เงื่อนไข
และความคุมครอง
กรมธรรมประกันภัยโรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ
ขายผานทางอิเล็กทรอนิกส (Online)

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชือ่ ถือข้อแถลงในใบค�ำขอเอาประกันภัย ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของกรมธรรม์ประกันภัย
และเพือ่ เป็นการตอบแทนเบีย้ ประกันภัยทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องช�ำระภายใต้ขอ้ บังคับเงือ่ นไขทัว่ ไป
และข้อก�ำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
บริษัทให้สัญญากับผู้ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ค�ำจ�ำกัดความ
ถ้อยค�ำและค�ำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์
ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้
ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย เงื่ อ นไขทั่ ว ไปและข้ อ ก� ำ หนด
ประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ
ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองประกันภัย
และเอกสารสรุปเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อก�ำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง
และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
สัญญาประกันภัยเดียวกัน
2. บริษัท
หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลทีร่ ะบุชอื่ เป็นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรือใบรับรองประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบและเป็นผูไ้ ด้
รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผู้เอาประกันภัยร่วมซึ่งอยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย
และได้ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือหนังสือ
รั บ รองการต่ อ อายุ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และ/หรื อ เอกสาร
แนบท้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ได้แก่
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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5. ผู้ได้รับความ
คุ้มครอง
6. แพทย์
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1) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ
ชายหรือหญิงที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียน
สมรส ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 1 ปีบริบรู ณ์ ในวันทีค่ วามคุม้ ครองมีผลบังคับ
ครั้งแรก แต่ไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรือผูอ้ ยู่ในอุปการะเฉพาะบุคคลที่ได้ระบุชอื่
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้าย
หมายถึง ผู ้ ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ ให้บริการทาง
การแพทย์ ห รื อ ทางด้ า นศั ล ยกรรมซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย
คู่สมรส ผู้ร่วมสายโลหิตเดียวกับผู้เอาประกันภัย ผู้ปกครอง
ผู้ช�ำระเบี้ยประกันภัย หรือตัวแทน
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อก�ำหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้ได้รับความคุ้มครองใน
ใบค�ำขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองลงลายมือชื่อให้
ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยและเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไปและข้อก�ำหนด ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตาม
วรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ
ซึง่ ถ้าบริษทั ทราบข้อความจริงนัน้ ๆ อาจจะได้จงู ใจให้บริษทั เรียกเบีย้ ประกันภัยสูงขึน้ หรือบอกปัด
ไม่ยอมท�ำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับ
ผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึง่
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่
การขาดช�ำระเบี้ยประกันภัยในกรณีท่ีบริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในก�ำหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัท
ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
3. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็น
สัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอม
จากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
4. การช�ำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
4.1. การช�ำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
การช�ำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีจะถึงก�ำหนดช�ำระทันที หรือก่อนความคุ้มครอง
จะเริ่มต้นโดยผู้เอาประกันภัย และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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4.2. การช�ำระเบี้ยประกันภัยแบบราย 1 เดือน ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.1. การช� ำ ระเบี้ ย ประกั น ภั ย ของงวดแรกจะถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระทั น ที หรื อ ก่ อ น
ความคุ้มครองจะเริ่มต้นโดยผู้เอาประกันภัย และความคุ้มครองจะเริ่มมีผล
บังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.2. เบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผู้เอาประกันภัยต้องช�ำระเบี้ยประกันภัยภายใน
30 วันนับจากวันที่ครบก�ำหนดระยะเวลาช�ำระค่าเบี้ยประกันภัย หากมี
การช�ำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้า และบริษัทจะไม่น�ำเงื่อนไข
เรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) และเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อน
การเอาประกันภัย และเรื่องการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกันภัยมาเริ่มนับใหม่
		
หากบริษัทยังคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่า
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัย
ซึ่งได้ช�ำระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้
4.2.3. ในกรณีที่มีเหตุเรียกร้องจ�ำนวนเงินค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และ
บริษัทยังไม่ได้รับช�ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยเป็นจ�ำนวน
เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับส�ำหรับงวดการช�ำระเบี้ยประกันภัยนั้นออก
จากค่าทดแทนที่ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทนส่วน
ที่เหลือให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
5. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
5.1. บริษัทไม่มีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นกรณีที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อก�ำหนดข้อ 6 การบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย
5.2. บริษทั ยังคงไว้ซงึ่ สิทธิในการปรับอัตราเบีย้ ประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งภัย
และอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ได้รับความคุ้มครองและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลง
คุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความจ�ำเป็น
6. การสิ้นสุดความคุ้มครองส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ
6.1. ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดย
อัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน
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6.1.1. ณ วันทีก่ รมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับดังทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
6.1.2. เมื่อสิ้นสุดความคุ้มครองส�ำหรับข้อตกลงคุ้มครองหมวดใดหมวดหนึ่ง
6.1.3. บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ของข้อตกลงคุ้มครองหมวดใดหมวดหนึ่งให้แก่
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ครบตามจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนของ
ข้อตกลงคุม้ ครองหมวดอืน่ ส�ำหรับระยะเวลาทีย่ งั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองให้กบั
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามอัตราส่วน
6.1.4. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส�ำหรับความคุ้มครองที่ยัง
ไม่เคยมีการจ่ายค่าทดแทน โดยหักเบีย้ ประกันภัยส�ำหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
6.2. ความคุ้มครองของผู้อยู่ในอุปการะตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดย
อัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน
6.2.1. ณ วันทีก่ รมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับดังทีร่ ะบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในปีเอาประกันภัยที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
6.2.2. เมื่อสิ้นสุดความคุ้มครองส�ำหรับข้อตกลงคุ้มครองหมวดใดหมวดหนึ่ง
6.2.3. บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ของข้อตกลงคุ้มครองหมวดใดหมวดหนึ่งให้แก่
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองหรือผูร้ บั ประโยชน์ครบตามจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โดยบริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยในส่วนของ
ข้อตกลงคุม้ ครองหมวดอืน่ ส�ำหรับระยะเวลาทีย่ งั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองให้กบั
ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้รับประโยชน์ตามอัตราส่วน
6.2.4 เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภาย
ใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยส�ำหรับความคุม้ ครองทีย่ งั
ไม่เคยมีการจ่ายค่าทดแทน โดยหักเบีย้ ประกันภัยส�ำหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
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7. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
7.1. กรณีช�ำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
7.1.1. บริษัทไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองท�ำการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
7.1.2. ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษทั
ทราบเป็นหนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืนหลังจากหักเบีย้ ประกันภัย
ส�ำหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท�ำโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้อง
เป็นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกข้อตกลงคุ้มครอง
ใดข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งได้
7.2. กรณีช�ำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดข้อ 4.2
7.2.1. บริษัทไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองท�ำการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
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7.2.2. ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษทั
ทราบเป็นหนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ประกันภัยคืนหลังจากหักเบีย้ ประกันภัย
ส�ำหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
แต่ส�ำหรับกรณีการช�ำระเบี้ยประกันภัยแบบราย 1 เดือน กรมธรรม์ประกันภัย
จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ในวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้รับช�ำระมาแล้ว
สามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง
8. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงท�ำให้
8.1. บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก�ำหนด จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้
ช�ำระแล้วนั้น สามารถซื้อความคุ้มครองตามการประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่ถูก
ต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้
รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆ ให้
แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช�ำระมาแล้วแทน
8.2. บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วน
ที่เกินให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่น�ำเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้
เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังส�ำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์
ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
9. การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นและสมควรภายในก�ำหนดระยะเวลา 15 วัน
นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง หรือในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้อาจ
ขยายออกไปได้อีกตามความจ�ำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับหลักฐาน
ความเสียหายครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ หากบริษัทไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับจากวัน
ที่ครบก�ำหนดช�ำระ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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10. สิทธิในการตรวจสอบ
ในระหว่างการพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
และการตรวจวินจิ ฉัยของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองเท่าทีจ่ ำ� เป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสทิ ธิทำ� การ
ชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัท ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและ
การตรวจวินจิ ฉัยของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองเพือ่ ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นนั้ บริษทั
สามารถปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้
11. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่าง
ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็น
ควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท�ำการวินิจฉัยชี้ขาด
โดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
12. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้ได้รับความคุ้มครอง
ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
13. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)
หากผู ้ เ อาประกั น ภั ย ประสงค์ จ ะยกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ ด ้ ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ก็ ตาม
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัท
ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษทั เว้นแต่บริษทั ได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ
นับตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษทั
ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ
บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยที่ได้รบั มาทัง้ หมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธกี าร ที่ได้ตกลงร่วมกัน
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
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หมวดที่ 3 ข้อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขทั่วไปและข้อก�ำหนด
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช�ำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองเฉพาะ
ข้อตกลงคุม้ ครองทีแ่ นบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทีม่ จี ำ� นวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
หมวดการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ค�ำจ�ำกัดความเพิ่มเติม
1. อุบัติเหตุ

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก
ร่างกายและท�ำให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวัง
2. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ
ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
3. โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที่ที่มีจ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ
ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มีหอ้ งส�ำหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รบั อนุญาต
ให้จดทะเบียนด�ำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
4. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์
โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนด�ำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
5. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้ า ที่
การงานใดๆ ในอาชีพประจ�ำและอาชีพอื่นๆ ได้โดย
สิ้นเชิงตลอดไป
6. การสูญเสียอวัยวะ
หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
และให้ ห มายรวมถึ ง การสู ญ เสี ย สมรรถภาพในการ
ใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก
ตลอดไป
7. การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
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8. การก่อการร้าย

หมายถึง การกระท� ำ ซึ่ ง ใช้ ก� ำ ลั ง หรื อ ความรุ น แรง และ/หรื อ
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น
การกระท�ำเพียงล�ำพัง การกระท�ำการแทน หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท�ำเพื่อ
ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/
หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชน
ตกอยู่ในภาวะตืน่ ตระหนกหวาดกลัว

ความคุ้มครอง
ในระหว่ า งที่ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ถ้ า การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้ รั บ ท�ำ ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ
ความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับ
แต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท�ำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกัน
ในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนัน้
เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
1. 100% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เอาประกันภัย
2. 100% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ
เอาประกันภัย
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3. 100% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่
เอาประกันภัย
ข้อเท้าหรือ สายตาสองข้าง
4. 100% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่
เอาประกันภัย
ข้อเท้า
5. 100% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
เอาประกันภัย
6. 100% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
เอาประกันภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

11

7. 60% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
เอาประกันภัย
8. 60% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
เอาประกันภัย
9. 60% ของจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับสายตาหนึ่งข้าง
เอาประกันภัย
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนส�ำหรับผลทีเ่ กิดขึน้ ตามข้อตกลงคุม้ ครอง
นีร้ วมกันไม่เกินจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ดงั ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษทั จ่ายค่า
ทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนีย้ งั ไม่เต็มจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ บริษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครอง
จนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่เท่านั้น
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ)
การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายผลประโยชน์ส�ำหรับ
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ่ งจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การกระท�ำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ
ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ค�ำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น
ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้ายร่างกายตนเอง
1.3 อาหารเป็นพิษ
1.4 การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน�ำ้ ซึง่ เกิด
จากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
1.5 การแท้งลูก
1.6 สงคราม การรุกราน การกระท�ำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท�ำที่มุ่งร้าย
คล้ายสงคราม ไม่วา่ จะได้มกี ารประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง
ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ
การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุน่ วายการปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซงึ่ กฎอัยการศึก
1.7 การก่อการร้าย
1.8 การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
ใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ง
การแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด�ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.9 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่น
ใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
2.1 ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุ ชนิดรวมถึง
เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก�ำลัง
ขึ้นหรือก�ำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด�ำน�้ำที่ต้อง
ใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น�้ำ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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2.2 ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองก�ำลังขึน้ หรือก�ำลังลง หรือโดยสารอยูใ่ นอากาศยานทีม่ ไิ ด้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.3 ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานประจ�ำอากาศยานใดๆ
2.4 ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.5 ขณะทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม
หรือหลบหนีการจับกุม
2.6 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต�ำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบตั กิ ารนัน้ เกิน 30 วัน บริษทั
จะคืนเบีย้ ประกันภัยตัง้ แต่ระยะเวลาทีเ่ ข้าปฏิบตั กิ ารสงคราม หรือปราบปรามนัน้ จนถึง
วันสิน้ สุดการปฏิบตั กิ ารนัน้ ส่วนหลังจากนัน้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจน
สิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ก�ำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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เงื่อนไขและข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ)
1. การแจ้งอุบัติเหตุ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่ามีเหตุจ�ำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมา
แล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้แล้ว
2. หลักฐานที่ใช้ในการเรียกร้องค่าทดแทน
กรณีเสียชีวิต
ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ผู้เอาประกันเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่ก�ำหนดโดยบริษัท
2. ใบมรณบัตร
3. ส�ำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออก
รายงาน
4. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของต�ำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง
6. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา
ผู้ได้รับความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับความคุ้มครอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่ก�ำหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา
3. ภาพถ่ายแสดงการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครอง
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท�ำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่
ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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3. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถระบุผู้รับประโยชน์ ได้ เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ ใดๆ ภายใต้หมวดความคุ้มครองนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่
ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้ได้
รับความคุ้มครอง
ในกรณีทผี่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองระบุชอื่ ผูร้ บั ประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ บั ประโยชน์ได้เสีย
ชีวิตก่อนผู้ได้รับความคุ้มครองหรือพร้อมกับผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้ได้รับความคุ้มครองต้อง
แจ้งให้บริษทั ทราบเป็นหนังสือถึงการเปลีย่ นตัวผูร้ บั ประโยชน์ หากผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้างต้น เมือ่ ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
เสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง
ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์ราย
ใดเสียชีวติ ก่อนผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองหรือพร้อมกับผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
การรับประโยชน์ของผูร้ บั ประโยชน์ทเี่ หลืออยู่ หากผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองมิได้แจ้งหรือไม่สามารถ
แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง
เสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
4. การสิ้นสุดของความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
4.1 เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองถูกจองจ�ำอยู่ในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองโดยหักเบี้ยประกันภัยส�ำหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
4.2 เมือ่ บริษทั ได้จา่ ยผลประโยชน์ของข้อตกลงคุม้ ครองนีท้ รี่ ะบุไว้ในหน้าตารางจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยครบถ้วนแล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
หมวดการรักษาพยาบาลอันเนือ่ งมาจากโรคมะเร็ง (แบบจ่ายตามจริง)
ค�ำจ�ำกัดความเพิ่มเติม
1. โรคมะเร็ง

หมายถึง โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และ/หรือโรคมะเร็งระยะ
ลุกลาม
2. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หมายถึง การเกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกของเนื้ อ งอกหรื อ เซลล์ ที่ ไ ด้ รั บ
(Non-invasive Cancer/
การตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และไม่
Carcinoma In Situ)
ลุกลามเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement
Membrane) หรือไม่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง
หรือไปยังอวัยวะอื่น ๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือเนือ้
งอกดังต่อไปนี้
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อม
ไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะT1 N0
M0 ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic
Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งผิวหนัง Melanoma (Malignant Melanoma)
ชนิดร้ายแรงทีจ่ ดั อยู่ในขัน้ น้อยกว่าระยะที่ 2 (Stage
2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขั้น/ระยะความรุนแรง
ของโรคมะเร็งผิวหนัง Melanoma ของ American
Joint Committee on Cancer Classification
(4) กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเนื้องอกที่
โอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant Potential)
ทั้งนี้ไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็ง
ผิวหนัง Melanoma ข้างต้น) และเนื้องอกที่มีผลพยาธิ
จัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant
Lesion)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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3. โรคมะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ ได้รับการตรวจ
(Invasive Cancer)
ยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลาม
ลึ ก เกิ น กว่ า ชั้ น รองรั บ เนื้ อ เยื่ อ ชั้ น ผิ ว (Basement
Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือ
ไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง และมะเร็งของไขกระดูก มะเร็ง
เนื้อรก ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
(1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) มะเร็งต่อม
ไทรอยด์ (Thyroid Cancer) หรือมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) ระยะ T1 N0
M0 ตาม TNM Classification
(2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic
Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)
(3) มะเร็งในระยะเริม่ แรกทีย่ งั ไม่ลกุ ลาม (Non-invasive
cancer, Carcinoma in Situ)
(4) มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancers) ยกเว้น
มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant
Melanoma) ที่จัดอยู่ในระยะที่ 2 (Stage II) ขึ้นไป
โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint
Committee on Cancer
(5) กลุ ่ ม เนื้ อ งอกชนิ ด Borderline Tumor (Low
Malignant Potential) ของรังไข่
(6) เนื้องอกที่ผลทางพยาธิวิทยาจัดเป็นเนื้องอกระยะ
ก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I CIN II
CIN III
(7) มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี
(8) มะเร็งที่เกิดขึ้นซ�้ำ หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่น
โดยทีม่ ะเร็งนีเ้ กิดขึน้ ครัง้ แรกก่อนสัญญามีผลบังคับ
หรือภายใน 90 วันหลังสัญญามีผลบังคับ
18
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4. โรงพยาบาล

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทาง
ด้านสถานที่ที่มีจ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียง
พอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีห้องส�ำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาต
ให้จดทะเบียนด�ำเนินการเป็นโรงพยาบาลของอาณา
เขตนั้นๆ
5. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์
โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนด�ำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
6. การวินิจฉัยโรค
หมายถึง การวินิจฉัยชี้ขาดโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่ได้
รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ โดยใช้ประวัตขิ องคนไข้
การตรวจทางกายภาพ การฉายเอ็กซเรย์ และการตรวจ
โรคอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์
หรือจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ และระบุวันที่ใน
การวินิจฉัยโรคไว้อย่างชัดเจน
7. มาตราฐานทางการแพทย์หมายถึง หลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวทางปฏิ บั ติ ท างการแพทย์ แ ผน
ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น สากล และน�ำ มาซึ่ ง แผนการรั ก ษาที่
เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยตามความจ�ำเป็นทางการแพทย์และ
สอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจ
พบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นและ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็น
สมควร
เมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมซึ่งผู้ได้รับ
ความคุ้มครองเข้ารับการรักษานั้น

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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9. ความจ�ำเป็นทางการ
แพทย์

หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของ
ครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษา
พยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจ�ำเป็นของ
ภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการนั้นๆ
10. สภาพที่เป็นมาก่อน หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
การเอาประกันภัย
(1) โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
(Pre-existing Condition)
โรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมี
ผลบังคับ
(2) อาการ หรือความผิดปกติทเี่ ป็นผลมาจากโรคมะเร็ง
ทุกชนิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผล
บังคับ ซึ่งมีนัยส�ำคัญเพียงพอที่ท�ำให้บุคคลทั่วไป
ต้องไปพบแพทย์เพื่อท�ำการวินิจฉัย ดูแล หรือ
ด�ำเนินการรักษา
11. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หมายถึง ระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
(Waiting Period)
ตามข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรือเอกสารแนบท้ายในกรม
ธรรม์ประกันภัย เป็นเหตุให้บริษัทสามารถปฏิเสธการ
จ่ายค่าทดแทนได้
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12. เอดส์ (AIDS)

หมายถึง ภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อ ง (ACQUIRED IMMUNE
DEFICIENCY SYNDROME) ซึ่งเกิดจากการติด
เชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อ
จุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (MALIGNANT
NEOPLASM) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ
ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส
HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)
การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด
เฉพาะเชื้อที่ท�ำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ
(PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA) เชื้อที่
ท�ำให้เกิดโรคล�ำไส้ อักเสบหรือเรื้อรัง (ORGANISM
OR CHRONIC ENTERITIS) เชื้อไวรัส (VIRUS) และ/
หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (DISSEMINATED
FUNGI INFECTION) เนื้องอกร้ายแรง (MALIGNANT
NEOPLASM) ให้ ร วมถึ ง แต่ ไ ม่ จ� ำ กั ด เฉพาะเนื้ อ
งอก KAPOSI’S SARCOMA เนื้ อ งอกเซลล์ น�้ ำ
เหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (CENTRAL
NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA) และ/หรือโรค
ร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการ
ของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้คน
ทีเ่ ป็นเสียชีวติ อย่างกระทันหันเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV
(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) โรคทีท่ ำ� ให้
เยื่อสมองเสื่อมENCEPHALOPATHY (DEMENTIA)
และการระบาดของเชื้อไวรัส
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ความคุ้มครอง
เป็นทีต่ กลงกันว่าในระหว่างทีก่ รมธรรม์ประกันภัยนีม้ ผี ลบังคับ หากผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้
รับการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งตามค�ำจ�ำกัดความที่ก�ำหนดไว้ เมื่อพ้นก�ำหนด
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผล
บังคับครั้งแรก และแพทย์ ได้ระบุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งข้างต้น
ตามความจ�ำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนส�ำหรับค่ารักษาโรคมะเร็งตามวิธที แี่ พทย์ระบุ รวมถึงค่ารักษาอาการ
ของโรคมะเร็งเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นและสมควร ซึ่งเกิด
ขึ้นจากการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามความจ�ำเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ ทัง้ นี้ บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกินจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้บงั คับเฉพาะหมวดการรักษาพยาบาลอันเนือ่ งมาจากโรคมะเร็ง (แบบจ่าย
ตามจริง))
การประกันภัยใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองและไม่จ่ายผลประโยชน์หากผู้ได้รับ
ความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. โรคเอดส์ (AIDS)
2. บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อน
การเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง
ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน�้ำหนักตัว
5. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด
ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล
6. การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
ใดๆ อันเนือ่ งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ง
การแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งด�ำเนิน ติดต่อไปด้วยตัวเอง
7. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
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เงือ่ นไขและข้อก�ำหนดเพิม่ เติมเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะหมวดการรักษาพยาบาลอันเนือ่ งมาจาก
โรคมะเร็ง (แบบจ่ายตามจริง))
1. การวินิจฉัยโรค
โรคมะเร็งต้องได้รบั การวินจิ ฉัยโรคโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลป์ โดยถือเอาการตรวจวินจิ ฉัยตามหลักการวินจิ ฉัยของเนือ้ เยือ่ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ระหว่าง
มีชวี ติ เป็นส�ำคัญ แพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ทวี่ นิ จิ ฉัยจะต้องถือหลักการวินจิ ฉัยภายใต้คำ� นิยาม
ของโรคมะเร็ง ภายหลังที่ได้ตรวจและศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์กับเนื้องอก เนื้อเยื่อ
หรือตัวอย่างที่น่าสงสัย
ในกรณีที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถตรวจเนื้อเยื่อได้เพราะมีผลข้างเคียงซึ่งอาจท�ำให้
ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการตรวจดังกล่าว หรือมีวิธีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
โดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า บริษัทสงวนสิทธิที่จะท�ำการตรวจสอบหลักฐานทางพยาธิวิทยาโดย
แพทย์ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง
การตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษาโรคมะเร็งที่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ต้องเกิดขึ้นและกระท�ำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทย
เท่านั้น
2. การเรียกร้องผลประโยชน์
ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองแล้วแต่กรณี
จะต้องแจ้งบริษัทให้ทราบถึงเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดย
เร็วที่สุด พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 60 วัน
นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่ก�ำหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส�ำคัญและผลการตรวจวินิจฉัยโรค
3. ผลตรวจเนื้อเยื่อจากห้องปฏิบัติการ
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จา่ ย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
5. ส�ำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลและผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัส
HIV หรือโรคเอดส์ (ถ้ามี)
6. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรอง
7. เอกสารอื่นๆตามความจ�ำเป็น (ถ้ามี)
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ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะ
คืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้ได้รับความคุ้มครองไปเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากผูร้ บั ประกันภัยรายอืน่ แต่หากผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ
หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งส�ำเนาใบเสร็จที่มี
การรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัท
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท�ำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้
3. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
3.1. ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งตามค�ำจ�ำกัดความภายใน
90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรกและบริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมดของผู้ได้รับความคุ้มครองที่เป็นโรคมะเร็ง
3.2. บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ของความคุ้มครองหมวดการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก
โรคมะเร็ง ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองครบถ้วนตามจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือตารางผลประโยชน์ของข้อตกลงคุม้ ครองนีค้ รบ
ถ้วนแล้ว
ข้อจ�ำกัดเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะหมวดการรักษาพยาบาลอันเนือ่ งมาจากโรคมะเร็ง (แบบจ่าย
ตามจริง))
1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ�ำกัดไม่เกิน วันละ
ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ในกรณีได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) ค่าห้อง
และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะเป็นจ�ำนวน 2 เท่าของ
ผลประโยชน์ตามข้อ 1 สูงสุดไม่เกิน 15 วัน
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เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ

ข้อตกลงคุ้มครอง
หมวดการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองมะเร็งในปีต่ออายุ
ความคุ้มครอง
เป็ น ที่ ต กลงกั นว่ า ในระหว่ า งระยะเวลาที่ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ มี ผ ลบั ง คั บ หาก
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั จะให้ความคุม้ ครอง
การตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็งในปีต่ออายุ ดังนี้
ประเภทการตรวจ
ตามที่ระบุในเอกสารแนบติด

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส�ำหรับค่าตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็งให้แก่ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นและสมควรตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อจ�ำกัดเฉพาะ (ใช้บงั คับเฉพาะหมวดการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองมะเร็งในปีตอ่ อายุ)
การเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็งในปีต่ออายุเฉพาะในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในเครือข่าย ..ตามเอกสารแนบติด.. ที่บริษัทก�ำหนด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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