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เลขที่อ้างอิง 256300408332
วันที่ 20/08/2563

โครงการประกันชีวิต
แบบ ธนทรัพย์ 30/30 [มีเงินปันผล]

เป็นโครงการประกันชีวิต ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเท่ากับระยะเวลาคุ้มครอง เน้นผลประโยชน์ในด้านการออมทรัพย์ โดยเมื่อครบ
กำหนดสัญญาผู้เอาประกันภัยจะได้รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี)*
* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

พิเศษสำหรับ

นางสาว ชนันท์กานต์ รัศมีศาตพร

เพศ หญิง
ระยะเวลาเอาประกันภัย / ชำระเบี้ย
ประกันภัย
(คุ้มครองสูงสุด)(ปี)

อายุ 36 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือผลประโยชน์
(บาท)

อาชีพชั้น 2

เบี้ยประกันภัย
ปีละ
(บาท)

สิทธิ
ลดหย่อนภาษี

ความคุ้มครอง
การประกันชีวิต

30/30

แบบต้องตรวจสุขภาพ
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.2)
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรง 44 โรค (ทร.44)
ค่ารักษาพยาบาลรายวันโกลด์ (รพ.โกลด์)
ประกันสุขภาพ 80 (สพ.80)
คุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)
ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก
ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.)

1/1*(29)
19/19
1/1*(30)
1/1*(30)
1/1*(30)
1/1*(30)
24/24

200,000

5,800

200,000
200,000
1,000
สพ.80 2500
5 หน่วย
วพ.5
200,000

1,200
1,870
3,000**
8,578**
1,625**
5,904**
(ไม่ต้องชำระ)

ได้

ได้บางส่วน
ได้
ได้บางส่วน
ได้
ไม่ได้
ได้
(ไม่มี)

* ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี อาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญา
** เบี้ยประกันภัยหรือเงื่อนไขความคุ้มครองอาจเปลี่ยนแปลงได้

รวมชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

27,977

บาท

เบี้ยประกันภัยที่สามารถหักลดหย่อนภาษีต่อปี

21,190

บาท

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส,
ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน หากท่านประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ท่านไม่มีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรมพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของประกันสุขภาพ หมายถึงเบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว
"เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น"

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจตลอดจนศึกษาข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 13 หน้า ครบถ้วน
ตามที่ระบุในเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต
เสนอโดย _________________________________
(

_________________________________
ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย

สาขา
ว/ด/ป

ปวีณา ทองทราย
ตราด
20/08/2563

)
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ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ธนทรัพย์ 30/30 [มีเงินปันผล]
1. กรณีครบกำหนดสัญญา
1.1 รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี)*

200,000
20,000

บาท
บาท

200,000

บาท

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

2. กรณีเสียชีวิต
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย

เป็นจำนวนเงิน

กรณีที่กรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ (อ.2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เงินทดแทน (บาท)

เสียชีวิต
สูญเสียมือ เท้า สายตา ทั้งสองข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองข้างขึ้นไป
สูญเสียมือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว
สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยการตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับค่าชดเชย ไม่เกิน 10 ปี ปีละ
ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รายสัปดาห์
ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
7. ประกอบอาชีพไม่ได้สิ้นเชิง ชั่วระยะเวลาหนึ่ง รับค่าชดเชย รายสัปดาห์
ไม่เกิน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
8. ประกอบอาชีพได้บางส่วน รับเงินทดแทนรายสัปดาห์ไม่เกิน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
9. ต้องเข้ารับการผ่าตัด ดังรายการที่กำหนดในตารางผลประโยชน์ ค่าผ่าตัดท้ายสัญญา
เช่น การผ่าตัดต้นขา ขา แขน การผ่าตัด หู จมูก คอ การตัดเข้าในโพรงกระโหลก
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นต้น รับเงินชดเชยค่าผ่าตัดตามตารางค่าผ่าตัดที่กำหนด
ไว้ท้ายสัญญาเพิ่มเติม

ความคุ้มครองอุบัติเหตุพิเศษ

200,000
200,000
120,000
50,000
20,000
600
1,200
400

หากประสบอุบัติเหตุอันเกิดแก่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้
อาคารสาธารณะ หรือ ลิฟท์ ไฟไหม้โรงมหรสพ จะได้รับความคุ้มครอง
ตามรายการข้างต้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ 80 (สพ.80)

เงินทดแทน (บาท)

รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล
ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยครั้งเดียวกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุด ดังนี้
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน)
2. ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ค่ายา ค่าตรวจด้วยรังสีฯลฯ)
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
6. ค่าแพทย์วิสัญญี
7. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
9. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน)
10. ค่ารักษาโดยการปลูกถ่าย Stem Cell*
รวมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน
ไม่เกินครั้งละ (ไม่รวมค่ารักษาในข้อ 10 )
รวมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน
ไม่เกินครั้งละ (รวมค่ารักษาในข้อ 10 )
หมายเหตุ

2,500
5,000
25,000
80,000
8,000
8,000
5,000
5,000
900
300,000
658,500
958,500

การจ่ายผลประโยชน์ ตามข้อ 1 และ 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 150 วัน
*ค่ารักษาโดยการปลูกถ่าย Stem Cell เป็นการให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่กำหนดตลอดสัญญา ไม่ใช่เป็นค่ารักษาต่อครั้ง
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันโกลด์ (รพ.โกลด์)

เงินทดแทน (บาท)

1. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน วันละ
- หากวันแรกของการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอยู่ในรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
มีอายุ 21 ถึง 59 ปี ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่าย วันละ
- ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู)(ตามจำนวนวันที่
ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู))ผลประโยชน์ดังกล่าว
จะจ่าย วันละ
1.2 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยมีการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติม วันละ
1.3 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรง ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติม วันละ

2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
(Day Case) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 1 วัน

- ในกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21 ถึง 59 ปี
จะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 1 วัน
3. ผลประโยชน์ค่าชดเชยกรณีที่มียากลับบ้าน หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็น
ผู้ป่วยใน รวมถึงกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
ต่อการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

4. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง
5. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
6. ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หมายเหตุ

1,000
2,000
4,000
4,000
4,000
1,000
2,000
1,000
200,000
10,000
200,000

1. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 4 เท่าของค่ารักษาพยาบาลรายวัน
2. สำหรับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู) ข้อ 1.1 และกรณีเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากโรคร้ายแรง ข้อ 1.3 บริษัทจะจำกัดการจ่ายผลประโยชน์ให้รวมกันไม่เกิน 365 วัน
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
3. การจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1 และ 2 รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
4. การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
และให้รวมถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน
โดยที่ระยะเวลาของการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ล่ะครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วันนับแต่จากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
ครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
5. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 โดยจำกัดการจ่ายผลประโยชน์สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นและ
สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
6. โรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครองตามข้อ 1.3 และข้อ 4 ได้แก่ โรคมะเร็ง,โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด,
การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ,โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน,การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ,
การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า,การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก,โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง,
โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดและสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
7. การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน หมายถึง การผ่าตัดที่มีการวางยาสลบแบบทั่วไป (general anesthesia) หรือการ
ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (spinal ansthesia) โดยวิสัญญีแพทย์
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ประจำวันต่อวัน

เงินทดแทน (บาท)
4,000

(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และ ค่าห้อง ค่าอาหาร
ค่าบริการพยาบาล ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายในข้อ 2.)

2. ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

200,000

(สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์)
*โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน 20,000 บาท
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรง 44 โรค (ทร.44)
รับเงินทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยทันที
เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. เสียชีวิต หรือ
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
3. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- ตับวาย
- โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
- ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
- โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
- ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
- โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
- โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
- การสูญเสียความสามารถในการพูด
- โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
- ภาวะอะแพลลิก
- การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
- โรคพาร์กินสัน
- การสูญเสียการได้ยิน
- โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
- สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
- โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
- กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ

เงินทดแทน (บาท)
200,000
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คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรง 44 โรค (ทร.44) (ต่อ)
-

การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
ไตวายเรื้อรัง
โรคโปลิโอ
โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
แผลไหม้ฉกรรจ์
ภาวะโคม่า
โรคเท้าช้าง
ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

ยกเว้นเจ็บป่วยด้วยโรค ดังต่อไปนี้
- โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
- โรคน้ำไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบายน้ำ *
- โรคไข้รูห์มาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ *
- โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ *
- โรคเบาหวานในเด็ก *
รับเงินทดแทน 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

100,000

* โรคร้ายแรงที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครอง ก็ต่อเมื่อโรคดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่
ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง
1.1 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (วันละ)
- ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
มีอายุ 20 ถึง 59 ปี ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่าย วันละ
- ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่าย วันละ
- ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู) (ตามจำนวนวันที่
ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู)) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่าย วันละ
1.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
(Day Case) จะได้รับค่ารักษาพยาบาลรายวันจำนวน 1 วัน
- ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
มีอายุ 20 ถึง 59 ปี ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่าย
- ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง อยู่ในรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่าย

2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง

เงินทดแทน (บาท)
5,000
10,000
5,000
15,000
5,000
10,000
5,000

1,000,000

หมายเหตุ 1. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าต่อวัน
2. การจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 750 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
3. การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ด้วยโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองและให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันโดยที่ระยะเวลาของการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วันนับแต่จาก
วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
4. โรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครอง ได้แก่ โรคมะเร็ง, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด,
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคโปลิโอ, โรคพาร์กินสัน,
โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส, ตับวาย และโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
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ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณี Day Case
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะ
ผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่าย
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยจำนวน 1 วัน สำหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้
1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave
Lithotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram /
Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction
with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
10. การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)

11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis /Pleuracentesis /
Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis /
Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation &
Curettage, Fractional Curettage)
16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's
Cyst)
18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)

ความคุ้มครองการประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจำเป็นทางการแพทย์ต้องตรวจรักษาใน
ฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษานั้นไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นสำหรับการตรวจรักษา โดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังกล่าวต่อไปนี้ โดยถือเสมือนว่า ผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะ
ผู้ป่วยใน ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram /
Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with

13. การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)

Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด

16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis /
Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)

5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)

17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis /
Abdominal Tapping)

7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
(Injection or Rubber Band Ligation)
8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)

18. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage,
Fractional Curettage)
19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)

9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)

20. การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst)
21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)

11. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
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ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการประกันชีวิต
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยหรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืน
สู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.1/อ.2)
สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา รวมถึงการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
2.สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย
ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
3.การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้น
ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
4.การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระทำภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
5.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงครามหรือเยี่ยงสงคราม หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม
หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรง/การเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรง 44 โรค (ทร./ทร.44)
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้
1.ถ้าในขณะเริ่มสัญญาฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยมีอายุเกินกว่า 65 ปี สัญญาฉบับนี้ไม่มีผลบังคับ และบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระ(ถ้ามี)
2.กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
- การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
ผู้เอาประกันภัย
3.กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
- ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน
หรือ 90 วันหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันโกลด์ (รพ.โกลด์)
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่
เกิดจาก
1.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
(Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน
หรือการคุมกำเนิด
3.การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการ
รักษาโดยวิธีให้พักผ่อนอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
4.การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่น
กระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยกินดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่า
ที่แพทย์สั่ง
5.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน
หรือ 120 วันหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย
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ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองประกันสุขภาพ 80 / ประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส / ประกันสุขภาพโกลด์ / ประกันสุขภาพเด็ก / ประกันสุขภาพ วีไอพี 6 เท่า /
ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (สพ.80/สพ.80 รีฟันด์ พลัส/สพ.โกลด์/สพ.เด็ก/วพ.3-4-6-7-8/วพ.5)
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)
อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
(Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน
หรือการคุมกำเนิด
3.การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู
หรือการรักษาโดยวิธีให้พักผ่อนอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
4.การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่น
กระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยกินดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่
แพทย์สั่ง
5.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน
หรือ 120 วันหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 (สร.2)
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้
กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อน
วันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้
แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2.สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
3.ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์
4.การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
5.การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.)
สัญญาฉบับนี้ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม
3.ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็น
พนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

คำเตือน
1.กรณีมีการประกันสุขภาพหลายๆ กรมธรรม์ หรือมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว โปรดสอบถามเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ
เนื่องจากการจ่ายสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ซึ่งบางรายการอาจจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังไม่ได้รักษาให้หาย
ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย หรือวันก่อนต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
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ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
กรมธรรม์ประกันภัยแบบ ธนทรัพย์ 30/30 [มีเงินปันผล]
อายุ 36 ปี เพศ หญิง
วันครบรอบ
ปีกรมธรรม์

เงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์

ที่

ประกันภัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หมายเหตุ

11
33
56
81
109
140
167
194
222
252
282
314
346
380
415
451
489
529
569
612
656
703
751
802
855
911
970
1,033

กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
เงินจ่ายคืนทันที

-

มูลค่าใช้เงินสำเร็จ

การประกันภัยแบบขยายเวลา
ระยะเวลาที่ขยาย

-

20
45
71

30
87
143
200
259
321
370
415
458
502
542
582
619
657
692
726
760
793
823
855
884
914
941
969
996
1,000
1,000
1,000
ครบกำหนด

ปี

วัน

4
10
14
18
20
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
-

8
49
189
9
326
-

เงินครบกำหนด

8
86
157
225
293
356
418
475
531
584
634
683
731
773
816
855
894
929
963
994
-

- มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นเป็นมูลค่าก่อนหักหนี้สินใดๆ
- เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงไว้ในตารางเป็นจำนวนเงินที่หักเงินจ่ายคืน (ถ้ามี) ออกแล้ว
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