÙ¨¹ìä´éÇèÒµ¹äÁè·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁµÒÂ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ×ÍäÁè·ÃÒº
ÇèÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¡Ã³Õàªè¹¹Õé¨ÐµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºÀÒÂã¹à¨ç´ÇÑ¹ (7 ÇÑ¹) ¹ÑºáµèÇÑ¹·Õè·ÃÒº¶Ö§
¤ÇÒÁµÒÂËÃ×ÍÇÑ¹·Õè·ÃÒºÇèÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐµéÍ§Êè§ÁÍºËÅÑ¡°Ò¹·Ò§ÃÒª¡ÒÃ«Öè§áÊ´§ÇèÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµãËé
á¡èºÃÔÉÑ· áÅÐ¶éÒºÃÔÉÑ·ÃéÍ§¢Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐµéÍ§¨Ñ´ËÒàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁãËéá¡èºÃÔÉÑ·â´Â¤èÒãªé¨èÒÂ
¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìàÍ§
½èÒÂ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¨ÐµéÍ§ÂÔ¹ÂÍÁáÅÐãËé¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹ìÈ¾¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
àÁ×èÍºÃÔÉÑ·àËç¹ÇèÒÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹áÅÐäÁè¢Ñ´µèÍ¡®ËÁÒÂËÃ×ÍËÅÑ¡ÈÒÊ¹Ò
ºÃÔÉÑ·¨ÐÃÑº¼Ô´µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ÕéµèÍàÁ×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì ËÃ×Í½èÒÂ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
¤ÇÒÁã¹ÇÃÃ¤¡èÍ¹æ ¢Í§¢éÍ¹ÕéàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ
12. ÊÔ·¸Ôà¡ÕèÂÇ¡Ñºà§Ô¹¤éÒ§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì
àÁ×èÍ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤Ãº¡ÓË¹´ÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´µÒÁÊÑ¥¥ÒËÃ×ÍàÁ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè
¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºÍÂÙèËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§äÁèä´éÁÒÃÑºà§Ô¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôä´é
ÃÑºµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÀÒÂã¹¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒÊÒÁà´×Í¹ (3 à´×Í¹) ¹ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤Ãº¡ÓË¹´ ËÃ×ÍÇÑ¹·Õè
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨ÐãËé´Í¡àºÕéÂÊÓËÃÑºà§Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇ·Ñé§ËÁ´ã¹ÍÑµÃÒà·èÒ¡ÑºÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé

13. ¡ÒÃÃÐ§Ñº¢éÍ¾Ô¾Ò·â´ÂÍ¹Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ
ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¢éÍ¾Ô¾Ò· ¢éÍ¢Ñ´áÂé§ ËÃ×Í¢éÍàÃÕÂ¡ÃéÍ§ã´ æ ÀÒÂãµé¡ÃÁ¸ÃÃÁì©ºÑº¹Õé
ÃÐËÇèÒ§¼ÙéÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¡ÑººÃÔÉÑ· áÅÐËÒ¡¼ÙéÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§»ÃÐÊ§¤ìáÅÐàËç¹¤ÇÃÂØµÔ¢éÍ¾Ô¾Ò·
¹Ñé¹â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÍ¹Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·µ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁáÅÐãËé·Ó¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂªÕé¢Ò´â´ÂÍ¹Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃµÒÁ¢éÍ
ºÑ§¤ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÇèÒ´éÇÂÍ¹Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ
ËÁÇ´ 2 ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
14. ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§ªÓÃÐ¡èÍ¹ËÃ×Íã¹ÇÑ¹¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐâ´ÂªÓÃÐà»ç¹§Ç´ÃÒÂ»Õ ÃÒÂ
§Ç´ 6 à´×Í¹ 3 à´×Í¹ ËÃ×ÍÃÒÂà´×Í¹ ³ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãË¥è ËÃ×ÍÊÒ¢Ò¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×Í¡ÑºµÑÇá·¹·Õèä´éÃÑºÁÍº
ÍÓ¹Ò¨à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹ÕéºÃÔÉÑ·¨ÐÍÍ¡ãºÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéäÇéà»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹
ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÂÔ¹ÂÍÁãËéÁÕ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹ÃÒÂ§Ç´¹éÍÂ¡ÇèÒË¹Öè§»Õ ¨Ó¹Ç¹
àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèªÓÃÐãËéºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁèàµçÁ»Õ¹Ñé¹à»ç¹Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèºÃÔÉÑ·¨ÐµéÍ§ËÑ¡ÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð¾Ö§¨èÒÂ
µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§§Ç´¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é â´ÂµéÍ§·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í
¢Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÇÔ¸Õ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ· áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ×èÍºÃÔÉÑ·Í¹ØÁÑµÔ
¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéªÓÃÐà»ç¹à§Ô¹Ê´ ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´éÇÂµÑëÇÊÑ¥¥Òãªéà§Ô¹
àªç¤ ´ÃêÒ¿·ì ËÃ×ÍÇÔ¸ÕÍ×è¹ã´¨Ð¶×ÍÇèÒä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµèÍàÁ×èÍàÃÕÂ¡à¡çºà§Ô¹Ê´ä´éáÅéÇ
15. ÃÐÂÐàÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÁ×èÍ¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ºÃÔÉÑ·
¨Ð¼èÍ¹¼Ñ¹ãËéà»ç¹àÇÅÒÊÒÁÊÔºàÍç´ÇÑ¹ (31 ÇÑ¹) ¹ÑºáµèÇÑ¹¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹ÃÐËÇèÒ§ÃÐÂÐ
àÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµÅ§ã¹ÃÐËÇèÒ§ÃÐÂÐàÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹ ºÃÔÉÑ·
¨ÐËÑ¡àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè¤éÒ§ªÓÃÐã¹ÃÍº»Õ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Ñé¹ÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ «Öè§ºÃÔÉÑ·¨Ðª´ãªéµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé
â´ÂäÁè¤Ô´´Í¡àºÕéÂ
16. ¡ÒÃ¢Ò´ÍÒÂØ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹µÒÁ¢éÍ 15 ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé
ÂèÍÁ¢Ò´ÍÒÂØ ¹ÑºáµèÇÑ¹¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ àÇé¹áµè¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñºâ´Â¢éÍ¡ÓË¹´
Í×è¹ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé
17. ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì
ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒËéÒ»Õ (5 »Õ) ¹ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¢Ò´ÍÒÂØ áÅÐÂÑ§ÁÔä´éÃÑºà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹
¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÒ¨¢ÍµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìä´é ´Ñ§µèÍä»¹Õé
ÇÔ¸Õ·Õè 1 ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè¢Ò´ªÓÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¾ÃéÍÁ´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹ã¹ÍÑµÃÒÊÙ§¡ÇèÒÍÑµÃÒ
´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÕ¡ÃéÍÂÅÐ 2 µèÍ»Õ

ÇÔ¸Õ·Õè 2 àÅ×èÍ¹ÇÑ¹àÃÔèÁµé¹áËè§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÍ¡ä»à·èÒ¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¢Ò´ÍÒÂØ
â´Â¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹ÍÑµÃÒµÒÁÍÒÂØ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ³ ÇÑ¹àÃÔèÁµé¹ãËÁè¢Í§
ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ã¹¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé
1) Â×è¹¤Ó¢ÍµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍµÒÁáºº·ÕèºÃÔÉÑ·¡ÓË¹´
2) áÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹ÇèÒÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³ì áÅÐÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾·ÕèºÃÔÉÑ·ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é
â´Â¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹¼ÙéÍÍ¡¤èÒãªé¨èÒÂàÍ§ (¶éÒÁÕ)
3) ªÓÃÐ¤×¹Ë¹ÕéÊÔ¹ã´ æ ·ÕèÁÕÍÂÙèµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¾ÃéÍÁ´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹µÒÁÍÑµÃÒ·Õè¡ÓË¹´
äÇéã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì´Ñ§¡ÅèÒÇ¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ×èÍºÃÔÉÑ·ä´éÍ¹ØÁÑµÔáÅéÇ
18. ¡ÒÃ¹ÓÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤×¹ÁÒªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ
ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºáÅÐÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅéÇ àÁ×èÍ¶Ö§¡ÓË¹´ÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´ÃÐÂÐàÇÅÒ
¼èÍ¹¼Ñ¹ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂÑ§ÁÔä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ à¾×èÍãËé¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªéµèÍä»
ºÃÔÉÑ·¨Ð¹Óà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì·ÕèÁÕÍÂÙèã¹¢³Ð¹Ñé¹ËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡´éÇÂË¹ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì(¶éÒÁÕ) ªÓÃÐ
àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂá·¹ãËéâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃ¡ÙéÂ×ÁáÅÐºÃÔÉÑ·¨Ð¤Ô´´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹ã¹ÍÑµÃÒÊÙ§¡ÇèÒÍÑµÃÒ
´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÕ¡ÃéÍÂÅÐ 2 µèÍ»Õ
19. ¡ÒÃàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì
ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇéã¹µÒÃÒ§ÁÙÅ¤èÒ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃªÓÃÐ
àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÒ¨¹¶Ö§àÇÅÒ·ÕèÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅÐ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂèÍÁÁÕÊÔ·¸Ô¨ÐºÍ¡
àÅÔ¡ÊÑ¥¥Òä´éâ´Â¢ÍàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅÐÃÑºà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁ¨Ó¹Ç¹·Õè¡ÓË¹´äÇéã¹µÒÃÒ§ÁÙÅ¤èÒ¡ÃÁ¸ÃÃÁì
¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹ìÍ×è¹æÍÑ¹¾Ö§¨Ðä´éÃÑº (¶éÒÁÕ) ËÑ¡´éÇÂ¨Ó¹Ç¹Ë¹ÕéÊÔ¹ã´æ ·Õè¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙè (¶éÒÁÕ)
ËÁÇ´ 3 ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì
20. ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì
ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ »ÃÐÊ§¤ì¨ÐÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé´éÇÂàËµØ¼Åã´¡çµÒÁ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶
Êè§¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÒÂÑ§ºÃÔÉÑ·ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ ¹ÑºáµèÇÑ¹·Õèä´éÃÑº¡ÃÁ¸ÃÃÁì¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÇé¹áµèºÃÔÉÑ·ä´éÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì
ãËéá¡è¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèµéÍ§Êè§¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì áÅÐºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹
àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèàËÅ×ÍËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡¤èÒµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾µÒÁ·Õè¨èÒÂ¨ÃÔ§áÅÐ¤èÒãªé¨èÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·©ºÑºÅÐ 500 ºÒ·
àÇé¹áµèà»ç¹¡ÒÃàÊ¹Í¢ÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì ºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàµçÁ¨Ó¹Ç¹
â´ÂäÁèËÑ¡¤èÒãªé¨èÒÂã´æ ·Ñé§ÊÔé¹
ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éãªéÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§¤èÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹áÅéÇ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèÁÕÊÔ·¸Ô
Â¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì©ºÑº¹Õé
¤Óá¹Ð¹Ó
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (¤»À.)
¶éÒ·èÒ¹ÁÕ»Ñ¥ËÒã´ æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ©ºÑº¹Õé â»Ã´µÔ´µèÍ
ºÃÔÉÑ· àÁ×Í§ä·Â»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ·ÕèÍÂÙè 250 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ËéÇÂ¢ÇÒ§
¡ÃØ§à·¾Ï 10310 ËÃ×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ·ÑèÇ»ÃÐà·È â·Ã.1766
ËÃ×Í µÔ´µèÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
22/79 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10900
â·ÃÈÑ¾·ì 0 2515 3999 ÊÒÂ´èÇ¹ 1186 à¾×èÍãËé¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í
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บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
สรุปสำระสำคัญ
สัญญำเพิม่ เติมกำรประกันภัยสุขภำพ
แบบ ดี เฮลท์ (N)
..............(ชื่อแผน)..............
อำณำเขตควำมคุม้ ครอง...........................................
สัญญานี้เป็ นสัญญาเพิม่ เติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบและถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้จะจ่ายให้ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บ หรือการป่ วยเมือ่ พ้นระยะเวลา
ทีไ่ ม่คมุ ้ ครอง (waiting period) เป็ นเหตุให้มคี วามจาเป็ นทางการแพทย์ให้ตอ้ งรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
โดยบริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าใช้จ่ายซึง่ เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลทีม่ คี วามจาเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทัว่ ไป สาหรับรายการตามตารางผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี้ ตำมจำนวนที่จำ่ ยจริง
แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ท่รี ะบุไว้ในหน้ำตำรำงผลประโยชน์ของสัญญำเพิม่ เติมนี้ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ำมี)
สาหรับผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
ตำรำงผลประโยชน์
ผลประโยชน์/ Benefit

ผลประโยชน์
(บำท)

จำนวนสูงสุด
(วันหรือครัง้ )

ผลประโยชน์
สูงสุด (บำท)

1. ผลประโยชน์กรณี ผูป้ ่ วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป้ ่ วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป้ ่ วยใน) ต่อการเข้าพักรักษา
ตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

จ่ายตามจริง

หมวดที่ 1 – 5

(แต่รวมทุก

และ 12 รวม

รายการแล ้ว

ทุกรายการ

ไม่เกินค่า

ผลประโยชน์

สูงสุดต่อ

ห้องพักเดีย่ ว

หมวดย่อยที่

การเข้าพักรักษา

ราคาเริ่มต้น

1.1 และ 1.2

ตัวครัง้ ใด

ของ

รวมสูงสุดไม่

ครัง้ หนึ่ง

โรงพยาบาล)

เกิน 180 วัน

หลังหักความ
รับผิดส่วนแรก

หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีทผ่ี ูเ้ อาประกันภัยได้รบั การรักษาตัวในห้องผูป้ ่ วยวิกฤติ (Intensive
Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป้ ่ วยใน)

ผลประโยชน์

จ่ายตามจริง

(ถ้ามี)

ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

ไม่เกิน …..บาท

หมวดที่ 2 ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์เ พื่ อ การตรวจวิ นิ จ ฉัย หรื อ บ าบัด รัก ษา ค่ า บริ ก ารโลหิ ต และส่ ว นประกอบของโลหิ ต

ผลประโยชน์

ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

หมวดที่ 1 – 5
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ผลประโยชน์/ Benefit
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การตรวจวินิจฉัย
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การบาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ส้นิ เปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สาหรับกลับบ้าน

ผลประโยชน์
(บำท)

จำนวนสูงสุด
(วันหรือครัง้ )

ผลประโยชน์
สูงสุด (บำท)

จ่ายตามจริง

-

และ 12 รวม

จ่ายตามจริง

-

ทุกรายการ
สูงสุดต่อ

จ่ายตามจริง

-

20,000 บาท

7 วัน

การเข้าพักรักษา
ตัวครัง้ ใด
ครัง้ หนึ่ง

หมวดที่ 3 ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
จ่ายตามจริง

180 วัน

ครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

รับผิดส่วนแรก

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทาหัตถการ

หลังหักความ
(ถ้ามี)

จ่ายตามจริง

-

จ่ายตามจริง

-

จ่ายตามจริง

-

หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสญั ญีแพทย์ (Doctor fee)

จ่ายตามจริง

-

หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะ

จ่ายตามจริง

-

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ทไ่ี ม่ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน (Day Surgery)

จ่ายตามจริง

-

ไม่เกิน ….บาท

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์
การผ่าตัดและหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ทาศัลยกรรมและหัตถการ สาหรับแพทย์
ทาศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผูช้ ่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

2. ผลประโยชน์กรณี ไม่ตอ้ งเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
หมวดที่ 6 ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์เ พื่อ ตรวจวินิ จ ฉัย ที่เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงก่ อ น และหลัง การเข้า พัก รัก ษาตัว เป็ น ผู ป้ ่ วยใน
หรือค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกต่อเนื่องทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
ครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้น
ไม่คมุ ้ ครอง

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

ภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน

-

หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในต่อครัง้ สาหรับ
การรักษาพยาบาลต่ อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผู ป้ ่ วยใน
ครัง้ นัน้ (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ ตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูป้ ่ วยนอก ภายใน 24 ชัว่ โมง ของการเกิดอุบตั เิ หตุ
ต่อครัง้
หมวดที่ 8 ค่ าเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน แต่ละครัง้ ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
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ผลประโยชน์/ Benefit

ผลประโยชน์
(บำท)

จำนวนสูงสุด
(วันหรือครัง้ )

ผลประโยชน์
สูงสุด (บำท)

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบาบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลา้ งไตผ่านทาง
เส้นเลือด ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบาบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือ มะเร็ง โดยรังสีรกั ษา
รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รกั ษา ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การบาบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบาบัด
ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์
หมวดที่ 1 – 5
และ 12 รวม

หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริง

ทุกรายการ

(แต่ไม่เกินค่า

สูงสุดต่อ

ห้องพักเดีย่ ว

การเข้าพักรักษา

ราคาเริ่มต้น

-

ตัวครัง้ ใด

ของ

ครัง้ หนึ่ง

โรงพยาบาล

หลังหักความ

ต่อวัน)

รับผิดส่วนแรก
(ถ้ามี)
ไม่เกิน …..
บาท

หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

กำรมีสว่ นร่วมจ่ำย
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง)

…… บาท
สาหรับผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 – 5 และ 12

ค่าใช้จ่ายร่วม (กาหนดเป็ นอัตราร้อยละ - ของค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง)

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ำมี) - บำท

เงือ่ นไขสำระที่สำคัญโดยสังเขป
1. สัญญาเพิม่ เติมนี้เป็ นสัญญาประกันภัยทีม่ รี ะยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

ไม่มี
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2. สัญญาเพิม่ เติมนี้ จะต่ออายุกรณีครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
บริษทั จะสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสญั ญาเพิม่ เติม
1) ในกรณีทม่ี หี ลักฐานว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงตามใบคาขอเอาประกันภัยหรือคาขอ
ต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิม่ เติมอืน่ ใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการทา
สัญญาเพิม่ เติมการประกันภัยสุขภาพ ซึง่ เป็ นสาระสาคัญทีอ่ าจทาให้บริษทั เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
หรือบอกปัดไม่รบั ทาสัญญา หรือรับประกันภัยแบบมีเงือ่ นไข
2) ผูเ้ อาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการทีต่ นให้มกี ารรักษาการบาดเจ็บหรือการป่ วยโดยไม่มี
ความจาเป็ นทางการแพทย์
3) ผูเ้ อาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกัน
ทุกบริษทั เกินกว่ารายได้ทแ่ี ท้จริง
3. ระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย 31 วัน ตามทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4. กรณีทบ่ี ริษทั จะไม่คมุ ้ ครอง เนื่องจาก
4.1 ผูเ้ อาประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย
4.2 การป่ วยทีเ่ กิดขึ้นในระยะเวลาทีไ่ ม่คมุ ้ ครอง (Waiting period) 30 วัน นับแต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครอง
ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ หรือวันทีบ่ ริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ผลประโยชน์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้
แล ้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
4.3 การป่ วยดังต่อไปนี้ ทีเ่ กิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนี้
หรือวันทีบ่ ริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ผลประโยชน์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้ แล ้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
- เนื้องอก ถุงนา้ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลือ่ นทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดทีข่ า
- เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
4.4 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เว้นแต่
1) ผูเ้ อาประกันภัย ได้แถลงให้บริษทั ทราบและบริษทั ยินยอมรับความเสีย่ งภัย โดยไม่มเี งือ่ นไข
ยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว หรือ

2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นัน้ ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รบั
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่
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สัญญาเพิม่ เติม เริ่มมีผลคุม้ ครองเป็ นครัง้ แรก และ ในช่วงเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่
สัญญาเพิม่ เติมนี้เริ่มมีผลคุม้ ครองเป็ นครัง้ แรก
4.5 ข้อยกเว้นทัวไป
่ ตามทีร่ ะบุในสัญญาเพิม่ เติมนี้ เช่น ภาวะทีเ่ ป็ นผลจากความผิดปกติทเ่ี กิดขึ้น
แต่กาเนิดการตรวจรักษาทีย่ งั อยู่ในระหว่างทดลอง การแก้ไขปัญหาการมีบตุ รยาก (รวมถึง
การสืบวิเคราะห์และการรักษา) การพักฟื้ นหรือการพักเพือ่ การฟื้ นฟูหรือการรักษาโดยวิธใี ห้พกั
อยู่เฉยๆ เป็ นต้น
4.6 การยกเว้น หรือการไม่คมุ ้ ครองใดๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง
เอกสารนี้เป็ นการสรุปสาระสาคัญ เงือ่ นไขความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น บำงส่วนเท่ำนั้น
โปรดอ่ำนและทำควำมเข้ำใจรำยละเอียดทัง้ หมดตำมที่ระบุไว้ในเงือ่ นไขทัว่ ไปของสัญญำเพิม่ เติมนี้
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บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
เงือ่ นไขทัว่ ไป
สัญญำเพิม่ เติมกำรประกันภัยสุขภำพ
แบบ ดี เฮลท์ (N)
..............(ชื่อแผน)..............
คำนิ ยำม
1. บริบทของกำรคุม้ ครอง
ฉ้อฉลประกันภัย
หมายถึง

2. บุคคลที่ได้รบั กำรคุม้ ครอง
ผูเ้ อำประกันภัย
หมายถึง

การเรีย กร้อ งผลประโยชน์ต ามสัญ ญาประกัน ภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐาน
อัน เป็ นเท็ จ ในการเรี ย กร้อ ง รวมถึ ง การเจตนาท าให้เ กิ ด การบาดเจ็ บ หรื อ
การป่ วยเพือ่ เรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย

บุ ค คลที่ ร ะบุ ช่ื อ เป็ นผู เ้ อาประกั น ภัย ในตาราง กรมธรรม์ป ระกั น ภัย หรื อ
บันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

3. สภำวะทำงสุขภำพ
อุบตั เิ หตุ

หมายถึง

เหตุก ารณ์ท่ีเ กิด ขึ้น อย่ า งฉับ พลัน จากปัจ จัย ภายนอกร่ า งกาย และท าให้เ กิด ผล
ทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง

กำรบำดเจ็บ

หมายถึง

การบาดเจ็บทีม่ ตี ่อร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุซง่ึ เกิดขึ้นโดยเอกเทศและ
โดยอิสระจากเหตุอน่ื

กำรป่ วย

หมายถึง

อาการ ความผิดปกติของร่างกายอันเป็ นผลจากโรค

4. กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์
แพทย์
หมายถึง

แพทย์เฉพำะทำง

หมายถึง

ผูท้ ไ่ี ด้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
ตามกฎหมายในท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการ
แพทย์ท่ี ไ ด้ร ับ วุ ฒิ บ ตั รหรื อ อนุ ม ตั ิ บ ตั ร ให้เ ป็ น ผู เ้ ชี่ ย วชาญในสาขาเฉพาะนั้น
จากแพทยสภา หรื อ สถาบัน เที ย บเท่ า ตามกฎหมายในท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้บ ริ ก าร
ต้องไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ โดยจะเป็ นแพทย์ผูใ้ ห้คาปรึกษา ดูแลหรือรักษาร่วมกับ
แพทย์เจ้าของไข้
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ทันตแพทย์

หมายถึง

ผู ท้ ่ีได้รบั ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสาขา
ทันตกรรมตามกฎหมายในท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการ

พยำบำล

หมายถึง

ผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมายในท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการ

สถำนพยำบำล

หมายถึง

สถานที่ ซ่ึ ง จั ด ไว้เ พื่ อ การประกอบโรคศิ ล ปะ หรื อ ประกอบวิ ช าชี พ ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ในท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการ

โรงพยำบำล

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
หรือบาบัดรักษาโรคหรื อการบาดเจ็บอย่างต่ อเนื่องตลอด 24 ชัว่ โมง และได้รบั
ใบอนุ ญาตหรือจดทะเบียนดาเนินการเป็ น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่
ให้บริการ

คลินิก

หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
และได้ร บั ใบอนุ ญ าตหรือ จดทะเบีย นด าเนิ น การเป็ น “คลินิ ก ” ตามกฎหมายใน
ท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการ

ผูป้ ่ วยใน

หมายถึง

ผู ป้ ่ วยที่ มี ค วามจ าเป็ นทางการแพทย์ต อ้ ง เข้า พัก รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล
เพือ่ การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่ วย อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน
แล ้วต่อมาเสียชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง

ผูป้ ่ วยนอก

หมายถึง

ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่ วยในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรือ
ในแผนกผู ป้ ่ วยฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล โดยไม่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ ง
เข้าพักรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน

กำรรักษำพยำบำล

หมายถึง

การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่ อการตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา
บรรเทา บริบาล และฟื้ นฟูสมรรถภาพทีจ่ าเป็ นต่อสุขภาพและการดารงชีวติ
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กำรเข้ำพักรักษำตัวเป็ น
ผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ ง
(Per Confinement)

หมายถึง

การเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ไี ม่ตอ้ งเข้าพัก
รักษาตัวเป็ นผู ป้ ่ วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ ละครัง้ และให้ร วมถึง
การเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ไี ม่ตอ้ งเข้าพัก
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล ไม่ว่ากี่ครัง้ ก็ตาม ด้วยเหตุ
จากการบาดเจ็บหรือการป่ วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่
เกี่ย วข้อง หรือต่ อเนื่องกัน ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่ วนั ที่ออกจาก
โรงพยาบาลครัง้ สุดท้าย ก็ให้ถอื ว่าเป็ นการเข้าพักรักษาตัวครัง้ เดียวกันด้วย

ผลประโยชน์สูงสุดต่อ
รอบปี กรมธรรม์
ประกันภัย

หมายถึง

กำรผ่ำตัดใหญ่

หมายถึง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย แบ่งเป็ น 2 กรณี
(1) กรณีผูป้ ่ วยใน จะเริ่มคานวณค่ารักษาพยาบาลในวันแรกของการเข้าพัก
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในทีเ่ กิดขึ้นในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยนัน้ ๆ ไม่วา่
การเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในดังกล่าวจะสิ้นสุดในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม
(2) กรณีผูป้ ่ วยนอก จะคานวณค่ารักษาพยาบาลตามวันทีเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาล
ทีเ่ กิดขึ้นในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยนัน้ ๆ
การผ่าตัดที่ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ่งจาเป็ นต้องใช้ยาสลบแบบทัว่ ไป
(General Anaesthesia) หรื อ การใช้ย าระงับ ความรู ส้ ึก เฉพาะส่ ว น (Regional
Anaesthesia)

กำรผ่ำตัดเล็ก

หมายถึง

การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือชัน้ ใต้ผวิ หนัง หรือชัน้ เยือ่ บุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่
(Local/Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ

กำรผ่ำตัดใหญ่ท่ไี ม่ตอ้ ง หมายถึง
พักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
(Day Surgery)

การผ่าตัดใหญ่ หรือการทาหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือ
บ าบัด รัก ษาพิเ ศษที่ส ามารถทดแทนการผ่ า ตัด ใหญ่ ไ ด้ โดยไม่ต อ้ งมีก ารเข้า พัก
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล

หมายถึง

หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่ วยตามหลักวิชาการ
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการ ดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานวิชาชีพและข้อคุม้ ครองวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล
(3) มาตรฐานด้านยา และเครื่องมือแพทย์
(4) หลักการดูแลผูป้ ่ วยโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์
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ควำมจำเป็ นทำง
กำรแพทย์

หมายถึง

ความจ าเป็ น ต้อ งใช้บ ริ ก ารด้า นการแพทย์ หรื อ บริ ก ารอื่น ๆ ของโรงพยาบาล
เพือ่ การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่ วยโดยต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขดังนี้
(1) ต้อ งสอดคล อ้ งกั บ การ รั ก ษาพยาบาลตามภาวะการบาดเจ็ บ หรื อ
การป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย
(2) ต้องสอดคล ้องมาตรฐานทางการแพทย์
(3) ต้อ งมิ ใ ช่ เ พื่ อ ความสะดวกของผู เ้ อาประกั น ภัย หรื อ ครอบครั ว ของ
ผูเ้ อาประกันภัย หรือของผูใ้ ห้บริการการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว

ค่ำบริกำรอัตรำทัว่ ไป

หมายถึง

อัตราค่าบริการทางการแพทย์ หรือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ที่ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ที่ไม่สูงกว่าของผู ป้ ่ วยรายอื่นที่เข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล นัน้ ณ เวลาเดียวกัน

กำรแพทย์ทำงเลือก

หมายถึง

การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่ วยโดยผูป้ ระกอบโรคศิลปะที่มใี บอนุญาต
ในท้องถิ่นที่ให้บริการ ในสาขาทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนจีน หรือ
ไคโรแพรคติก หรือสาขาอืน่ ทีม่ ใิ ช่การแพทย์แผนปัจจุบนั

ควำมรับผิดส่วนแรก
(Deductible)

หมายถึง

ความเสี ย หายส่ ว นแรกที่ ผู เ้ อาประกัน ภัย ต้อ งรับ ภาระตามข้อ ตกลงของ
สัญญาประกันภัย

ค่ำใช้จำ่ ยร่วม
(Copayment)

หมายถึง

ความรับ ผิด ระหว่า งบริษ ทั ประกัน ภัย และผู เ้ อาประกัน ภัย ที่ต อ้ งร่ ว มรับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันจะพึงจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ภายหลัง
หักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)

เบี้ยประกันภัย
ในปี ต่ออำยุ

หมายถึง

เบี้ยประกันภัยในปี ต่ออายุกรณี ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) หรือ
กรณี กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ตามที่นายทะเบียนให้
ความเห็นชอบ โดยเบี้ยประกันภัยในปี ต่ออายุในกรณี ดงั กล่าว ไม่มกี ารนาปัจจัย
เกี่ยวกับเงือ่ นไขให้มคี ่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) และส่วนลดเบี้ยประกันภัย ตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดในเงือ่ นไขการต่ออายุสญั ญาเพิม่ เติมกรณีครบรอบปี กรมธรรม์
ประกันภัย (Renewal) มาใช้ในการกาหนดเบี้ยประกันภัย
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ตำรำงผลประโยชน์
อำณำเขตควำมคุม้ ครอง...........................................
สัญญานี้เป็ นสัญญาเพิม่ เติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบและถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้จะจ่ายให้ เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บ หรือการป่ วยเมือ่ พ้นระยะเวลา
ทีไ่ ม่คมุ ้ ครอง (waiting period) เป็ นเหตุให้มคี วามจาเป็ นทางการแพทย์ให้ตอ้ งรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
โดยบริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าใช้จ่ายซึง่ เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลทีม่ คี วามจาเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทัว่ ไป สาหรับรายการตามตารางผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี้ ตำมจำนวนที่จำ่ ยจริง
แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ท่รี ะบุไว้ในหน้ำตำรำงผลประโยชน์ของสัญญำเพิ่มเติมนี้ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ำมี)
ผลประโยชน์/ Benefit

ผลประโยชน์
(บำท)

จำนวนสูงสุด
(วันหรือครัง้ )

ผลประโยชน์
สูงสุด (บำท)

1. ผลประโยชน์กรณี ผูป้ ่ วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป้ ่ วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
จ่ายตามจริง
(แต่รวมทุก
รายการแล ้ว
หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป้ ่ วยใน) ต่อการเข้าพักรักษา
ตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

ไม่เกินค่า

ผลประโยชน์

ผลประโยชน์

ห้องพักเดีย่ ว

หมวดย่อยที่

หมวดที่ 1 – 5

ราคาเริ่มต้น

1.1 และ 1.2

และ 12 รวม

ของ

รวมสูงสุดไม่

ทุกรายการ

โรงพยาบาล)

เกิน 180 วัน

สูงสุดต่อ

หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีทผ่ี ูเ้ อาประกันภัยได้รบั การรักษาตัวในห้องผูป้ ่ วยวิกฤติ (Intensive
Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป้ ่ วยใน)

การเข้าพักรักษา
จ่ายตามจริง

ตัวครัง้ ใด

ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

ครัง้ หนึ่ง

หมวดที่ 2 ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์เ พื่ อ การตรวจวิ นิ จ ฉัย หรื อ บ าบัด รัก ษา ค่ า บริ ก ารโลหิ ต แ ละส่ ว นประกอบของโลหิ ต

หลังหักความ

ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

รับผิดส่วนแรก

หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การตรวจวินิจฉัย
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การบาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ส้นิ เปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สาหรับกลับบ้าน

จ่ายตามจริง

-

จ่ายตามจริง

-

จ่ายตามจริง

-

20,000 บาท

7 วัน

(ถ้ามี)
ไม่เกิน …. บาท
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ผลประโยชน์/ Benefit

ผลประโยชน์
(บำท)

จำนวนสูงสุด
(วันหรือครัง้ )

จ่ายตามจริง

180 วัน

หมวดที่ 3 ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน

สูงสุด (บำท)
ผลประโยชน์
หมวดที่ 1 – 5

ครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

และ 12 รวม

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทาหัตถการ

ผลประโยชน์

ทุกรายการ

จ่ายตามจริง

-

จ่ายตามจริง

-

จ่ายตามจริง

-

หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสญั ญีแพทย์ (Doctor fee)

จ่ายตามจริง

-

หลังหักความ

หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะ

จ่ายตามจริง

-

รับผิดส่วนแรก

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ทไ่ี ม่ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน (Day Surgery)

จ่ายตามจริง

-

สูงสุดต่อ

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์
การผ่าตัดและหัตถการ

การเข้าพักรักษา
ตัวครัง้ ใด

หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ทาศัลยกรรมและหัตถการ สาหรับแพทย์
ทาศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผูช้ ่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

ครัง้ หนึ่ง

(ถ้ามี)
ไม่เกิน …. บาท

2. ผลประโยชน์กรณี ไม่ตอ้ งเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
หมวดที่ 6 ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์เ พื่อ ตรวจวินิ จ ฉัย ที่เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงก่ อ น และหลัง การเข้า พัก รัก ษาตัว เป็ น ผู ป้ ่ วยใน
หรือค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกต่อเนื่องทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
ครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้น
ไม่คมุ ้ ครอง

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

ไม่คมุ ้ ครอง

-

ภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน

-

หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในต่อครัง้ สาหรับ
การรักษาพยาบาลต่ อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผู ป้ ่ วยใน
ครัง้ นัน้ (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ ตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูป้ ่ วยนอก ภายใน 24 ชัว่ โมง ของการเกิดอุบตั เิ หตุ
ต่อครัง้
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน แต่ละครัง้ ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบาบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการลา้ งไตผ่านทาง
เส้นเลือด ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบาบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือ มะเร็ง โดยรังสีรกั ษา

รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รกั ษา ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
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ผลประโยชน์/ Benefit

ผลประโยชน์
(บำท)

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การบาบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบาบัด

จำนวนสูงสุด
(วันหรือครัง้ )

ผลประโยชน์
สูงสุด (บำท)

-

-

ไม่คมุ ้ ครอง

ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์
หมวดที่ 1 – 5
และ 12 รวม
จ่ายตามจริง
ทุกรายการ
(แต่ไม่เกินค่า
สูงสุดต่อ
ห้องพักเดีย่ ว
การเข้าพักรักษา
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

ราคาเริ่มต้น

ตัวครัง้ ใด

ของ
ครัง้ หนึ่ง
โรงพยาบาล
หลังหักความ
ต่อวัน)
รับผิดส่วนแรก
(ถ้ามี)
ไม่เกิน …. บาท
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

ไม่คมุ ้ ครอง

-

-

กำรมีสว่ นร่วมจ่ำย
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง)

…… บาท
สาหรับผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 – 5 และ 12

ค่าใช้จ่ายร่วม (กาหนดเป็ นอัตราร้อยละ - ของค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง)

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ำมี) - บำท

ไม่มี
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ข้อตกลงคุม้ ครอง
ในขณะที่ส ญ
ั ญาเพิ่ม เติ ม นี้ มีผ ลคุ ม้ ครอง หากผู เ้ อาประกัน ภัย ได้ร บั การบาดเจ็ บ หรื อ การป่ วยเมื่อ
พ้นระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (waiting period) เป็ นเหตุให้มีความจาเป็ นทางการแพทย์ให้ตอ้ งรับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์
และมาตรฐานทางการแพทย์ตามค่ าบริการอัตราทัว่ ไป สาหรับรายการผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี้ ตำมจำนวนที่จ่ำยจริง
แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ตำมที่ระบุไว้ในหน้ำตำรำงผลประโยชน์ของสัญญำเพิม่ เติมนี้ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ำมี)
1. ผลประโยชน์กรณี เป็ นผูป้ ่ วยใน
ในกรณีทผ่ี ูเ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ดังนี้
หมวดที่ 1 ค่ำห้อง และค่ำอำหำร ค่ำบริกำรในโรงพยำบำล (ผูป้ ่ วยใน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ ใด
ครัง้ หนึ่ ง
หมวดย่อยที่ 1.1 บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
(ผูป้ ่ วยใน)
หมวดย่อยที่ 1.2 กรณีท่ผี ูเ้ อาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน ในห้องผูป้ ่ วยวิกฤติ (Intensive Care
Inpatient Room) บริ ษ ทั จะจ่ ายเงินผลประโยชน์ส าหรับค่ าห้องและค่ าอาหาร ค่ าบริ การในโรงพยาบาล (ผู ป้ ่ วยใน)
สูงสุดไม่เกิน ... วัน
หมวดที่ 2 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อกำรตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษำ ค่ำบริกำรโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำล ค่ำยำ ค่ำสำรอำหำรทำงหลอดเลือด และค่ำเวชภัณฑ์
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ การตรวจวินิจฉัยหรือบาบัดรักษา ค่าบริการ
โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่ าบริการทางการพยาบาล ค่ ายา ค่ าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่ าเวชภัณฑ์
ขณะทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน ดังนี้
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพือ่ กำรตรวจวินิจฉัย
บริษทั จะจ่ ายผลประโยชน์ส าหรับ ค่ าตรวจวินิจฉัย ทางห้องปฏิบตั ิการ ค่ าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยาและภาพการแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพือ่ การวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อ
การวินิจฉัย ค่าตรวจหัวใจด้วยคลืน่ ไฟฟ้ า ค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าว (ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อน่ื
เพือ่ การตรวจวินิจฉัย
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อกำรบำบัดรักษำ ค่ำบริกำรโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
และค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำล
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบาบัดรักษาในกรณี ท่ผี ูเ้ อาประกันภัยได้รบั
การรัก ษาพยาบาลด้ว ยรัง สีร่ ว มเพื่อ การรัก ษา รัง สีร กั ษา เวชศาสตร์นิ ว เคลีย ร์เ พื่อ การรัก ษา (รวมถึง การฝัง แร่ )
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ค่ ากายภาพบาบัดและกิจกรรมบ าบัด ค่ าบริก ารโลหิต ค่ าบริการเครื่องมือแพทย์ ค่ าบริการกายอุปกรณ์ (ไม่รวม
ค่ าอุปกรณ์) ค่ าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาลบาบัดการรักษา และค่ าบริการทางการพยาบาล แต่ไม่รวมถึง
ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้ าไข้พเิ ศษ
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ำยำ ค่ำสำรอำหำรทำงหลอดเลือด และค่ำเวชภัณฑ์
บริษ ทั จะจ่ า ยผลประโยชน์ส าหรับ ค่ า ยา ค่ า สารอาหารทางหลอดเลือ ด และค่ า เวชภัณ ฑ์ แต่ ไ ม่ร วมถึง
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ดังนี้
- เครื่องกระตุกไฟฟ้ าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED)
เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) หรือเครื่องกระตุน้ (Pacemaker) ทีอ่ ยู่ภายนอกร่างกาย
- อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม
- เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2) เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน
เครื่องช่วยฟัง แว่นตา คอนแทคเลนส์ เลนส์แว่นตา เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูม)ิ เครื่องช่วยคา้ ยันต่างๆ รถเข็นผูป้ ่ วย
-

อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ำยำและค่ำเวชภัณฑ์ส้ นิ เปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้ำน
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ส้ นิ เปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สาหรับกลับบ้าน เพื่อใช้
รักษาต่อเนื่องหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ นัน้
หมวดที่ 3 ค่ำผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษำ
บริษ ทั จะจ่ า ยผลประโยชน์ส าหรับ ค่ า ผู ป้ ระกอบวิชาชีพ เวชกรรม (แพทย์) เพื่อ การตรวจรัก ษา ในกรณี
ทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยได้รบั การตรวจรักษาจากแพทย์ในขณะทีเ่ ข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลนี้
หมวดที่ 4 ค่ำรักษำพยำบำลโดยกำรผ่ำตัด (ศัลยกรรม) และหัตถกำร
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึ้นจากการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และทาหัตถการ
ในขณะทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่ำห้องผ่ำตัด และค่ำห้องทำหัตถกำร
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องทาหัตถการ และค่าบริการเครื่องมือทางการแพทย์ใน
ห้องผ่าตัดและห้องทาหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ำยำ ค่ำสำรอำหำรทำงหลอดเลือด ค่ำเวชภัณฑ์ และค่ำอุปกรณ์กำรผ่ำตัดและ
หัตถกำร
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ในห้อง
ผ่าตัดทีใ่ ช้เพือ่ ทาการผ่าตัด(ศัลยกรรม) หรือหัตถการ
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หมวดย่อยที่ 4.3 ค่ำผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถกำร สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม
และหัตถกำร(รวมแพทย์ผูช้ ่วยผ่ำตัด) (Doctor fee)
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าธรรมเนียมในการศัลยกรรมและการทาหัตถการของแพทย์ และแพทย์
ผูช้ ่วยผ่าตัด (ถ้ามี) ตามทีแ่ พทย์หรือแพทย์ผูช้ ่วยผ่าตัดเรียกเก็บจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่ำผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม วิสญั ญีแพทย์ (Doctor fee)
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ าผู ป้ ระกอบวิชาชีพวิสญั ญีแพทย์ สาหรับแพทย์วางยาสลบหรือระงับ
ความเจ็บปวด ในการผ่าตัดและการทาหัตถการของแพทย์
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ำรักษำพยำบำลโดยกำรผ่ำตัดเปลี่ยนอวัยวะ
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ า รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ
ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุจากการที่อวัยวะนัน้ อยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทางานได้ดงั เดิม และ
การปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยการใช้ Haematopoietic Stem Cells ภายหลังการทา Bone Marrow Ablation
หมวดที่ 5 กำรผ่ำตัดใหญ่ท่ไี ม่ตอ้ งเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน (Day Surgery)
กรณีผูเ้ อาประกันภัยได้เขา้ รับการรักษาโดยการผ่าตัดใหญ่ทไ่ี ม่ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน บริษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล
2. ผลประโยชน์กรณี ไม่ตอ้ งเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
หมวดที่ 6 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังกำรเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
หรือ ค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยนอกต่อเนื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังกำรเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ ตรวจวินิจฉัยทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลัง
การเขา้ พักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัว
เป็ นผูป้ ่ วยใน ดังนี้
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพือ่ กำรตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภำยใน
30 วันก่อนและหลังกำรเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
บริษทั จะจ่ ายผลประโยชน์สาหรับ ค่ าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการ ค่ าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวทิ ยาและภาพการแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพือ่ การวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์ นิวเคลียร์เพื่อ
การวินิจฉัยตรวจหัวใจด้วยคลืน่ ไฟฟ้ า ค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าว (ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อ่นื เพือ่
การตรวจวินิจฉัยทีเ่ กี่ยวขอ้ งโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ นัน้
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หมวดย่ อ ยที่ 6.2 ค่ ำ รัก ษำพยำบำลผู ้ป่ วยนอกหลัง กำรเข้ำ พัก รัก ษำตัว เป็ นผู ้ป่ วยใน ส ำหรับ
กำรรักษำพยำบำลต่อเนื่ อง ภำยใน 30 วันหลังจำกออกจำกกำรเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยในครัง้ นั้น
บริษทั จะจ่ ายผลประโยชน์ส าหรับ ค่ ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นจากการรัก ษาพยาบาลต่ อเนื่อง ในแผนก
ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล ภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ ตรวจวินิจฉัยครัง้ นัน้
หมวดที่ 7 ค่ำรักษำพยำบำลกำรบำดเจ็บ กรณี ผูป้ ่ วยนอก ภำยใน 24 ชัว่ โมง ของกำรเกิดอุบตั เิ หตุต่อครัง้
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ารักษาพยาบาล การบาดเจ็บเนื่องจากอุบตั เิ หตุ ในกรณีท่ผี ูเ้ อาประกันภัย
จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาพยาบาลในแผนกผู ป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล สาหรับการบาดเจ็บซึ่งเป็ นผลโดยตรงจาก
อุบตั เิ หตุ ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
หมวดที่ 8 ค่ำเวชศำสตร์ฟ้ ื นฟู หลังกำรเข้ำพักรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
บริษทั จะจ่ ายผลประโยชน์สาหรับค่ าเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู ค่ าบริการกายภาพบาบัด ค่ าบริการกิจกรรมบาบัด
ค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ ื นฟูหรือนักกายภาพบาบัด ค่าเครื่องมือและเวชภัณฑ์ สาหรับการรักษา
ต่อเนื่องในแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
ทัง้ นี้ไม่รวมถึงค่าบริการทางการพยาบาลและจิตวิทยาคลินิก
หมวดที่ 9 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพือ่ กำรบำบัดรักษำโรคไตวำยเรื้อรัง โดยกำรล้ำงไตผ่ำนทำงเส้นเลือด
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าบริการทางการแพทย์ เพือ่ การรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่าน
ทางเส้นเลือด
หมวดที่ 10 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพือ่ กำรบำบัดรักษำโรคเนื้ องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรกั ษำ รังสีร่วมรักษำ
เวชศำสตร์นิวเคลียร์รกั ษำ
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การบาบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง
โดยรังสีรกั ษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รกั ษา (รวมถึงการฝังแร่รกั ษามะเร็ง)
ทัง้ นี้ ให้รวมถึงค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม สาหรับรังสีแพทย์ทใ่ี ห้การบาบัดรักษาด้วย
หมวดที่ 11 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เพือ่ กำรบำบัดรักษำโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การบาบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบาบัด
รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จาเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
ทัง้ นี้ให้รวมถึงค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสาหรับแพทย์ทใ่ี ห้การบาบัดรักษาด้วย
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หมวดที่ 12 ค่ำบริกำรรถพยำบำลฉุกเฉิ น
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ารถพยาบาลฉุกเฉินสาหรับการเคลือ่ นย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปหรือมา
จากโรงพยาบาล ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ทต่ี อ้ งใช้รถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
และค่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เกิดขึ้นในขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยต้องเกี่ยวเนื่องโดยตรงและสอดคลอ้ ง
กับการบาดเจ็บหรือการป่ วยอันเป็ นเหตุของการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล
หมวดที่ 13 ค่ำรักษำพยำบำล โดยกำรผ่ำตัดเล็ก
บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือ
การป่ วย โดยการผ่าตัดเล็ก
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ข้อกำหนดทัว่ ไป
1. สัญญำประกันภัย
สัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมนี้แนบอยู่ และสัญญา
เพิม่ เติมนี้จะมีผลคุม้ ครองต่อเมือ่ ได้มกี ารชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้ บรรดาเงือ่ นไขและข้อกาหนดที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมนี้แนบอยู่ หากขัดหรือแย้งกับสัญญาเพิม่ เติมให้ใช้ข ้อความตามสัญญา
เพิม่ เติมนี้ ส่วนข้อความทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งให้นาเงือ่ นไขและข้อกาหนดทีป่ รากฏในกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บงั คับกับ
สัญญาเพิม่ เติมนี้โดยอนุโลม
2. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำเพิม่ เติม
บริษทั จะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมือ่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มผี ลคุม้ ครองใน
ขณะที่ผูเ้ อาประกันภัยมีชีวติ อยู่เป็ นเวลาตัง้ แต่สองปี (2 ปี ) ขึ้นไปนับแต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ
ผู เ้ อาประกันภัย ได้ท าสัญ ญาเพิ่ม เติมกับ บริษ ัท ติดต่ อกันมาไม่นอ้ ยกว่าสองปี (2 ปี ) หรือวันที่บริษทั อนุ ม ตั ิใ ห้เ พิ่ม
ผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ แลว้ แต่กรณีใ ดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทัง้ นี้ ในกรณี ท่บี ริษทั อนุ มตั ิให้เพิ่มผลประโยชน์
บริษทั จะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิม่ เติมเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึ้นเท่านัน้
ในกรณีท่บี ริษทั ทราบมูลอันจะบอกลา้ งสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง แต่มไิ ด้ใช้สทิ ธิบ อกลา้ งสัญญาภายในกาหนด
หนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบมูลนัน้ บริษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาเพิม่ เติมในกรณีน้ ไี ด้
บริษทั จะไม่อาศัยข้อเท็จจริงทีน่ อกเหนือจากทีแ่ ถลงไว้ในใบคาขอเอาประกันชีวติ มาเป็ นเหตุในการโต้แย้งหรือ
คัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิม่ เติมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในกรณี ท่ผี ูเ้ อาประกันภัยได้รบั
บาดเจ็บอันเนื่องจากอุบตั เิ หตุ บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้เท่าทีบ่ ริษทั ได้รบั แจ้งการเรียกร้องให้ชดใช้
เงินตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ และ เมือ่ บริษทั อนุมตั กิ ารจ่ายผลประโยชน์ สาหรับการเกิดอุบตั เิ หตุในครัง้ นัน้ แล้ว จะทาให้
สัญญาเพิม่ เติมนี้ส้ นิ ผลคุม้ ครองนับแต่วนั ถัดจากวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ และบริษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่สญั ญาเพิ่มเติมนี้ได้ให้ความคุม้ ครอง
มาแล้วออกตามสัดส่วน
3. กำรแจ้งและกำรเรียกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัย หรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย แลว้ แต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรือ
การป่ วย ทีอ่ าจเป็ นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ โดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทม่ี กี ารเสียชีวติ ต้องแจ้ง
ให้บริษทั ทราบในทันที เวน้ แต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทั ทราบ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้วข้างต้น
ได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีส่ ุดทีจ่ ะกระทาได้แล ้ว
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4. กำรส่งหลักฐำนกำรเรียกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัย หรือตัวแทนผูเ้ อาประกันภัยต้องส่งหลักฐานการรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็ นต่อการพิจารณา ภายใน
90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และ
บริษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ บั ประกันภัย
รายอืน่ แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดมาแล ้ว อนุโลมให้ ผูเ้ อาประกันภัย
ส่งสาเนาใบเสร็จทีม่ กี ารรับรองยอดเงินทีจ่ ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอืน่ เพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั ได้
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สทิ ธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้แล ้ว
5. กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู เ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับ
การประกันภัยนี้ และมีสทิ ธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั
ในกรณี ท่ผี ูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ
ผู เ้ อาประกัน ภัย เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาจ่ า ยผลประโยชน์น นั้ บริษ ทั สามารถปฏิเ สธการให้ค วามคุ ม้ ครองแก่
ผูเ้ อาประกันภัยได้
6. กำรจ่ำยผลประโยชน์
เมือ่ บริษทั ได้รบั คาเรียกร้องพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง บริษทั จะชดใช้ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ให้แลว้
เสร็จภายในสิบห้าวัน (15 วัน)
ในกรณี ท่ีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษทั จ่ ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่ม เติมนี้ไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครอง ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งอาจขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น แต่ท งั้ นี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวัน (90 วัน)
นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ในกรณีท่บี ริษทั จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือล่าช้า
กว่าระยะเวลาทีข่ ยายออกไปตามวรรคสอง ให้บริษทั รับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี
กรณีผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย
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7. กำรต่ออำยุสญั ญำเพิ่มเติมกรณี ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (Renewal)
สัญญาเพิม่ เติมนี้ จะต่ออายุเมือ่ ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยที่
ผูเ้ อาประกันภัยมีอายุ...(ขัน้ ตา่ 69 ปี )... ปี โดยไม่ตอ้ งแสดงหลักฐาน แต่บริษทั ยังคงไว้ซง่ึ สิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย
ตามข้อ 14 การปรับเบี้ยประกันภัย ตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษทั
จะสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสญั ญาเพิม่ เติม
1) ในกรณีทม่ี หี ลักฐานว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงตามใบคาขอเอาประกันภัยหรือคาขอต่ออายุ
(Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิม่ เติมอืน่ ใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการทาสัญญาเพิม่ เติมการประกันภัยสุขภาพ
ซึง่ เป็ นสาระสาคัญทีอ่ าจทาให้บริษทั เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่รบั ทาสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงือ่ นไข
2) ผูเ้ อาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการทีต่ นให้มกี ารรักษาการบาดเจ็บหรือการป่ วยโดยไม่มี
ความจาเป็ นทางการแพทย์
3) ผูเ้ อาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษทั
เกินกว่ารายได้ทแ่ี ท้จริง
การไม่ต่ออายุสญั ญาเพิ่มเติม (Renewal) ด้วยเหตุขา้ งต้น บริษทั ต้องบอกกล่าวผูเ้ อาประกันภัยล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือวิธกี ารอื่นทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่
สัญญาเพิม่ เติมนี้จะสิ้นผลคุม้ ครองตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
8. กำรสิ้นผลคุม้ ครองของสัญญำเพิม่ เติม
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัย ตามสัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้ จะสิ้นผลคุม้ ครองเมือ่ มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล ้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
1) ณ วันครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้
ภายในระยะเวลาผ่อนผัน เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารกูย้ มื เพือ่ ชาระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ
2) ณ วันทีค่ รบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยตามทีร่ ะบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
มีอายุครบ .... ปี
3) เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาที่สญั ญาเพิม่ เติมฉบับนี้ได้ให้ความคุม้ ครองมาแลว้ ออกตามส่วน เว้นแต่บริษทั ได้จ่ายผลประโยชน์ทกุ รายการ
เต็มจานวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามทีป่ รากฏในหน้าตารางผลประโยชน์
4) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ ครบกาหนดสัญญา มีการเวนคืน กรมธรรม์
ประกันภัย หรือเปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลา ทัง้ นี้ บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยโดยหัก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่สญั ญาเพิ่มเติมนี้ได้ให้ความคุม้ ครองมาแลว้ ออกตามสัดส่วน เว้นแต่บริษทั ได้จ่าย
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ผลประโยชน์ทุกรายการเต็มจานวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามที่ปรากฎในหน้าตาราง
ผลประโยชน์
5) เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยหรือบริษทั บอกเลิกสัญญาเพิม่ เติมนี้ตามเงือ่ นไขข้อ 9.
6) เมือ่ บริษทั ไม่ต่ออายุสญั ญาเพิม่ เติมนี้ ตามเงือ่ นไขข้อ 7. ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษทั
จะต้องบอกกล่าว ผูเ้ อาประกันภัยล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือ วิธกี ารอื่นทีผ่ ูเ้ อาประกันภัย
ให้ความยินยอมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่ อนวันที่ส ญั ญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลคุม้ ครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
การสิ้นผลคุม้ ครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มอี ยู่ก่อนการสิ้นผล
คุม้ ครองของสัญญาเพิม่ เติมนี้ การทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระเบี้ยประกันภัย หลังจากการสิ้นผลคุม้ ครองของสัญญาเพิม่ เติมนี้จะ
ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆต่อบริษทั แต่บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้
9. กำรบอกเลิกสัญญำ
1) ผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเพิม่ เติมนี้ โดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริษทั
2) บริษทั มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเพิม่ เติมนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย หรือวิธกี ารอืน่ ทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยให้ความยินยอม หากปรากฏ
หลักฐานชัดเจนต่อบริษทั ว่า ผูเ้ อาประกันภัยได้กระทาการฉ้อฉลประกันภัยเพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื ได้รบั ประโยชน์จากการ
ประกันภัยนี้ ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่รบั ผิดสาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
การบอกเลิกสัญญา ตาม 1) หรือ 2) บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมนี้ได้ให้ความคุม้ ครองมาแล ้วออกตามสัดส่วน
เว้นแต่กรณีทผ่ี ูเ้ อาประกันภัยบอกเลิกสัญญาเพิม่ เติมตาม 1) และบริษทั ได้จ่ายเงินผลประโยชน์จนครบ
จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แล ้ว บริษทั จะ
ไม่คนื เบี้ยประกันภัย
10. กำรต่ออำยุกรณี สญั ญำเพิม่ เติมสิ้นผลคุม้ ครอง (Reinstatement)
หากสัญญาเพิม่ เติมนี้ส้นิ ผลคุม้ ครองลงเนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่
ผ่ อ นผัน ผู เ้ อาประกัน ภัย อาจขอให้ส ญั ญาเพิ่ม เติม ฉบับ นี้ กลับ มามีผ ลคุ ม้ ครองใหม่ภ ายใน 90 วัน นับ จากวัน ที่
ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย โดยความยินยอมของบริษทั เมื่อบริษทั ยินยอมให้สญั ญาเพิ่มเติมนี้มผี ลบังคับตาม
การร้องขอของผูเ้ อาประกันภัย สัญญาเพิม่ เติมนี้จะเริ่มให้ความคุม้ ครองการบาดเจ็บหรือการป่ วย ซึ่งเกิดขึ้นนับแต่วนั ที่
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ได้อนุมตั ใิ ห้ต่ออายุสญั ญาเพิม่ เติมนี้เป็ นต้นไป โดยบริษทั จะไม่นาระยะเวลาในข้อกาหนดทัว่ ไป เรื่องสภาพที่เป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาทีไ่ ม่คมุ ้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม่
กรณี ท่บี ริษทั ยินยอมให้ต่ออายุเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลคุม้ ครอง (Reinstatement) ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้เป็ นสัดส่วนตามระยะเวลาที่ได้รบั ความคุม้ ครอง นับแต่วนั ที่บริษทั ได้อนุ มตั ิให้
ต่ออายุสญั ญาเพิม่ เติมนี้
11. สภำพที่เป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่ วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) ทีย่ งั มิได้รกั ษาให้หายก่อนวันทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมนี้เริ่มมีผลคุม้ ครองเป็ นครัง้ แรก เว้นแต่
1) ผู เ้ อาประกัน ภัย ได้แถลงให้บริษ ทั ทราบและบริษทั ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้น
ความคุม้ ครองดังกล่าว หรือ
2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นัน้ ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รบั การตรวจรักษา
หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สญั ญาเพิม่ เติม เริ่มมีผลคุม้ ครองเป็ นครัง้
แรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมนี้เริ่มมีผลคุม้ ครองเป็ นครัง้ แรก
12. ระยะเวลำที่ไม่คมุ ้ ครอง (Waiting Period)
บริษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ สาหรับ
1) การป่ วยใดๆทีเ่ กิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ หรือวันทีบ่ ริษทั
อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ผลประโยชน์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้ แล ้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
2) การป่ วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ
วันทีบ่ ริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ผลประโยชน์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้ แล ้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
- เนื้องอก ถุงนา้ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลือ่ นทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดทีข่ า
- เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

23

ทัง้ นี้ ในกรณี ท่บี ริษทั อนุ มตั ิให้เพิ่มผลประโยชน์ บริษทั จะไม่คุม้ ครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ท่ี
เพิม่ ขึ้นเท่านัน้ บริษทั จะไม่นาเงือ่ นไข ระยะเวลาทีไ่ ม่คุม้ ครองนี้มาใช้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บ หรือต้องได้รบั
การผ่าตัดฉุกเฉินทีไ่ ม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นมาก่อนเอาประกันภัย
13. กำรโอนสิทธิ
ผูร้ บั โอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย จะไม่มสี ทิ ธิรบั ผลประโยชน์ใดอันจะพึงจ่ายให้ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้
14. กำรปรับเบี้ยประกันภัย
บริษทั อาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) อายุ และชัน้ อาชีพ ของแต่ละบุคคล
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีส่ ูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของ
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิม่ เติมนี้ หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของ
ผูเ้ อาประกันภัยแต่ละราย โดยบริษทั จะแจ้งให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือวิธกี ารอืน่ ทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
สาหรับการปรับเบี้ยประกันภัย ตามประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ อาประกันภัยแต่ละราย
บริษทั จะมีการแจ้งให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบในขัน้ ตอนการเสนอขาย โดยการปรับเบี้ยประกันภัยฯ ดังกล่าว
หากมีการยกเลิกข้อความ การปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ อาประกันภัย
แต่ละราย บริษทั จะออกบันทึกสลักหลัง หรือออกสัญญาประกันภัย ทีไ่ ม่มขี อ้ ความดังกล่าวให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยทุกราย
ทัง้ นี้ เบี้ยประกันภัยทีม่ กี ารปรับจะต้องอยู่ในอัตราทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล ้ว
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ข้อยกเว้นทัว่ ไป
กำรประกันภัยนี้ ไม่คมุ ้ ครองค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรรักษำพยำบำล หรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรบำดเจ็บหรือกำร
ป่ วย (รวมทัง้ ภำวะแทรกซ้อน) อำกำร หรือภำวะควำมผิดปกติท่เี กิดจำก
1. ภาวะที่เป็ นผลจากความผิดปกติท่เี กิดขึ้นแต่กาเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่ างกายไม่สมบูรณ์
แต่กาเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิม่ เติมนี้มผี ลคุม้ ครอง
มาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี (1 ปี ) และปรากฏอาการหลังผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปี
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่วงหรือ
การควบคุมนา้ หนัก ตัว การผ่าตัดที่ส ามารถทดแทนด้ว ยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุทไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครอง
3. การตัง้ ครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบตุ ร
ยาก (รวมถึ ง การสื บ วิเ คราะห์แ ละการรัก ษา) การท าหมัน หรื อ การคุ ม ก าเนิ ด ยกเว้น มะเร็ ง ครรภ์ไ ข่ ป ลาอุ ก
(Choriocarcinoma)
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรคเอดส์ ให้รวมถึง ภูมคิ มุ ้ กันบกพร่อง
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึง่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อ
จุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการป่ วยใดๆ ซึง่ โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อทีท่ าให้เกิดโรค
ปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่ าให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรือเรื้อรัง
(Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราทีแ่ พร่กระจายอยู่ทวั ่ ไป (Disseminated Virus
and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s
Sarcoma มะเร็งต่อมนา้ เหลืองทีร่ ะบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรค
ร้ายแรงอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในปัจจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการของภูมคิ มุ ้ กันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency
Syndrome) หรือซึง่ เป็ นสาเหตุทท่ี าให้คนทีเ่ ป็ น เสียชีวติ อย่างกะทันหัน ป่ วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมคิ มุ ้ กันบกพร่อง
(AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ทีท่ าให้เกิดโรคสมองเสือ่ ม (Encephalopathy
Dementia)
5. การตรวจรักษา หรือการป้ องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพือ่ ชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมน
ทดแทนในวัยใกล ้หมดหรือหมดระดู การเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และ
การแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรือการพัก
เพื่อการฟื้ นฟู ห รือการรัก ษาโดยวิธีใ ห้พกั อยู่ เ ฉยๆ หรือการพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผูช้ ่ ว ยดู แลทัว่ ไป
การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็ นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บ
หรือการป่ วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรือไม่เป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์
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7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพือ่ ช่วยในการมองเห็น
หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน
อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุ
ซึง่ ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
9. การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือ
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสนั้ ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาที่ยงั อยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุ ดหายใจขณะหลับ
การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าภายหลังการถูกสัตว์
ทาร้าย และวัคซีนป้ องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รบั การบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาทีไ่ ม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
14. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผ่ ูเ้ อาประกันภัย ซึง่ เป็ นแพทย์สงั ่ ให้แก่ตวั เอง รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูซ้ ง่ึ เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ายร่างกายตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผูอ้ ่นื กระทาไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทัง้ นี้รวมถึง
อุบตั เิ หตุจากการทีผ่ ูเ้ อาประกันภัย กิน ดืม่ หรือฉีดยาหรือสารมีพษิ เข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าทีแ่ พทย์สงั ่
16. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึ้นอันเป็ นผลมาจากการกระทาของผูเ้ อาประกันภัย
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด ตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้นึ ไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีท่ไี ม่มกี ารตรวจวัดหรือในกรณีท่ไี ม่สามารถ
ตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล์ได้
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเ้ อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มคี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม
หรือ หลบหนีการจับกุม
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเ้ อาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง
เจ๊ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ ) เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อน
ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จมพ์
ั ๊ ดานา้ ทีต่ อ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้นา้
19. สงคราม การรุกราน การกระทาทีม่ งุ่ ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ งุ่ ร้ายคล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้
มีก ารประกาศสงครามหรือ ไม่ก็ ต าม หรือ สงครามกลางเมือ ง การแข็ง ข้อ การกบฏ การจลาจล การนัด หยุ ด งาน
การก่ อ ความวุ่นวาย การปฏิว ตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซง่ึ กฎอัยการศึก
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20. การก่อการร้าย ที่เกิดจากการกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทา
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่คี ลา้ ยคลึงกัน รวมทัง้ เพื่อต้องการส่งผลให้รฐั บาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
21. การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซง่ึ ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
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บันทึกสลักหลังข้อจำกัดควำมรับผิดอำณำเขตให้ควำมคุม้ ครองกำรประกันภัย
สัญญำเพิม่ เติมกำรประกันภัยสุขภำพ
แบบ ดี เฮลท์ (N)
..............(ชื่อแผน)..............
บันทึกสลักหลังข้อจากัดความรับผิดอาณาเขตให้ความคุม้ ครองการประกันภัย เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาเพิม่ เติม
ทีบ่ นั ทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ ไม่วา่ ข้อความใดในสัญญาเพิม่ เติมทีบ่ นั ทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ ระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ เป็ นทีเ่ ข้าใจ
และตกลงว่า ข้อจากัดความรับผิดอาณาเขตให้ความคุม้ ครองการประกันภัย มีคานิยามและข้อจากัดความรับผิด
ดังต่อไปนี้

กรณี ฉุกเฉิ นใน
ต่ำงประเทศ

หมายถึง

คำนิ ยำม
(1) การได้รบั บาดเจ็บหรือมีอาการป่ วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวติ ซึ่งหาก
ไม่ได้รบั ปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ทนั ท่วงทีเพือ่ แก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียน
เลือดหรือระบบประสาทแลว้ ผูป้ ่ วยจะมีโอกาสเสียชีวติ ได้สูง หรือทาให้การบาดเจ็บ
หรืออาการป่ วยของผูป้ ่ วยฉุกเฉินนัน้ รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่าง
ฉับพลัน เช่น ภาวะ "หัวใจหยุดเต้น" (Cardiac arrest) ภาวะหยุดหายใจ
ภาวะ "ช็อก" จากการเสียเลือดรุนแรง ชักตลอดเวลาหรือชักจนตัวเขียว อาการซึม
หมดสติ ไม่รูส้ กึ ตัว อาการเจ็บหน้าอกรุนแรง จากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
ที่มคี วามจาเป็ นต้องได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด อาการทางสมองจากหลอดเลือดสมอง
ตีบตันทันทีมคี วามจาเป็ นต้องได้รบั ยาละลายลิ่มเลือด เลือดออกมากอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา เป็ นต้น หรือ
(2) การได้รบั บาดเจ็บหรือมีอาการป่ วยซึง่ มีภาวะเฉีย บพลันมาก หรือเจ็บปวดรุนแรง
อันอาจจาเป็ นต้องได้รบั ปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนัน้ จะทาให้
การบาดเจ็บ หรื อ อาการป่ วยของผู ป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น นั้น เกิ ด ภาวะรุ น แรงขึ้น หรื อ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวติ หรือพิการในระยะต่อมาได้ เช่น อุณหภูมิ
ร่างกายตา่ กว่า 35 องศาเซลเซียส หรือสู งกว่า 40 องศาเซลเซียส ชีพจรช้ากว่า 40
หรือเร็วกว่า 150 ครัง้ ต่อนาที ความดันโลหิตตัวบนตา่ กว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรือ
ตัวล่างสูงกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท หายใจลาบากหรือหายใจเหนื่อยหอบโดยเฉพาะ
ถ้าร่วมกับลักษณะทางคลินิกอื่น เช่น ไม่รูส้ กึ ตัว ชัก อัมพาต ตาบอด หูหนวกทันที
ภาวะเสียเลือดมาก ซีดมากหรือเขียว เจ็บปวดมากหรือทุรนทุราย มือเท้าเย็นซีดและ
เหงือ่ แตก เป็ นต้น รวมถึงการได้รบั อุบตั ิเหตุโดยเฉพาะบาดแผลที่ใหญ่มากและมี
หลายแห่ง เช่น major multiple fracture, Burns, Back injury with or without
spinal cord damage เป็ นต้น
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ข้อจำกัดควำมรับผิด
สัญ ญาเพิ่ ม เติ ม นี้ จะให้ค วามคุ ม้ ครองการรัก ษาพยาบาลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ต าม
กรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษทั จะให้ความคุม้ ครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
1) การบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบตั เิ หตุ
2) การป่ วย เฉพาะเป็ นกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศตามคานิยามทีร่ ะบุไว้ในบันทึกสลักหลังนี้
ทัง้ นี้ ทัง้ สองกรณีขา้ งต้น วันทีเ่ ริ่มเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 90 วันแรก
ของการเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแต่ละครัง้ โดยบริษทั จะคุม้ ครองสาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควร
ซึง่ เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ในประเทศนัน้ ๆ
สาหรับกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ผูเ้ อาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานการเข้าออกอาณาเขตประเทศไทยเพิม่ เติม
จากเอกสารข้างต้น อาทิเช่น บัตรขึ้นเครื่อง ตัวโดยสารที
๋
แ่ สดงเวลาการเดินทางไปและกลับ สาเนาหนังสือเดินทาง เอกสาร
การตรวจลงตรา (Visa) อืน่ ๆ เป็ นต้น ในการการส่งหลักฐานการเรียกร้อง
ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง ข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อยกเว้นทัว่ ไป และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ของสัญญาเพิม่ เติม
ทีบ่ นั ทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ ยังคงมีผลบังคับดังเดิม

