สัญญาเพิม่ เติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care)
สัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมฉบับนี้แนบอยู่ และ
สัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้จะมีผลบังคับต่อเมือ่ ได้มกี ารชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้แล้ว บรรดาข้อกาหนดและ
เงือ่ นไขที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมนี้แนบอยู่ หากขัดหรือแย้งกับสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ขอ้ ความของ
สัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้บงั คับ ส่วนข้อความทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งให้ใช้ขอ้ ความในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับใช้กบั
สัญญาเพิม่ เติมนี้โดยอนุโลม
คานิ ยาม
ถ้อยคาและคาบรรยายซึง่ มีความหมายเฉพาะทีไ่ ด้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของสัญญาเพิม่ เติมนี้ จะถือว่ามีความหมาย
เดียวกันทัง้ หมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม
จานวนเงินเอาประกันภัย

หมายถึง

จานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้

แพทย์

หมายถึง

แพทย์แผนปัจจุบนั ทีไ่ ด้ข้นึ ทะเบียนกับแพทยสภาให้เป็ นผูใ้ ห้บริการในการรักษาหรือ
การผ่าตัดได้ แต่ไม่ใช่แพทย์ทเ่ี ป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง หรือเป็ นคู่สมรส
หรือผูท้ ส่ี บื สายโลหิตเดียวกันกับผูเ้ อาประกันภัย

การวินิจฉัย

หมายถึง

ผลการวินิจฉัยโรคทีช่ ดั เจนของแพทย์ โดยยึดถือจากหลักฐานที่แน่ชดั เพือ่ ใช้อา้ งอิง
ถึงโรคร้ายแรงทีเ่ กี่ยวข้องตามคาจากัดความภายใต้สญั ญาเพิม่ เติมฉบับนี้ หรือใน
กรณีทข่ี าดหลักฐานแน่ชดั จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจทางรังสีวทิ ยา
(radiological), อาการและอาการแสดง (clinical), หลักฐานทางจุลกายวิภาค
(histological) หรือ หลักฐานทางห้องปฏิบตั กิ าร (laboratory) ให้กบั บริษทั

ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวัน

หมายถึง

ความสามารถในการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 กิจกรรม ซึง่ เป็ น
เกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจดังกล่าวได้
ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลือ่ นย้าย เช่น ความสามารถในการเคลือ่ นย้ายจาก
เก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รบั การช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้
อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลือ่ นที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรือ
เคลือ่ นทีจ่ ากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเสื้อผ้า
ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบนา้ ชาระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบนา้
รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบนา้ ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รบั
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อปุ กรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน
อาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อปุ กรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้หอ้ งนา้ เพือ่
การขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องนา้ ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รบั
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือใช้อปุ กรณ์ช่วย
การจัดระดับความผิดปกติ หมายถึง
ของหัวใจของ The New
York Heart
Association (NYHA)
Functional
Classification

เกณฑ์การจัดระดับความผิดปกติของหัวใจโดยอ้างอิงจาก New York Heart
Association จากสหรัฐอเมริกาซึง่ ใช้เป็ นมาตรฐานสาหรับการประเมิน
ความผิดปกติของหัวใจเมือ่ เทียบกับความสามารถในการมีกจิ กรรมประจาวันต่างๆ
4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 สามารถปฏิบตั ิกจิ วัตรประจาวันได้โดยไม่จากัดและไม่ส่งผลให้เกิด
อาการผิดปกติ เช่น เหนื่อย ใจสัน่ หายใจลาบาก หรือเจ็บหน้าอก (Angina Pain)
ระดับ 2 สามารถปฏิบตั ิกจิ วัตรประจาวันโดยมีขอ้ จากัดเล็กน้อย เช่น เหนื่อย
ใจสัน่ หายใจลาบาก หรือเจ็บหน้าอก (Angina Pain) ซึง่ คนปกติจะไม่มอี าการ
ดังกล่าว
ระดับ 3 สามารถปฏิบตั ิกจิ วัตรประจาวันโดยมีขอ้ จากัดอย่างมาก เมือ่ มีการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติเช่น เหนื่ อย ใจ
สัน่ หายใจลาบาก หรือเจ็บหน้าอก (Angina Pain)
ระดับ 4 ไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันใดๆ ได้เลย เนื่องจากมีอาการ
ผิดปกติ เช่น เหนื่อย ใจสัน่ หายใจลาบาก แม้ในขณะพัก

เงือ่ นไขแห่งสัญญาเพิม่ เติม
1. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิม่ เติม
บริษทั จะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้ เมือ่ สัญญาเพิม่ เติมนี้มผี ลบังคับในขณะที่
ผูเ้ อาประกันภัยมีชวี ติ อยู่เป็ นเวลาตัง้ แต่สองปี (2 ปี ) ขึ้นไป นับแต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ หรือ
ผูเ้ อาประกันภัยได้ทาสัญญาเพิม่ เติมกับบริษทั ติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่าสองปี (2 ปี ) และมีชวี ติ อยู่เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สองปี (2 ปี ) ด้วย หรือหากมีการต่ออายุสญั ญาเมือ่ สัญญาเพิม่ เติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นบั แต่วนั เริ่มมี
ผลคุม้ ครองตามการต่ออายุครัง้ สุดท้าย หรือวันทีบ่ ริษทั อนุมตั ิให้เพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะโต้แย้งหรือคัดค้าน
ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่เพิม่ ขึ้นเท่านัน้
ในกรณีท่บี ริษทั ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง แต่มไิ ด้ใช้สทิ ธิบอกล้างสัญญาภายในกาหนด
หนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบข้อมูลนัน้ บริษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาเพิม่ เติมในกรณีน้ ี ได้
2. การบอกกล่าวเรียกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์ จะต้องบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
บริษ ทั ทราบภายใน 60 วัน นับ แต่ วนั ที่ผู เ้ อาประกัน ภัยได้รบั การวินิ จฉัยและหรือ ยืน ยัน จากแพทย์ว่ าเจ็บ ป่ วยด้ว ย
โรคร้ายแรงที่ให้ความคุม้ ครอง หรือวันที่ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควร ซึ่งไม่อาจ
แจ้งให้บริษทั ทราบกรณีท่มี เี หตุจาเป็ นไม่อาจบอกกล่าวการเรียกร้องได้ภายในกาหนด ให้บอกกล่าวการเรียกร้องนัน้ ไปยัง
บริษทั โดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะกระทาได้ โดยจะไม่ทาให้สทิ ธิการเรียกร้องเสียไป
3.การส่งหลักฐานพิสูจน์เรียกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์ ต้องส่งหลักฐานรายงานผลการตรวจและ
วินิจฉัยของแพทย์ตามทีจ่ าเป็ นต่อการพิจารณาแต่ละโรคร้ายแรง โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย ภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง หรือ
วันทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ทัง้ นี้ การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สทิ ธิในการเรียกร้องเสียไป
หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุด
เท่าทีจ่ ะกระทาได้แล้ว

4. การชดใช้เงินตามสัญญาเพิม่ เติม
เมือ่ บริษทั ได้รบั คาเรียกร้องพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง บริษทั จะชดใช้เงินตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน (15 วัน)
ในกรณี ท่ีมีเหตุอ นั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษทั ชดใช้เงินตามสัญ ญาเพิ่มเติมนี้ ไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครอง ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งอาจขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น แต่ทงั้ นี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวัน (90 วัน) นับแต่
วันทีบ่ ริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
บริษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ก่อน
มีการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญ ญาเพิ่มเติม บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู ร้ บั ประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือ บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
5. การตรวจทางการแพทย์
ภายในระยะเวลาอันสมควร เมื่อบริษทั เห็นว่าจาเป็ นและไม่ขดั ต่อหลักกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษทั มีสิทธิ
ตรวจสอบการวินิจฉัยและหรือยืนยันของแพทย์หรือชันสูตรพลิกศพของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้
โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั
ในกรณี ท่ีผู เ้ อาประกันภัยหรือผู ร้ บั ประโยชน์ ไม่ยินยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และ
การตรวจวินิจ ฉัยของผู เ้ อาประกันภัย เพื่อ ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น ั้น บริษทั สามารถปฏิเสธการให้
ความคุม้ ครองแก่ผูเ้ อาประกันภัยได้
6. ระยะเวลาทีไ่ ม่คุม้ ครอง (Waiting Period)
สัญญาเพิม่ เติมนี้จะไม่คุม้ ครองการเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซง่ึ แพทย์ยนื ยันและมีหลักฐานชัดเจน
ว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองภายใต้สญั ญาเพิม่ เติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วนั เริ่มมีผลคุม้ ครอง
ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสญั ญาเมือ่ สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นบั แต่วนั เริ่มมี
ผลคุม้ ครองตามการต่ออายุครัง้ สุดท้าย หรือวันทีบ่ ริษทั อนุมตั ิให้เพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่
วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษทั อนุ มตั ใิ ห้เพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะไม่คุม้ ครองเฉพาะในส่วนของ
จานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึ้นเท่านัน้
7. การสิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิม่ เติม
สัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีโดยอัตโนมัติ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 เมือ่ กรมธรรม์ประกันภัยที่สญั ญาเพิม่ เติมนี้แนบอยู่ครบกาหนดสัญญาหรือสิ้นผลบัง คับในกรณีทก่ี รมธรรม์
ประกันภัยทีส่ ญั ญาเพิม่ เติมนี้แนบอยู่ส้นิ สุดลงจากการเวนคืน บริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่ยงั ไม่ได้ให้ความคุม้ ครอง
ตามส่วนให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ผลประโยชน์ภายใต้สญั ญาเพิม่ เติมนี้แล้ว

7.2 เมือ่ สัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้ครบกาหนดระยะเวลาทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง
7.3 เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันการชาระเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิม่ เติม
ฉบับนี้ย่อมจะสิ้นผลบังคับนับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ กรณีทม่ี กี ารกูย้ มื ชาระเบี้ยประกันภัยโดย
อัตโนมัติ
7.4 ณ วันครบรอบปี ของกรมธรรม์ประกันภัยทีผ่ ูเ้ อาประกันภัย มีอายุครบ 80 ปี
7.5 เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยเปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ หรือแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา
7.6 เมือ่ มีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้เต็มจานวนเงินเอาประกันภัยครบทุกข้อตกลงคุม้ ครองที่
ระบุในตารางความคุม้ ครอง หรือตามเงือ่ นไขการจ่ายผลประโยชน์ทก่ี าหนด
7.7 เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยบอกเลิกสัญญาเพิม่ เติมฉบับนี้ ตามข้อ 8. การบอกเลิกสัญญา
การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิการเรียกร้องใดๆ ทีม่ อี ยู่ก่อนการสิ้นผลบังคับของ
สัญญาเพิม่ เติมนี้
8.การบอกเลิกสัญญา
ผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริษทั โดยบริษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยตามส่วนสาหรับระยะเวลาที่ยงั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั
ผลประโยชน์ภายใต้สญั ญาเพิม่ เติมนี้แล้ว
9. การรับประกันการต่ออายุเมือ่ ครบรอบปี กรมธรรม์ (Guarantee Renewal)
ผูเ้ อาประกันภัยอาจต่ออายุสญั ญาเพิ่มเติมนี้ได้เมือ่ ครบรอบปี กรมธรรม์ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย จนถึง
รอบปี กรมธรรม์ท่ีผู เ้ อาประกันภัยมีอ ายุ 79 ปี โดยการชาระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่ อนวันครบก าหนดชาระเบี้ย
ประกันภัย หรือภายในระยะเวลาผ่อนผันการชาระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สญั ญาเพิ่มเติ มนี้แนบอยู่
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษทั ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ โดยบริษทั จะให้ความคุม้ ครองการเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงที่
กาหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ต่อเนื่องโดยจะไม่นาเงือ่ นไขข้อ 6. ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาใช้บงั คับ
สาหรับปี ต่ออายุ
ในกรณี ท่ผี ูเ้ อาประกันภัยขอเพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัย ความคุม้ ครองในส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยที่
เพิม่ ขึ้นจะมีผลบังคับเมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั แล้ว

10. การต่ออายุสญั ญาเมือ่ สัญญาเพิม่ เติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement)
หากสัญญาเพิ่มเติมนี้ส้ นิ ผลบังคับลงเนื่ องจากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน
การชาระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สญั ญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ ผูเ้ อาประกันภัยสามารถขอต่ออายุสญั ญา
เพิ่มเติมนี้ได้ โดยการแจ้งความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริษทั พร้อมแสดงหลักฐานพิสูจน์ความสมบูรณ์แห่งร่างกาย
โดยเสียค่ าใช้จ่ายเอง และสัญ ญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุได้โดยความยินยอมของบริษทั และผูเ้ อาประกันภัยได้ชาระเบี้ย
ประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษทั ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้
11.การปรับเบี้ยประกันภัย
บริ ษ ทั จะปรับ เบี้ย ประกัน ภัย ในรอบปี กรมธรรม์ต ามเกณฑ์อ ายุ และหรือ อาชี พ ที่ เปลี่ย นแปลงไปของ
ผูเ้ อาประกันภัย ตามอัตราที่บริษทั ได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งกรณีมกี ารปรับเบี้ยประกันภัย บริษทั จะแจ้งให้
ผูเ้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน (30 วัน)
12. ข้อยกเว้น
12.1 กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ หมดหรือ
แต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1) ความผิดปกติซง่ึ แพทย์ยนื ยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงทีเ่ กิดขึ้นก่อน
วันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติมนี้ หรือก่อนวันทีใ่ ห้มกี ารต่ออายุสญั ญาเมือ่ สัญญาเพิม่ เติม สิ้นผลบังคับ
(Reinstatement) หรือก่อนวันทีบ่ ริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิม่ เติมนี้ แล้วแต่วนั ใด
จะเกิดขึ้นภายหลัง ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษทั อนุ มตั ใิ ห้เพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัย บริษทั จะไม่คุม้ ครองเฉพาะใน
ส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึ้นเท่านัน้
เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัย ได้แถลงให้บริษทั ทราบและบริษทั ยินยอมรับความเสีย่ งภัย โดยไม่มเี งือ่ นไข
ยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว
2) การฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทาเช่นว่านัน้
3) สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนาสารมีพษิ เข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธใี ด ในขณะทีร่ ูส้ กึ ผิดชอบ หรือวิกลจริต
หรือไม่กต็ าม
4) ผูเ้ อาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนา หรือ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของแพทย์
5) การตรวจรักษาพยาบาลทีผ่ ูเ้ อาประกันภัย ซึง่ เป็ นแพทย์สงั ่ ให้แก่ตวั เอง รวมทัง้ การตรวจรักษาพยาบาลจาก
แพทย์ผูซ้ ง่ึ เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย

6) การติดเชื้อไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (AIDS)
ของผูเ้ อาประกันภัยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วตั ถุประสงค์ของสัญญาเพิม่ เติมนี้ เป็ นทีเ่ ข้าใจว่า
การติ ด เชื้ อ HIV หรื อ โรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภู มิคุ ม้ กัน บกพร่ อ ง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) ซึง่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติด
โรค หรื อ การเจ็ บ ป่ วยใดๆ ซึ่ ง โดยผลการตรวจเลื อ ดแสดงเป็ นเลื อ ดบวกของไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) การติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ฉวยโอกาส ให้ร วมถึง แต่ ไม่ จ ากัด เฉพาะเชื้ อ ที่ ท าให้เกิ ด
โรคปอดบวมหรือ ปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อ กั เสบหรือ
เรื้ อ รัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้ อไวรัส และ/หรื อ เชื้ อราที่ แ พร่ ก ระจายอยู่ ท ัว่ ไป
(Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อมนา้ เหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous
System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นทีร่ ูจ้ กั ในปัจจุบนั นี้ว่าเป็ นอาการของภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือ ซึ่ง เป็ น สาเหตุท่ีท าให้ค นที่เป็ น เสีย ชีวิต อย่ างกะทัน หัน
เจ็ บ ป่ วย หรื อ ทุ พ พ ลภ าพ โรค ภู มิ คุ ้ม กั น บกพ ร่ อ ง (AIDS) ให้ร วมถึ ง เชื้ อไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) ทีท่ าให้เกิดโรคสมองเสือ่ ม (Encephalopathy Dementia)
12.2) กรณีทพุ พลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
2) การบาดเจ็บขณะที่ผูเ้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มคี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
3) สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การ
ปฏิวตั ิ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
4) การบาดเจ็บขณะที่ผูเ้ อาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มไิ ด้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5) การบาดเจ็บขณะทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยขับขีห่ รือปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
6) การบาดเจ็บขณะที่ผูเ้ อาประกัน ภัยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั ิการใน
สงคราม หรือปราบปราม
7) ความบกพร่ อ งทางร่ างกาย การเจ็ บ ป่ วย หรือ บาดเจ็ บ ที่ ผู เ้ อาประกัน ภัย ทราบอยู่ แ ล้ว ในขณะที่ท า
สัญญาประกันภัย แต่มไิ ด้แจ้งให้บริษทั ทราบ

8) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น จากการกระทาของผูเ้ อาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุภายใต้เงือ่ นไข
ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ ภ ายใต้ฤ ทธิ์ สุ รา โดยมี ร ะดับ แอลกอฮอล์ในร่ า งกายขณะตรวจ เที ย บเท่ า กับ ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ข้นึ ไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณี ท่ีไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณี ท่ีไม่
สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
9) การตรวจรักษาพยาบาลที่ผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งเป็ นแพทย์สงั ่ ให้แก่ตวั เอง รวมทัง้ การตรวจรักษาพยาบาลจาก
แพทย์ ผูซ้ ง่ึ เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้ อาประกันภัย

ข้อตกลงคุม้ ครอง
กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง
คานิ ยาม
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
(Invasive Cancer)

หมายถึง

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ทไ่ี ด้รบั การตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยาว่าเป็ น
มะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชัน้ รองรับเนื้อเยือ่ ชัน้ ผิว (Basement
Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยือ่ ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทัง้ นี้ให้
รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนา้ เหลือง มะเร็งของไขกระดูก
และมะเร็งเนื้อรก ทัง้ นี้ไม่รวมถึง
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid
Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ
T1N0M0 ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า
RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งในระยะเริ่มแรกทีย่ งั ไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer,
Carcinoma in Situ)
(4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง
เมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ตัง้ แต่ระยะที่ 2 (Stage
II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็ง
ผิวหนังเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer
Classification
(5) กลุม่ เนื้องอกชนิด Borderline หรือ กลุม่ เนื้องอกที่มโี อกาสเป็ นมะเร็งน้อย
(Low Malignant Potential)
(6) เนื้องอกทีผ่ ลทางพยาธิวทิ ยาจัดเป็ นเนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ง (PreMalignant) เช่น CIN I CIN II CIN III
(7) มะเร็งในผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อเอชไอวี
(8) มะเร็งทีเ่ กิดขึ้นซา้ หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ ะเร็งนี้เกิดขึ้นครัง้
แรกก่อนวันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติม หรือภายใน 90 วัน หลัง
วันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติม

ความคุม้ ครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็ นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคานิยามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั คานิยาม
ของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ความคุม้ ครองโรคร้ายแรง เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ
ไว้ในหน้าตารางความคุม้ ครอง และข้อตกลงคุม้ ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่
ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองกลุม่ โรคมะเร็ง ระยะรุนแรง อีก

ข้อตกลงคุม้ ครอง
กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง
คานิ ยาม
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
(Invasive Cancer)

หมายถึง

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ทไ่ี ด้รบั การตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยาว่าเป็ น
มะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชัน้ รองรับเนื้อเยือ่ ชัน้ ผิว (Basement
Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยือ่ ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทัง้ นี้ให้
รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนา้ เหลือง มะเร็งของไขกระดูก
และมะเร็งเนื้อรก ทัง้ นี้ไม่รวมถึง
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid
Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ
T1N0M0 ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า
RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งในระยะเริ่มแรกทีย่ งั ไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer,
Carcinoma in Situ)
(4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง
เมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ตัง้ แต่ระยะที่ 2
(Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของ
โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาของ American Joint Committee on
Cancer Classification
(5) กลุม่ เนื้องอกชนิด Borderline หรือ กลุม่ เนื้องอกที่มโี อกาสเป็ นมะเร็งน้อย
(Low Malignant Potential)
(6) เนื้องอกทีผ่ ลทางพยาธิวทิ ยาจัดเป็ นเนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ง
(Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III
(7) มะเร็งในผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อเอชไอวี
(8) มะเร็งทีเ่ กิดขึ้นซา้ หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ ะเร็งนี้เกิดขึ้นครัง้
แรกก่อนวันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติม หรือภายใน 90 วัน
หลังวันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติม

การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจ
(Coronary Artery Bypass Surgery)

หมายถึง

การผ่าตัดโดยการเปิ ดเข้าทางทรวงอก เพือ่ รักษาโรคที่เกิดจากเส้นเลือดเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน โดยการตัดต่อเส้นเลือดใหม่ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการขยาย
เส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจทีอ่ ดุ ตัน โดยวิธกี ารขยายหลอดเลือดหัวใจ
(Angioplasty), การใส่อุปกรณ์คา้ หลอดเลือดหัวใจ (Stent Insertion), เลเซอร์
(Laser) หรือหัตถการอื่นๆ ที่ทาในหลอดเลือดแดงหัวใจ (Other Intra-arterial
procedures)

กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันจากการขาด
เลือด (Acute Heart
Attack)

หมายถึง

โรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง
หรืออุดตัน (Major
Stroke)

การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลันโดยมีลกั ษณะครบทัง้ 3 ข้อดังนี้
(1) มีประวัตกิ ารเจ็บหน้าอกซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของหัวใจขาดเลือด
(2) มีการเพิม่ ขึ้นของ Cardiac Troponin (T or I อย่างน้อย 3 เท่าของ
ค่าบนของค่าช่วงปกติ หรือ มีการเพิม่ ขึ้นของ CKMB อย่างน้อย 2 เท่า
ของค่าบนของค่าช่วงปกติ)
(3) มีการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจที่เกิดขึ้นใหม่และมีลกั ษณะจาเพาะ
สาหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันครัง้ แรก
การเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อันมีสาเหตุมาจาก
โรคหลอดเลือดสมองอันเนื่องมาจากการอุดตัน (Cerebral Thrombosis) หรือ
การแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรือการอุดตันโดยลิม่ เลือดจากหัวใจ
หรือหลอดเลือดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial Embolism) โดยมีหลักฐาน
การตรวจพบความพิการทางระบบประสาทอย่างต่อเนื่องกัน (ไม่รวมถึงอาการชา)
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน นับจากวันทีว่ นิ ิจฉัย การวินิจฉัยต้องยืนยันด้วย
การตรวจพบการเปลีย่ นแปลงใหม่ของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือ
ภาพคลืน่ แม่เหล็ก (MRI)
เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยได้เสียชีวติ ลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย
โรคร้ายแรงหรือเป็ นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรงในข้อนี้
ทัง้ นี้ไม่รวมถึงโรคเนื้อเยือ่ สมองขาดเลือด (Infarction) หรือเลือดออกในกะโหลก
ศีรษะอันเนื่องจากการได้รบั การบาดเจ็บภายนอกและโรคสมองขาดเลือดแบบ
ชัว่ คราว (Transient Ischemic Attack หรือ Reversible Ischemic
Neurological Deficit)

ไตวายเรื้อรัง

หมายถึง

ภาวะไตวายระยะสุดท้ายซึง่ เกิดจากไตวายเรื้อรังทัง้ 2 ข้างจนไม่สามารถฟื้ นกลับมา

(Chronic Kidney
Failure)

ทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเป็ นผลให้ตอ้ งทาการล้างไตเป็ นประจา

การทุพพลภาพถาวร
หมายถึง
สิ้นเชิง (Total and
permanent disability TPD)

ผูเ้ อาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทัง้ หมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมาจากการเจ็บป่ วย

หรือต้องทาการปลูกถ่ายไตใหม่

หรือการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเองอย่างถาวร
ตัง้ แต่ 3 อย่าง ขึ้นไป หรือไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพือ่ รับ
ค่าตอบแทนหรือกาไรได้ โดยการทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็ นต่อเนื่องกันเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยได้เสียชีวติ ลงก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวด้วยโรคร้ายแรงหรือเป็ นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรงใน
ข้อนี้ หรือเกิดการสูญเสียทีส่ ามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีขอ้ บ่งชี้ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทัง้ นี้ให้รวมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอันเป็ นผลมาจากการได้รบั บาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่ วยซึง่ เป็ นผลทาให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) สูญเสียสายตาทัง้ สองข้าง
(2) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
(3) สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้างและ
เท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ง สาหรับความคุม้ ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็ นผลมาจากการ
เจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บ จนทาให้ไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพือ่ รับ
ค่าตอบแทนหรือกาไรได้ จะให้ความคุม้ ครองแก่ผูเ้ อาประกันภัยตัง้ แต่อายุ
17 – 70 ปี เท่านัน้

โรคหลอดเลือดสมอง
โป่ งพองที่ตอ้ งรักษาโดย
การผ่าตัด (Cerebral
Aneurysm Requiring
Brain Surgery)

หมายถึง

การเข้ารับการผ่าตัดสมอง ด้วยวิธกี ารเปิ ดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) เพือ่ หนีบ
ซ่อมแซม หรือนาเส้นโลหิตแดงส่วนทีโ่ ป่ งพอง (Aneurysm) ออก การวินิจฉัยต้อง
ยืนยันด้วยภาพรังสีหลอดเลือดสมอง และต้องได้รบั การรักษาโดยประสาท
ศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการโป่ งพองของหลอดเลือดสมอง
จากการติดเชื้อใดๆ (Infection and Mycotic aneurysm) การรักษาเส้นโลหิต
แดงของสมองทีโ่ ป่ งพองโดยวิธใี ช้สายสวนทางหลอดเลือดเพือ่ ทาการรักษา
การรักษาด้วยการตัดกะโหลกแบบจากัด (Craniectomy) และการเจาะรูทก่ี ะโหลก
(Burr hole)

ความคุม้ ครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็ นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคานิยามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง ในระหว่างทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยมีชวี ติ อยู่ ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั คานิยาม
ของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์ความคุม้ ครองโรคร้ายแรง เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุ
ไว้ในหน้าตารางความคุม้ ครอง และข้อตกลงคุม้ ครองกลุม่ โรคยอดฮิต ระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยไม่
ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองกลุม่ โรคยอดฮิต ระยะรุนแรง อีก

ข้อตกลงคุม้ ครอง
กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง
คานิ ยาม
กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น
โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หมายถึง
(Non-invasive cancer /
Carcinoma in Situ)

การเกิดขึ้นครัง้ แรกของเนื้องอกหรือเซลล์ทไ่ี ด้รบั การตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยาว่า
เป็ นมะเร็ง และไม่ลุกลามเกินกว่าชัน้ รองรับเนื้อเยือ่ ชัน้ ผิว (Basement
Membrane) หรือไม่กระจายไปยังเนื้อเยือ่ ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ และให้
รวมถึงมะเร็ง หรือเนื้องอกดังต่อไปนี้
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid
Cancer)
หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1N0M0
ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า
RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ทีจ่ ดั อยู่ใน
ขัน้ น้อยกว่าระยะที่ 2 (Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขัน้ /ระยะความ
รุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ของ American Joint Committee
on Cancer Classification
(4) กลุม่ เนื้องอกชนิด Borderline Tumor (Low malignant potential) ของ
รังไข่
ทัง้ นี้ไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาข้างต้น) และ
เนื้องอกทีม่ ผี ลพยาธิจดั เป็ นเนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ง (Pre-malignant lesion)

กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
(Invasive Cancer)

หมายถึง

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ทไ่ี ด้รบั การตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยาว่าเป็ น
มะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชัน้ รองรับเนื้อเยือ่ ชัน้ ผิว (Basement
Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยือ่ ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทัง้ นี้
ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนา้ เหลือง มะเร็งของไขกระดูก และมะเร็ง
เนื้อรก ทัง้ นี้ไม่รวมถึง
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid
Cancer)หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ
T1N0M0 ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า
RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งในระยะเริ่มแรกทีย่ งั ไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer,
Carcinoma in Situ)
(4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง
เมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ตัง้ แต่ระยะที่ 2
(Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของ
โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาของ American Joint Committee on
Cancer Classification
(5) กลุม่ เนื้องอกชนิด Borderline หรือ กลุม่ เนื้องอกที่มโี อกาสเป็ นมะเร็งน้อย
(Low Malignant Potential)
(6) เนื้องอกทีผ่ ลทางพยาธิวทิ ยาจัดเป็ นเนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ง
(Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III
(7) มะเร็งในผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อเอชไอวี
(8) มะเร็งทีเ่ กิดขึ้นซา้ หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ ะเร็งนี้เกิดขึ้นครัง้
แรกก่อนวันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติม หรือภายใน 90 วัน หลัง
วันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติม

ความคุม้ ครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัยว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นตามคานิยามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงคุม้ ครอง
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็ นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุม่
โรคมะเร็งระยะเริ่มต้นตามคานิยามทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองกลุม่ โรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง ในระหว่าง
ทีผ่ ูเ้ อาประกันภัยมีชวี ติ อยู่ ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั คานิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์
ความคุม้ ครองกลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
ความคุม้ ครอง และ ความคุม้ ครองสาหรับกลุม่ โรคมะเร็งระยะเริ่มต้นตามข้อตกลงคุม้ ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น
และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง
2. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัยว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรงตามคานิยามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงคุม้ ครอง
หากผู เ้ อาประกัน ภัย ได้ร บั การวินิ จ ฉัย และหรื อ ยื น ยัน จากแพทย์ว่ า เป็ น โรคร้า ยแรงโรคใดโรคหนึ่ ง ใน
กลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรงตามคานิ ยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ ม้ ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง
ในระหว่างที่ผูเ้ อาประกันภัยมีชี วติ อยู่ ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั คานิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์
ความคุ ม้ ครองกลุ่ม โรคมะเร็ง ระยะรุนแรง เท่ากับ ร้อยละ 200 ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
ความคุม้ ครอง หัก ผลประโยชน์ท่ผี ูเ้ อาประกันภัยได้รบั แล้ว ตามความคุม้ ครองข้อ 1 กลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น (ถ้ามี)
และข้อตกลงคุม้ ครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งจ่ายเบี้ย
ประกันภัยสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองกลุม่ โรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง อีก

ข้อตกลงคุม้ ครอง
กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง
คานิ ยาม
กลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มต้น
โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หมายถึง
(Non-invasive cancer /
Carcinoma in Situ)

การเกิดขึ้นครัง้ แรกของเนื้องอกหรือเซลล์ทไ่ี ด้รบั การตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยาว่า
เป็ นมะเร็ง และไม่ลุกลามเกินกว่าชัน้ รองรับเนื้อเยือ่ ชัน้ ผิว (Basement
Membrane) หรือไม่กระจายไปยังเนื้อเยือ่ ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ และให้
รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอกดังต่อไปนี้
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid
Cancer) หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ
T1N0M0 ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า
RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ทีจ่ ดั อยู่ใน
ขัน้ น้อยกว่าระยะที่ 2 (Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขัน้ /ระยะความ
รุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ของ American Joint Committee
on Cancer Classification
(4) กลุม่ เนื้องอกชนิด Borderline Tumor (Low malignant potential) ของ
รังไข่
ทัง้ นี้ไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาข้างต้น) และ
เนื้องอกทีม่ ผี ลพยาธิจดั เป็ นเนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ง (Pre-malignant lesion)

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ หมายถึง

การขยายเส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจทีอ่ ดุ ตัน โดยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจ

รักษาด้วยการสวนหลอด

(Angioplasty) การใส่อุปกรณ์คา้ หลอดเลือดหัวใจ (Stent insertion) เลเซอร์

เลือดหัวใจ(Coronary

(Laser) หรือ หัตถการอื่นๆ ทีท่ าในหลอดเลือดแดงหัวใจ (Other intra-arterial

Artery Disease

procedure)

requiring

หลอดเลือดหัวใจในทีน่ ้ ีหมายถึง Left Main Artery ตีบอย่างน้อยร้อยละ 50 หรือ

Angioplasty)

Left Anterior Descending, Circumflex และ Right Coronary Artery ตีบ
อย่างน้อยเส้นละร้อยละ 60 ทัง้ 3 เส้น
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยภาพรังสี (Diagnostic
angiography)

โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่
รักษาโดยการใช้ยา
(Coronary artery
disease on medical
tratment)

หมายถึง

การตีบตัวลงของช่องภายในหลอดเลือดแดงใหญ่สองหลอดอย่างน้อย 60% โดย
ได้รบั ผลวินิจฉัยจากการตรวจสวนหลอดเลือดแดง (coronary arteriography)
คุม้ ครองโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ไม่ตอ้ งผ่านศัลยกรรม และไม่คุม้ ครองศัลยกรรม
หลอดเลือดหัวใจรูปแบบอื่นใด
หลอดเลือดหัวใจ ในทีน่ ้ ีหมายถึงหลอดเลือดแดงใหญ่ดา้ นขวา โคนหลอดเลือด
หัวใจข้างซ้าย แขนงหลอดเลือดซ้ายวิง่ ลงหน้า (left anterior descending) และ
แขนงหลอดเลือดซ้ายวิง่ อ้อมข้าง (left circumflex) แต่ไม่รวมถึงแขนงย่อย ทัง้ นี้
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะต้องได้รบั ผลวินิจฉัยจากการตรวจสวน
หลอดเลือดแดง (invasive coronary arteriography) เท่านัน้

การผ่าตัดใส่เครื่องมือ

หมายถึง

การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายนา้ บริเวณโพรงสมองเพือ่ ลดความดันจากภาวะนา้ ไขสัน

ระบายนา้ โพรงสมอง

หลังคัง่ ในโพรงสมอง โดยจะต้องได้รบั การยืนยันจากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน

(Cerebral Shunt

อายุรกรรมระบบประสาทหรือศัลยแพทย์ทางประสาทในการผ่าตัดใส่เครื่องมือ

Insertion)

ระบายนา้

การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง

หมายถึง

การผ่าตัดเอาไตข้างหนึ่งออก เนื่องจากมีความจาเป็ นต่อการรักษาความเจ็บป่ วยหรือ

(Surgical Removal of

อุบตั เิ หตุ โดยจะต้องได้รบั การยืนยันจากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคไต ว่ามีความจาเป็ น

One Kidney)

ในการผ่าตัดเอาไตข้างหนึ่งออก
ทัง้ นี้ ความคุม้ ครองไม่ครอบคลุมถึงการบริจาคไต

กลุ่มโรคยอดฮิตระยะรุนแรง
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
(Invasive Cancer)

หมายถึง

การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ทไ่ี ด้รบั การตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยาว่าเป็ น
มะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชัน้ รองรับเนื้อเยือ่ ชัน้ ผิว (Basement
Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยือ่ ข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ ทัง้ นี้ให้
รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนา้ เหลือง มะเร็งของไขกระดูก และ
มะเร็งเนื้อรก ทัง้ นี้ไม่รวมถึง
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid
Cancer) หรือ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ
T1N0M0 ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า
RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งในระยะเริ่มแรกทีย่ งั ไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer,
Carcinoma in Situ)
(4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง
เมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ตัง้ แต่ระยะที่ 2
(Stage II) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของ
โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาของ American Joint Committee on
Cancer Classification
(5) กลุม่ เนื้องอกชนิด Borderline หรือ กลุม่ เนื้องอกที่มโี อกาสเป็ นมะเร็งน้อย
(Low Malignant Potential)
(6) เนื้องอกทีผ่ ลทางพยาธิวทิ ยาจัดเป็ นเนื้องอกระยะก่อนเป็ นมะเร็ง
(Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II CIN III
(7) มะเร็งในผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อเอชไอวี
(8) มะเร็งทีเ่ กิดขึ้นซา้ หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น โดยทีม่ ะเร็งนี้เกิดขึ้นครัง้
แรกก่อนวันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิม่ เติม หรือภายใน 90 วัน
หลังวันเริ่มมีผลคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติม

การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจ
(Coronary Artery Bypass Surgery)

หมายถึง

การผ่าตัดโดยการเปิ ดเข้าทางทรวงอก เพือ่ รักษาโรคที่เกิดจากเส้นเลือดเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน โดยการตัดต่อเส้นเลือดใหม่ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการขยาย
เส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจที่อดุ ตัน โดยวิธกี ารขยายหลอดเลือดหัวใจ
(Angioplasty), การใส่อุปกรณ์คา้ หลอดเลือดหัวใจ (Stent Insertion), เลเซอร์
(Laser) หรือหัตถการอื่นๆ ที่ทาในหลอดเลือดแดงหัวใจ (Other Intra-arterial
procedures)

กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันจากการขาด
เลือด (Acute Heart
Attack)

หมายถึง

โรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง
หรืออุดตัน (Major
Stroke)

การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลันโดยมีลกั ษณะครบทัง้ 3 ข้อดังนี้
(1) มีประวัตกิ ารเจ็บหน้าอกซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของหัวใจขาดเลือด
(2) มีการเพิม่ ขึ้นของ Cardiac Troponin (T or I อย่างน้อย 3 เท่าของ
ค่าบนของค่าช่วงปกติ หรือ มีการเพิม่ ขึ้นของ CKMB อย่างน้อย 2 เท่า
ของค่าบนของค่าช่วงปกติ)
(3) มีการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจทีเ่ กิดขึ้นใหม่และมีลกั ษณะจาเพาะ
สาหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันครัง้ แรก
การเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อันมีสาเหตุมาจาก
โรคหลอดเลือดสมองอันเนื่องมาจากการอุดตัน (Cerebral Thrombosis) หรือ
การแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรือการอุดตันโดยลิม่ เลือดจากหัวใจ
หรือหลอดเลือดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial Embolism) โดยมีหลักฐาน
การตรวจพบความพิการทางระบบประสาทอย่างต่อเนื่องกัน (ไม่รวมถึงอาการชา)
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน นับจากวันทีว่ นิ ิจฉัย การวินิจฉัยต้องยืนยันด้วย
การตรวจพบการเปลีย่ นแปลงใหม่ของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือ
ภาพคลืน่ แม่เหล็ก (MRI)
เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยได้เสียชีวติ ลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย
โรคร้ายแรงหรือเป็ นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรงในข้อนี้
ทัง้ นี้ไม่รวมถึงโรคเนื้อเยือ่ สมองขาดเลือด (Infarction) หรือเลือดออกในกะโหลก
ศีรษะอันเนื่องจากการได้รบั การบาดเจ็บภายนอกและโรคสมองขาดเลือด
แบบชัว่ คราว (Transient Ischemic Attack หรือ Reversible Ischemic
Neurological Deficit)

ไตวายเรื้อรัง

หมายถึง

ภาวะไตวายระยะสุดท้ายซึง่ เกิดจากไตวายเรื้อรังทัง้ 2 ข้างจนไม่สามารถฟื้ นกลับมา

(Chronic Kidney
Failure)

ทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเป็ นผลให้ตอ้ งทาการล้างไตเป็ นประจา

การทุพพลภาพ
หมายถึง
ถาวรสิ้นเชิง (Total and
permanent disability –
TPD)

ผูเ้ อาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทัง้ หมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมาจากการเจ็บป่ วย

หรือต้องทาการปลูกถ่ายไตใหม่

หรือการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเองอย่างถาวร
ตัง้ แต่ 3 อย่าง ขึ้นไป หรือไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพือ่ รับ
ค่าตอบแทนหรือกาไรได้ โดยการทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็ นต่อเนื่องกันเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยได้เสียชีวติ ลงก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวด้วยโรคร้ายแรงหรือเป็ นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรงใน
ข้อนี้ หรือเกิดการสูญเสียทีส่ ามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีขอ้ บ่งชี้ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทัง้ นี้ให้รวมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอันเป็ นผลมาจากการได้รบั บาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่ วยซึง่ เป็ นผลทาให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) สูญเสียสายตาทัง้ สองข้าง
(2) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
(3) สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
และเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ง สาหรับความคุม้ ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็ นผลมาจากการ
เจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บ จนทาให้ไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพือ่ รับ
ค่าตอบแทนหรือกาไรได้ จะให้ความคุม้ ครองแก่ผูเ้ อาประกันภัยตัง้ แต่อายุ
17 – 70 ปี เท่านัน้

โรคหลอดเลือดสมองโป่ ง
พองทีต่ อ้ งรักษาโดยการ
ผ่าตัด (Cerebral
Aneurysm Requiring
Brain Surgery)

หมายถึง

การเข้ารับการผ่าตัดสมอง ด้วยวิธกี ารเปิ ดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) เพือ่ หนีบ
ซ่อมแซม หรือนาเส้นโลหิตแดงส่วนทีโ่ ป่ งพอง (Aneurysm) ออก การวินิจฉัยต้อง
ยืนยันด้วยภาพรังสีหลอดเลือดสมอง และต้องได้รบั การรักษาโดยประสาท
ศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการโป่ งพองของหลอดเลือดสมอง
จากการติดเชื้อใดๆ (Infection and Mycotic aneurysm) การรักษาเส้นโลหิต
แดงของสมองทีโ่ ป่ งพองโดยวิธใี ช้สายสวนทางหลอดเลือดเพือ่ ทาการรักษา
การรักษาด้วยการตัดกะโหลกแบบจากัด (Craniectomy) และการเจาะรูทก่ี ะโหลก
(Burr hole)

ความคุม้ ครอง
1. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัยว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นตามคานิยามที่ระบุ
ไว้ในข้อตกลงคุม้ ครอง
หากผู เ้ อาประกัน ภัย ได้ร บั การวินิ จ ฉัย และหรื อ ยื น ยัน จากแพทย์ว่ า เป็ น โรคร้า ยแรงโรคใดโรคหนึ่ ง ใน
กลุม่ โรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นตามคานิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองกลุม่ โรคยอดฮิตระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง ใน
ระหว่างที่ผู เ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทัง้ นี้ให้ข้ นึ อยู่กบั คานิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์
ความคุม้ ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
ความคุ ม้ ครอง และความคุม้ ครองสาหรับกลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มต้นตามข้อตกลงคุม้ ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะ
เริ่มต้น และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง
2. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การวินิจฉัยว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคระยะยอดฮิตรุนแรงตามคานิยามที่ระบุ
ไว้ในข้อตกลงคุม้ ครอง
หากผู เ้ อาประกัน ภัย ได้ร บั การวินิ จ ฉัย และหรื อ ยื น ยัน จากแพทย์ว่ า เป็ น โรคร้า ยแรงโรคใดโรคหนึ่ ง ใน
กลุ่มโรคยอดฮิตระยะรุนแรงตามคานิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุม้ ครองกลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง ใน
ระหว่างที่ผู เ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทัง้ นี้ให้ข้ นึ อยู่กบั คานิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษทั จะจ่ายผลประโยชน์
ความคุม้ ครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง เท่ากับ ร้อยละ 200 ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
ความคุม้ ครอง หัก ผลประโยชน์ท่ผี ูเ้ อาประกันภัยได้รบั แล้วตามความคุม้ ครองข้อ 1 กลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มต้น (ถ้ามี)
และข้อ ตกลงคุ ม้ ครองกลุ่มโรคยอดฮิตระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรงจะสิ้นสุ ดลง โดยที่ผู เ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งจ่ าย
เบี้ยประกันภัยสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองกลุม่ โรคยอดฮิตระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรงอีก

