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เอกสารสรุปเง่ือนไขท่ัวไป ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพเิศษ (ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 
แผนประกนัภัยใจป ้ า มีคืน 

• ค าจ ากัดความส าคัญ 
1. บริษัท หมายถึง บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
2. อุบัติเหต ุ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนัจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลท่ี        

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
3. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศและ

โดยอิสระจากเหตุอื่น  
4. การเจ็บป่วย  หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
5. ผู้ป่วยใน  หมายถึง ผู ้ท่ีจ  าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผู ้ป่วยในโดยได้รับ            
การวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ 
และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

6. ผู้ป่วยนอก  หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลใน แผนกผูป่้วยนอก หรือในห้องรักษา
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงไม่ มี               
ความจ าเป็นตามขอ้วินิจฉัยและข้อบ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเข้า
รักษาเป็นผูป่้วยใน  

7. ค่า ใช้จ่า ย ที่จ า เ ป็น  และ 
สม ควร 
 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัการให้บริการท่ี
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้
รับการรักษานั้น   

 

• เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป (ที่ส าคัญ) 
1. การช าระเบีย้ประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
 1.1 การเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยั 
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกช าระเบ้ียประกนัภยัตามงวดการช าระเงินท่ีไดต้กลงกนัไวก้บับริษทัในตอนขอเอาประกนัภยั โดย
แบ่งงวดการช าระเบ้ียประกนัภยัไดด้งัต่อไปน้ี 
  1.1.1 ช าระแบบงวดรายปี 
  1.1.2 ช าระแบบงวดราย 1 เดือนติดต่อกนั 
  1.1.3 ช าระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 3 เดือนติดต่อกนั 
  1.1.4 ช าระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 4 เดือนติดต่อกนั 
 1.2 การช าระเบ้ียประกนัภยั 
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  1.2.1 เบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
  1.2.2 การช าระเบ้ียประกนัภยัในงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัเม่ือครบก าหนดช าระของงวดก่อน
หนา้ โดยบริษทัจะท าการหกัค่าเบ้ียประกนัภยัผา่นบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิตตามท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงไวโ้ดยอตัโนมติั 
  1.2.3 หากผูเ้อาประกันภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับงวดถดัไปเม่ือครบก าหนดช าระให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ส้ินสุดตั้งแต่วนัท่ีเบ้ียประกนัภยันั้นสามารถซ้ือความคุม้ครองได ้เวน้แต่เป็นกรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัแบบ
งวดรายปี บริษทัจะผ่อนผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัในปีต่ออายุให้ 30 วนันบัจากวนัท่ีครบปีกรมธรรม์ประกนัภยัก่อนหน้า โดยหากมี
การช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าว ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออายเุป็นความคุม้ครองต่อเน่ือง
จากในปีก่อนหนา้และไม่น าเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 4 เร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และ
ขอ้ 5 เร่ือง ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 
2. สถานท่ีคุ้มครองการประกันภัย 
 การประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองประสบอุบติัเหตุ
ขณะอยูใ่นต่างประเทศ บริษทัจะให้ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บนั้นในต่างประเทศดว้ย 
3. การตรวจทางการแพทย์ 
 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยั
น้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ้่ายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้
4. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  
           บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้น) ท่ียงัมิไดรั้กษาให้หายก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่ 
            4.1 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยัโดย ไม่มีเง่ือนไขยกเวน้ความคุม้ครอง
ดงักล่าว หรือ 
            4.2 กรมธรรม์ประกันภยัน้ี มีผลบงัคบัต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทยห์รือไม่ไดพ้บหรือปรึกษาแพทย ์ในระยะ 5 ปี
ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก        
5. ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
  5.1 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วนั (บริษทั
อาจก าหนดจ านวนวนัต ่ากว่าน้ีได)้ หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
               5.2 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีส าหรับการเจ็บป่วยดงัต่อไปน้ี ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วนั 
(บริษทัอาจก าหนดจ านวนวนัต ่ากว่าน้ีได)้ หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
                 5.2.1 เน้ืองอก ถุงน ้า หรือมะเร็งทกุชนิด 
                 5.2.2 ริดสีดวงทวาร 
                 5.2.3 ไส้เล่ือนทุกชนิด 
                 5..2.4 ตอ้เน้ือ หรือตอ้กระจก 
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                 5.2.5 การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด ์
                 5.2.6 น่ิวทุกชนิด 
                 5.2.7 เส้นเลือดขอดท่ีขา  
           5.2.8 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผดิท่ี 
6. สิทธิการส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภัย (Free Look) 
 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดก็ตามผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งคืนกรมธรรม์
ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั
น้ีไม่มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความ
สูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือเอกสารแนบทา้ยน้ี และบริษทัจะคนืเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บ
มาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
 
• ข้อยกเว้นทั่วไป 
 การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
(รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก 
 1. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะท่ีเป็นมาแต่
ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม      
 2.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพ่ือเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน ้าหนัก
ตัว หรือการผ่าตัดอนัมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุท่ีได้รับความคุ้มครอง 
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบตุร ท าแท้ง การคลอดบตุร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบ
วิเคราะห์และการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด 
 4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพ่ือชะลอการเส่ือมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้
หมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 
 6. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูด
หินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน
และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 
 7. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล 
 8. การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็น           
การกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ท้ังนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง กิน ด่ืม หรือฉีดยาหรือสารมีพษิเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าท่ีแพทย์ส่ัง 
 9. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้จากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้   
 ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่  150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป  
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• ข้อตกลงคุ้มครอง 
1.การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน) 
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชนค์่าห้องและค่าอาหารประจ าวนั ส าหรับคา่ห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายไม่เกินจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากดัต่อวนั หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่าในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขึ้นทะเบียนเป็นผูป่้วยใน และพกั
รักษาตวัในโรงพยาบาล ไม่นอ้ยกว่า 6  ชัว่โมงติดต่อกนั 
2. การรักษาโดยการผา่ตดั 
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาโดยการผ่าตัด ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส าหรับค่าแพทยผ์่าตัดและหัตถการ และ         
ค่าปรึกษาทางการผา่ตดั  
3. การดูแลโดยแพทย ์
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยแพทย ์ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส าหรับค่าบริการแพทยเ์จา้ของไขท่ี้ให้การดูแลใน
แต่ละวนัระหว่างท่ีมีการอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน)  
4. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ไดอ้ยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก) 
 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู ้ได้รับความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก) ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส าหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก และยารักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก 
5. การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบติัเหตุ (อบ.1) 

การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุ
และท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

 

• เอกสารแนบท้าย 
1.เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองสถานท่ีคุม้ครองการประกนัภยักรณีเจ็บป่วย 
2.เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองการขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 
3.เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองผลประโยชนค์่าปลงศพหรือค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย 
4.เอกสารแนบทา้ยส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัประวติัดี 

 
*** ความคุ้มครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถ้วน  ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอบุัติเหตุส่วนบุคคลแบบพเิศษ 
(ส าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) *** 
หมายเหต:ุ    
1. เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันั้น ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษารายละเอียดของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น  
2. บริษทัสามารถเลือกขอ้ตกลงคุม้ครอง หรือเอกสารแนบทา้ยเพื่อจดัท าแผนประกนัภยัได ้


