เอกสารสรุปเงื+อนไขทัว+ ไป ข้ อตกลงคุ้มครองและข้ อยกเว้ นตามกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพและอุบัตเิ หตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ (ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
แผนประกันภัย TVI Active Health
•
1.
2.

คําจํากัดความสํ าคัญ
บริษทั
อุบัตเิ หตุ

หมายถึง
หมายถึง

3.

การบาดเจ็บ

หมายถึง

4.
5.

การเจ็บป่ วย
ผู้ป่วยใน

หมายถึง
หมายถึง

6.

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

7.

ค่ า ใช้ จ่า ย ทีจ+ าํ เ ป็ น และ
สม ควร

หมายถึง

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
เหตุ การณ์ ที@ เกิ ดขึB น อย่างฉับ พลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทําให้เกิ ดผลที@ ผูไ้ ด้รับ ความ
คุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ@ ึ งเกิดขึBนโดยเอกเทศและโดยอิสระจาก
เหตุอื@น
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที@เกิดขึBนกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ผูท้ ี@จาํ เป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
6 ชัว@ โมง ซึ@ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชีB ซ@ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที@เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วยนัBนๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชี วิตก่อนครบ 6
ชัว@ โมง
ผูท้ ี@รับบริ การอันเนื@ องจากการรักษาพยาบาลใน แผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษาฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ@ งไม่มีความจําเป็ นตามข้อวินิจฉัยและข้อ
บ่งชีBที@เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที@ควรจะเป็ น เมื@อเทียบกับการให้บริ การที@โรงพยาบาล
หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ คลิ นิ ก เรี ย กเก็ บ กับ ผู ้ป่ วยทั@ว ไปของโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ@งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษานัBน

• เงื+อนไขและข้ อกําหนดทั+วไป (ที+สําคัญ)
1. การชําระเบียN ประกันภัยและการเริ+มความคุ้มครอง
1.1 การเรี ยกเก็บเบีBยประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกชําระเบีBยประกันภัยตามงวดการชําระเงินที@ได้ตกลงกันไว้กบั บริ ษทั ในตอนขอเอาประกันภัย โดยแบ่งงวดการชําระเบีBย
ประกันภัยได้ดงั ต่อไปนีB
1.1.1 ชําระแบบงวดรายปี
1.1.2 ชําระแบบงวดราย 1 เดือนติดต่อกัน
1.1.3 ชําระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 3 เดือนติดต่อกัน
1.1.4 ชําระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 4 เดือนติดต่อกัน
4.2 การชําระเบีBยประกันภัย
1.2.1 เบีBยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกําหนดชําระทันที และความคุม้ ครองจะเริ@ มมีผลบังคับตามวันที@ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.2.2 การชําระเบีBยประกันภัยในงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระเบีBยประกันภัยเมื@อครบกําหนดชําระของงวดก่อนหน้า โดยบริ ษทั จะทํา
การหักค่าเบีBยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรื อบัตรเครดิตตามที@ผเู ้ อาประกันภัยตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
1.2.3 หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบีBยประกันภัยสําหรับงวดถัดไปเมื@อครบกําหนดชําระให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนีB
สิB นสุ ดตัBงแต่วนั ที@เบีBยประกันภัยนัBนสามารถซืB อความคุม้ ครองได้ เว้นแต่เป็ นกรณี การชําระเบีBยประกันภัยแบบงวดรายปี บริ ษทั จะผ่อนผันการชําระเบีBยประกันภัย
ในปี ต่ ออายุให้ 30 วันนับจากวันที@ ครบปี กรมธรรม์ประกันภัยก่ อนหน้า โดยหากมี การชําระเบีB ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ ม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที@ ต่ออายุเป็ นความคุม้ ครองต่อเนื@ องจากในปี ก่อนหน้าและไม่นาํ เงื@อนไขทัว@ ไปและข้อกําหนดข้อ 4 เรื@ องสภาพที@ เป็ นมา ก่อน
การเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และข้อ 5 เรื@ อง ระยะเวลาที@ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาเริ@ มนับใหม่
2. สถานทีค+ ุ้มครองการประกันภัย
การประกัน ภัย นีB ให้ ค วามคุ ้ม ครองการรั ก ษาพยาบาลในประเทศไทยเท่ านัBน แต่ ในกรณี ที@ ผูไ้ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองประสบอุ บ ัติ เหตุ ข ณะอยู่ใน
ต่างประเทศ บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลที@เกิดขึBนจากการบาดเจ็บนัBนในต่างประเทศด้วย
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3. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที@จาํ เป็ นกับการประกันภัยนีB และมีสิทธิ ทาํ การ
ชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที@มีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที@ ผูไ้ ด้รับ ความคุ ม้ ครองไม่ ยิน ยอมให้บ ริ ษ ทั ตรวจสอบประวัติการรั กษาพยาบาลและการตรวจวินิ จฉัยของผูไ้ ด้รับ ความคุ ม้ ครองเพื@ อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นB นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
4. สภาพทีเ+ ป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนีB สําหรับโรคเรืB อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที@ยงั มิได้รักษาให้
หายก่อนวันที@กรมธรรม์ประกันภัยนีBเริ@ มมีผลบังคับเป็ นครัBงแรก เว้นแต่
4.1 ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงให้บริ ษทั ทราบและบริ ษทั ยินยอมรับความเสี@ ยงภัยโดย ไม่มีเงื@อนไขยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว หรื อ
4.2 กรมธรรม์ประกันภัยนีB มีผลบังคับต่อเนื@ องมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยโรคเรืB อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นัBน ไม่ปรากฏ
อาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรื อวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อไม่ได้พบหรื อปรึ กษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที@กรมธรรม์ประกันภัยนีB เริ@ มมีผลบังคับเป็ นครัBงแรก
5. ระยะเวลาทีไ+ ม่ คุ้มครอง (Waiting Period)
5.1 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนีB สาํ หรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที@เกิดขึBนในระยะเวลา 30 วันหลังจากที@กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็ นครัBงแรกตามที@ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5.2 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนีBสาํ หรับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยดังต่อไปนีB ที@เกิดขึBนในระยะเวลา 120 วันหลังจากที@
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครัBงแรก
5.2.1 เนืBองอก ถุงนํBา หรื อมะเร็ งทุกชนิด
5.2.2 ริ ดสี ดวงทวาร
5.2.3 ไส้เลื@อนทุกชนิด
5.2.4 ต้อเนืBอ หรื อต้อกระจก
5.2.5 การตัดทอนซิล หรื ออดีนอยด์
5.2.6 นิ@วทุกชนิด
5.2.7 เส้นเลือดขอดที@ขา
5.2.8 เยือ@ บุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที@
6. สิ ทธิการส่ งคืนกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีB ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั
ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที@ ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั ในกรณี เช่ นนีB ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีB ไม่ มีผลใช้บงั คับตัBงแต่ วนั เริ@ มต้นของ
ระยะเวลาประกันภัย ตามที@ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที@เกิ ดขึBนภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อเอกสารแนบท้ายนีB และบริ ษทั จะคืนเบีBยประกันภัยที@ได้รับมาทัBงหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที@ได้ตกลงร่ วมกัน
•

ข้ อยกเว้ นทั+วไป
การประกันภัยนีNไม่ คุ้มครองค่ าใช้ จ่ายจากการรั กษาพยาบาล หรื อความเสี ยหายที+เกิดจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมทัNงภาวะแทรกซ้ อน)
อาการ หรื อภาวะความผิดปกติทเี+ กิดจาก
1. โรคเรืNอรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยทีย+ งั มิได้ รักษาให้ หายก่ อนวันทําสั ญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะทีเ+ ป็ นมาแต่ กาํ เนิด (Congenital) หรื อ
ปัญหาด้ านพัฒนาการ หรื อโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรื อการผ่ าตัดเพื+อเสริมสวย หรื อการแก้ ไขปัญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้า กระ รังแค ผมร่ วงหรื อการควบคุมนําN หนักตัว หรื อการผ่ าตัดอันมี
ลักษณะเลือกได้ เว้ นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอันเนื+องมาจากอุบัตเิ หตุทไี+ ด้ รับความคุ้มครอง
3. การตัNงครรภ์ แท้ งบุตร ทําแท้ ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้ อนจากการตัNงครรภ์ การแก้ ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์ และการรักษา)
การทําหมันหรื อการคุมกําเนิด
4. โรคเอดส์ หรื อกามโรคหรื อโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
5. การตรวจรั กษา หรื อการป้ องกัน การใช้ ยา หรื อสารต่ างๆ เพื+ อชะลอการเสื+ อมของวัย หรื อการให้ ฮอร์ โมนทดแทนในวัยใกล้ หมด หรื อหมดระดู
การเสื+ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรื อชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจรักษา หรื อผ่ าตัด เกีย+ วกับฟัน หรื อเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่
รากฟันเทียม ยกเว้ นในกรณีจาํ เป็ นอันเนื+องจากการบาดเจ็บโดยอุบัตเิ หตุ ทัNงนีไN ม่ รวมค่ าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรื อใส่ รากเทียม
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7. การตรวจรักษา อาการ หรื อโรคที+เกีย+ วเนื+ องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรื อ ทางพฤติกรรมหรื อความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะ
สมาธิสNั น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรื อความวิตกกังวล
8. การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทําร้ ายร่ างกายตนเอง หรื อการพยายามทําร้ ายร่ างกายตนเองไม่ ว่าจะเป็ นการกระทําโดยตนเอง หรื อ
ยินยอมให้ ผู้อื+นกระทําไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ตาม ทัNงนีNรวมถึงอุบัติเหตุจากการที+ผู้ได้ รับความคุ้มครอง กิน ดื+ม หรื อฉีดยาหรื อสารมีพิษเข้ า
ร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่ าทีแ+ พทย์ สั+ง
9. การบาดเจ็บทีเ+ กิดขึนN จากการกระทําของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิaสุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิaสุรา” นัNน ในกรณีทมี+ กี ารตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มรี ะดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตัNงแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึN ไป
• ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยใน)
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารประจําวัน สําหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริ การพยาบาลและค่าบริ การใน
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เมื@อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายไม่เกินจํานวน
เงินที@ตอ้ งจ่ายจริ ง หรื อจํานวนเงินจํากัดต่อวัน หรื อจํานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที@ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่าใน
กรณี ที@ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองขึBนทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว@ โมงติดต่อกัน
2. การรักษาโดยการผ่าตัด
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การรักษาโดยการผ่าตัด ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง สําหรับค่าแพทย์ผา่ ตัดและหัตถการ และค่าปรึ กษาทางการผ่าตัด กรณี
มีการผ่าตัด
3. การดูแลโดยแพทย์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยแพทย์ ให้แก่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง สําหรับค่าบริ การแพทย์เจ้าของไข้ที@ให้การดูแลในแต่ละวันระหว่างที@มี
การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยใน)
4. การรักษาพยาบาลที@ไม่ได้อยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป้ ่ วยนอก)
บริ ษ ทั จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แ ก่ ผูไ้ ด้รับ ความคุ ม้ ครองสําหรั บ การรั ก ษาพยาบาลที@ ไม่ ได้อ ยู่รัก ษาตัวในโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
(ผูป้ ่ วยนอก) ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง สําหรับการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก และยารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก
5. การเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิB นเชิงจากอุบตั ิเหตุ (อบ.1)
การประกันภัยนีBคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยอุบตั ิเหตุและทําให้ผไู ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิB นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที@เกิดอุบตั ิเหตุ
•

เอกสารแนบท้ าย
1. เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองการขับขี@หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2. เอกสารแนบท้ายการขยายความคุม้ ครองการเล่นหรื อแข่งกีฬาอันตราย

*** ความคุ้มครองและเงื+อนไขอื+นๆ ทีล+ ะเอียดครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพและอุบัตเิ หตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ (ขายผ่ านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ทีไ+ ด้ รับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ***
หมายเหตุ:
1. เอกสารนีBเป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงื@อนไขทัว@ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนัBน ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผน
ประกันภัยที@ได้รับอย่างถี@ถว้ น
2. บริ ษทั สามารถเลือกข้อตกลงคุม้ ครอง หรื อเอกสารแนบท้ายเพื@อจัดทําแผนประกันภัยได้
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