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เอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองและข้ อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ (สาหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ )
แผนประกันภัยใจป้ า มีคืน
คาจากัดความสาคัญ
หมายถึง บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
บริษัท
หมายถึง เหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ้น อย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้ เกิ ดผลที่
อุบัติเหตุ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและ
การบาดเจ็บ
โดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
การเจ็บป่ วย
หมายถึง ผู ้ที่ จ าเป็ นต้อ งเข้ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
ผู้ป่วยใน
ติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ชั่ ว โมง ซึ่ งต้ อ งลงทะเบี ย นเป็ นผู ้ป่ วยในโดยได้ รั บ
การวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ
และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลใน แผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษา
ผู้ป่วยนอก
ฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ คลิ นิ ก ซึ่ งไม่ มี
ความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ ที่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้า
รักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น เมื่อเทียบกับการให้บริ การที่
ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ น และ
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของ
สมควร
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่ งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้า
รับการรักษานั้น

• เงื่อนไขและข้ อกาหนดทั่วไป (ที่สาคัญ)
1. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
1.1 การเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกชาระเบี้ยประกันภัยตามงวดการชาระเงินที่ได้ตกลงกันไว้กบั บริ ษทั ในตอนขอเอาประกันภัย โดย
แบ่งงวดการชาระเบี้ยประกันภัยได้ดงั ต่อไปนี้
1.1.1 ชาระแบบงวดรายปี
1.1.2 ชาระแบบงวดราย 1 เดือนติดต่อกัน
1.1.3 ชาระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 3 เดือนติดต่อกัน
1.1.4 ชาระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 4 เดือนติดต่อกัน
1.2 การชาระเบี้ยประกันภัย
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1.2.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
1.2.2 การชาระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระของงวดก่อน
หน้า โดยบริ ษทั จะทาการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรื อบัตรเครดิตตามที่ผเู ้ อาประกันภัยตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
1.2.3 หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ ยประกันภัยสาหรับงวดถัดไปเมื่ อครบกาหนดชาระให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้ นสุ ดตั้งแต่วนั ที่เบี้ยประกันภัยนั้นสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ เว้นแต่เป็ นกรณี การชาระเบี้ยประกันภัยแบบ
งวดรายปี บริ ษทั จะผ่อนผันการชาระเบี้ยประกันภัยในปี ต่ออายุให้ 30 วันนับจากวันที่ครบปี กรมธรรม์ประกันภัยก่อนหน้า โดยหากมี
การชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุเป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่อง
จากในปี ก่อนหน้าและไม่นาเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อ 4 เรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และ
ข้อ 5 เรื่ อง ระยะเวลาที่ไม่คมุ้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
2. สถานที่ค้มุ ครองการประกันภัย
การประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองประสบอุบตั ิเหตุ
ขณะอยูใ่ นต่างประเทศ บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บนั้นในต่างประเทศด้วย
3. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัย
นี้ และมีสิทธิทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
4. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษ ัท จะไม่ จ่ า ยผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ ส าหรั บ โรคเรื้ อรั ง การบาดเจ็ บ หรื อ การเจ็ บ ป่ วย (รวมถึ ง
ภาวะแทรกซ้อน) ที่ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่
4.1 ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ ยงภัยโดย ไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุม้ ครอง
ดังกล่าว หรื อ
4.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่ องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึ ง
ภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรื อวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อ ไม่ได้พบหรื อปรึ กษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
5. ระยะเวลาที่ไม่ ค้มุ ครอง (Waiting Period)
5.1 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริ ษทั
อาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5.2 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน
(บริ ษทั อาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
5.2.1 เนื้องอก ถุงน้ า หรื อมะเร็ งทุกชนิด
5.2.2 ริ ดสี ดวงทวาร
5.2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
5..2.4 ต้อเนื้อ หรื อต้อกระจก
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5.2.5 การตัดทอนซิล หรื ออดีนอยด์
5.2.6 นิ่วทุกชนิด
5.2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา
5.2.8 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่
6. สิทธิการส่ งคืนกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตามผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้ไม่มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อเอกสารแนบท้ายนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ
มาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน
• ข้ อยกเว้ นทั่วไป
การประกันภัยนี้ ไม่ คุ้มครองค่ าใช้ จ่ายจากการรั กษาพยาบาล หรื อความเสี ยหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
(รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) อาการ หรื อภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยที่ยังมิได้ รักษาให้ หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็ นมาแต่
กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้ านพัฒนาการ หรื อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรื อการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรื อการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่ วงหรื อการควบคุมน้าหนัก
ตัว หรื อการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บ
วิเคราะห์ และการรักษา) การทาหมันหรื อการคุมกาเนิด
4. โรคเอดส์ หรื อกามโรคหรื อโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษา หรื อการป้ องกัน การใช้ ยา หรื อสารต่ างๆ เพื่อชะลอการเสื่ อมของวัย หรื อการให้ ฮอร์ โมนทดแทนในวัยใกล้
หมดหรื อหมดระดู การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรื อชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจรักษา หรื อผ่ าตัด เกี่ยวกับฟัน หรื อเหงือก การทาฟั นปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูด
หินปูน ถอนฟัน การใส่ รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่ รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน
และการรักษารากฟันหรื อใส่ รากเทียม
7. การตรวจรักษา อาการ หรื อโรคที่เกี่ยวเนื่ องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อ ทางพฤติกรรมหรื อความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรื อความวิตกกังวล
8. การฆ่ าตั วตาย การพยายามฆ่ าตั ว ตาย การท าร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อ การพยายามท าร้ ายร่ างกายตนเองไม่ ว่ าจะเป็ น
การกระทาโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผู้อื่นกระทาไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้ รับ
ความคุ้มครอง กิน ดื่ม หรื อฉีดยาหรื อสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
9. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ จากการกระทาของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจน
ไม่ สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรั ม
เปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
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• ข้ อตกลงคุ้มครอง
1.การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยใน)
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจาวัน สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริ การพยาบาล
และค่าบริ การในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายไม่เกินจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง หรื อจานวนเงินจากัดต่อวัน หรื อจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่าในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน และพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงติดต่อกัน
2. การรักษาโดยการผ่าตัด
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ การรั กษาโดยการผ่าตัด ให้แก่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง สาหรั บค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ และ
ค่าปรึ กษาทางการผ่าตัด
3. การดูแลโดยแพทย์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยแพทย์ ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง สาหรับค่าบริ การแพทย์เจ้าของไข้ที่ให้การดูแลใน
แต่ละวันระหว่างที่มีการอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยใน)
4. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยนอก)
บริ ษ ัท จะจ่ ายผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ไ ด้รั บ ความคุ้ม ครองส าหรั บ การรั ก ษาพยาบาลที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่รั กษาตัวในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยนอก) ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง สาหรับการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก และยารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก
5. การเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ (อบ.1)
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุ
และทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
• เอกสารแนบท้ าย
1.เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองสถานที่คมุ้ ครองการประกันภัยกรณี เจ็บป่ วย
2.เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
3.เอกสารแนบท้ายขยายความคุม้ ครองผลประโยชน์ค่าปลงศพหรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บหรื อ
เจ็บป่ วย
4.เอกสารแนบท้ายส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประวัติดี
*** ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ
(สาหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ ) ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ***
หมายเหตุ:
1. เอกสารนี้เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนั้น ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น
2. บริ ษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง หรื อเอกสารแนบท้ายเพื่อจัดทาแผนประกันภัยได้
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