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เอกสารสรุปเงื�อนไขทั�วไป ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอบัุติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ (สําหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์)  

 

• คําจํากัดความสําคญั 
1. บริษทั หมายถึง บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
2. อบัุติเหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ที(เกิดขึ*นอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทาํให้เกิดผลที(        

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุง่หวงั 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซึ(งเกิดขึ*นโดยเอกเทศและ

โดยอิสระจากเหตอืุ(น  
4. การเจ็บป่วย  หมายถึง อาการ ความผดิปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคที(เกิดขึ*นกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
5. ผู้ป่วยใน  หมายถึง ผูที้(จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั(วโมง ซึ( งต้องลงทะเบียนเป็นผู ้ป่วยในโดยได้รับ            
การวินิจฉัยและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชี* ซึ( งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาที(เหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั*นๆ 
และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ตอ่มาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชั(วโมง 

6. ผู้ป่วยนอก  หมายถึง ผูที้(รับบริการอนัเนื(องจากการรักษาพยาบาลใน แผนกผูป่้วยนอก หรือในหอ้งรักษา
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ( งไม่ มี               
ความจาํเป็นตามขอ้วินิจฉัยและขอ้บ่งชี* ที(เป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้
รักษาเป็นผูป่้วยใน  

7. ค่า ใช้จ่า ย ที�จํา เ ป็น  และ 
สม ควร 
 

หมายถึง คา่รักษาพยาบาล และ/หรือคา่ใชจ่้ายใดๆ ที(ควรจะเป็น เมื(อเทียบกบัการใหบ้ริการที(
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเกบ็กบัผูป่้วยทั(วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ(งผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้
รับการรักษานั*น   

 

• เงื�อนไขและข้อกําหนดทั�วไป (ที�สําคัญ) 
1. การชําระเบี4ยประกันภัยและการเริ�มความคุ้มครอง 
 1.1 การเรียกเก็บเบี*ยประกนัภยั 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกชาํระเบี*ยประกนัภยัตามงวดการชาํระเงินที(ไดต้กลงกนัไวก้บับริษทัในตอนขอเอาประกนัภยั โดย
แบ่งงวดการชาํระเบี*ยประกนัภยัไดด้งัตอ่ไปนี*  
  1.1.1 ชาํระแบบงวดรายปี 
  1.1.2 ชาํระแบบงวดราย 1 เดือนติดตอ่กนั 
  1.1.3 ชาํระแบบแบง่จ่ายงวดราย 3 เดือนติดต่อกนั 
  1.1.4 ชาํระแบบแบง่จ่ายงวดราย 4 เดือนติดต่อกนั 
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 1.2 การชาํระเบี*ยประกนัภยั 
  1.2.1 เบี*ยประกนัภยัของงวดแรกจะถึงกาํหนดชาํระทนัที และความคุม้ครองจะเริ(มมีผลบงัคบัตามวนัที(ระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
  1.2.2 การชาํระเบี*ยประกนัภยัในงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบี*ยประกนัภยัเมื(อครบกาํหนดชาํระของงวดก่อน
หนา้ โดยบริษทัจะทาํการหกัคา่เบี*ยประกนัภยัผา่นบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิตตามที(ผูเ้อาประกนัภยัตกลงไวโ้ดยอตัโนมติั 
  1.2.3 หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบี*ยประกนัภยัสาํหรับงวดถดัไปเมื(อครบกาํหนดชาํระให้ถือวา่ความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภยันี*  สิ*นสุดตั*งแต่วนัที(เบี*ยประกนัภยันั*นสามารถซื*อความคุม้ครองได ้เวน้แต่เป็นกรณีการชาํระเบี* ยประกนัภยัแบบ
งวดรายปี บริษทัจะผอ่นผนัการชาํระเบี*ยประกนัภยัในปีต่ออายุให ้30 วนันบัจากวนัที(ครบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนหนา้ โดยหากมี
การชาํระเบี*ยประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักลา่ว ใหถื้อวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีที(ตอ่อายเุป็นความคุม้ครองต่อเนื(อง
จากในปีก่อนหนา้และไมน่าํเงื(อนไขทั(วไปและขอ้กาํหนดขอ้ 4 เรื(องสภาพที(เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และ
ขอ้ 5 เรื(อง ระยะเวลาที(ไมคุ่ม้ครอง (Waiting Period) มาเริ(มนบัใหม ่
2. สถานที�คุ้มครองการประกันภัย 
 การประกนัภยันี*ใหค้วามคุม้ครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั*น แต่ในกรณีที(ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองประสบอุบติัเหตุ
ขณะอยูใ่นตา่งประเทศ บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลที(เกิดขึ*นจากการบาดเจบ็นั*นในตา่งประเทศดว้ย 
3.  การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ
 ภายใตข้อ้บงัคบัของสัญญาประกนัภยัและเงื(อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยันี*  บริษทัมีสิทธิในการพิจารณาการตอ่อายกุรมธรรม์
ประกนัภยัสาํหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยัถดัไปได ้โดยกรณีที(บริษทัยนิยอมตอ่อายกุรมธรรมป์ระกนัภยั ใหถื้อวา่การชาํระเบี*ยประกนัภยั
เมื(อครบกาํหนดชาํระเป็นการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัโดยอตัโนมติั และจะไม่มีการออกกรมธรรม์ประกนัภยัใหม่ กรมธรรม์
ประกนัภยัที(มีอยูจ่ะเป็นหลกัฐานแสดงความคุม้ครองที(มีผลบงัคบั และต่ออายไุดจ้นถึงรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัที(ผูเ้อาประกนัภยัที(มี
อายไุมเ่กิน 55 ปี อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัคงไวซึ้(งสิทธิในการ 
   3.1 ปรับอตัราเบี*ยประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสี(ยงภยัและอายทีุ(เพิ(มขึ*นของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง  
   3.2 การเปลี(ยนแปลงเงื(อนไขการรับประกนัภยัเงื(อนไขขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีที(
ตอ่อายไุดต้ามความจาํเป็น 
  บริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบกรณีมีการเปลี(ยนแปลง เพิ(มเติม หรือขยายความคุม้ครองใดๆ ของเงื(อนไขความ
คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย หรืออื(นๆ ที(เป็นสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี*  
4.  สภาพที�เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  
           บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี*  สําหรับโรคเรื* อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้น) ที(ยงัมไิดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัที(กรมธรรมป์ระกนัภยันี* เริ(มมีผลบงัคบัเป็นครั* งแรก เวน้แต ่
            4.1 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงใหบ้ริษทัทราบและบริษทัยนิยอมรับความเสี(ยงภยัโดย ไม่มีเงื(อนไขยกเวน้ความคุม้ครอง
ดงักลา่ว หรือ 
            4.2 กรมธรรมป์ระกนัภยันี*  มีผลบงัคบัต่อเนื(องมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยโรคเรื* อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้น) นั*น ไมป่รากฏอาการ ไมไ่ดรั้บการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทยห์รือไม่ไดพ้บหรือปรึกษาแพทย ์ในระยะ 5 ปี
ก่อนวนัที(กรมธรรมป์ระกนัภยันี*  เริ(มมีผลบงัคบัเป็นครั* งแรก        
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5. ระยะเวลาที�ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
  5.1 บริษทัจะไมจ่่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี*สาํหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที(เกิดขึ*นในระยะเวลา 30 วนั หลงัจาก
ที(กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นครั* งแรกตามที(ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
               5.2 บริษทัจะไมจ่่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยันี*สาํหรับการเจ็บป่วยดงัตอ่ไปนี*  ที(เกิดขึ*นในระยะเวลา 120 วนั 
หลงัจากที(กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นครั* งแรก 
                 5.2.1 เนื*องอก ถุงนํ*า หรือมะเร็งทุกชนิด 
                 5.2.2 ริดสีดวงทวาร 
                 5.2.3 ไส้เลื(อนทุกชนิด 
                 5..2.4 ตอ้เนื*อ หรือตอ้กระจก 
                 5.2.5 การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด ์
                 5.2.6 นิ(วทุกชนิด 
                 5.2.7 เสน้เลือดขอดที(ขา  
           5.2.8 เยื(อบุโพรงมดลกูเจริญผิดที( 

• ข้อยกเว้นทั�วไป 
 การประกันภัยนี4 ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที�เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
(รวมทั4งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที�เกิดจาก 
 1. โรคเรื4อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที�ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทําสัญญาประกนัภัย การตรวจรักษาภาวะที�เป็นมาแต่
กําเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม      
 2.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื�อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคมุนํ4าหนัก
ตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลอืกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื�องมาจากอบัุติเหตทีุ�ได้รับความคุ้มครอง 
 3. การตั4งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั4งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบ
วิเคราะห์และการรักษา) การทาํหมันหรือการคมุกําเนิด 
 4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื�อชะลอการเสื�อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้
หมดหรือหมดระดู การเสื�อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผดิปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 
 6. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี�ยวกับฟัน หรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อดุฟัน การจัดฟัน ขูด
หินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจําเป็นอันเนื�องจากการบาดเจ็บโดยอบุติัเหตุ ทั4งนี4ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน
และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 
 7. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที�เกี�ยวเนื�องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั4น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล 
 8. การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็น           
การกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื�นกระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั4งนี4รวมถึงอบัุติเหตุจากการที�ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองกิน ดื�ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที�แพทย์สั�ง 
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 9. การบาดเจ็บที�เกิดขึ4นจากการกระทําของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิYสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้   
 คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิYสุรา” นั4น ในกรณีที�มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั4งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ4นไป 
   

• ข้อตกลงคุ้มครอง 
1.การอยูร่ักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน) 
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์คา่หอ้งและคา่อาหารประจาํวนั สาํหรับคา่หอ้ง คา่อาหาร คา่อาหารทางสายยาง คา่บริการพยาบาล
และค่าบริการในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เมื(อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายไมเ่กินจาํนวนเงินที(ตอ้งจ่ายจริง หรือจาํนวนเงินจาํกดัตอ่วนั หรือจาํนวนเงินผลประโยชนสู์งสุดตามที(
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แตจ่าํนวนใดจะนอ้ยกวา่ในกรณีที(ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขึ*นทะเบียนเป็นผูป่้วยใน และพกั
รักษาตวัในโรงพยาบาล ไมน่อ้ยกวา่ 6  ชั(วโมงติดตอ่กนั 
2. การรักษาโดยการผา่ตดั 
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาโดยการผ่าตดั ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง สําหรับค่าแพทยผ์่าตดัและหัตถการ และ         
คา่ปรึกษาทางการผา่ตดั  
3. การดูแลโดยแพทย ์
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยแพทย ์ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง สาํหรับคา่บริการแพทยเ์จา้ของไขที้(ใหก้ารดูแลใน
แตล่ะวนัระหวา่งที(มีการอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน)  
4. การรักษาพยาบาลที(ไมไ่ดอ้ยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก) 
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู ้ได้รับความคุ้มครองสําหรับการรักษาพยาบาลที(ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก) ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง สาํหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก และยารักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก 
5. การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ*นเชิงจากอุบติัเหตุ (อบ.1) 

การประกนัภยันี* คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุ
และทาํใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ*นเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที(เกิดอุบติัเหตุ 

 

• เอกสารแนบท้าย 
1. เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองการขบัขี(หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 
2. เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองการเล่นหรือแขง่กีฬาอนัตราย 

 
*** ความคุ้มครองและเงื�อนไขอื�นๆ ที�ละเอียดครบถ้วน  ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอบัุติเหตสุ่วนบคุคลแบบพเิศษ 
(สําหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) ที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) *** 
 

หมายเหตุ:   เอกสารนี* เป็นเพียงเอกสารสรุปเงื(อนไขทั(วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันั*น ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษารายละเอียด
ของกรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัที(ไดรั้บอยา่งถี(ถว้น  


