กรมธรรม์ ประกันภัยทันตกรรม

โดยการเชื่ อถื อข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อตอบ
แทนเบี้ ยประกันภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องช าระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่ อนไขทัว่ ไป และข้อก าหนดข้อตกลงคุ ม้ ครอง
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่ งมี ความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ ไว้ในส่ วนใดก็ ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ ถื อว่ามี
ความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่วา่ จะปรากฎในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดเป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1. บริษัท หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด
ข้อตกลงคุ ้ม ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ข้อระบุ พิ เศษ ข้อรั บ รอง ใบค าขอประกัน ภัย ใบบัน ทึ ก สลัก หลัง
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย และเอกสารสรุ ป สาระส าคัญ ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี้ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ งสั ญ ญา
ประกันภัย
3. ผู้เอำประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. ผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง หมายถึง ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย และได้ระบุชื่อเป็ นผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้าย ได้แก่
4.1 คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
4.2 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมายที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ และยังมิได้
สมรส หรื ออายุไม่เกิน 23 ปี และกาลังศึกษาอยู่ ของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของคู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย
5. ระยะเวลำเอำประกันภัยเริ่มต้ น หมายถึง วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก ตามเวลาที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6. ทันตแพทย์ หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ ใบอนุญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชี พทันตกรรม ได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถู กต้องจากทันตแพทยสภาและได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พ
สาขาทันตกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
7. โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและ
มีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ห้องสาหรั บการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบี ยนดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
8. คลินิกทันตกรรม หมายถึ ง สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ดาเนิ นการรักษาโรค
ภายในช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
9. มำตรฐำนทำงทันตกรรม หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางทันตกรรมที่เป็ นสากล และนามาซึ่ ง
แผนการรักษาที่ เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ และสอดคล้องกับการตรวจวินิจฉัย การบาบัด
และการรักษา หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
10. ทันตกรรม หมายถึ ง การตรวจวินิจฉัย การบ าบัด หรื อการป้ องกันโรคฟั น โรคอวัยวะที่ เกี่ ยวกับ ฟั น โรค
อวัยวะในช่องปาก โรคของขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวกับขากรรไกร รวมทั้งการกระทาทางศัลยกรรมและ
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การกระทาใดๆ ในการบาบัด บูรณะและฟื้ นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก ขากรรไกร กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ขากรรไกรและการทาฟันในช่องปาก
11. ฟัน หมายถึง อวัยวะที่อยูภ่ ายในช่องปาก มีส่วนรากติดอยู่กบั ขากรรไกรและมีตวั ฟั น มีหน้าที่ กัด ฉี ก เคี้ยว
อาหาร และช่วยในการออกเสี ยงพูดให้ถูกต้องชัดเจน
12. เหงื อก หมายถึ ง ส่ วนหนึ่ งของเยื่อบุ ช่องปาก เป็ นเนื้ อเยื่ออ่อนที่ ปกคลุ มกระดู กส่ วนยื่นของเบ้าฟั น (Alveolar
process) มีขอบเขตตั้งแต่ขอบเหงือก (Gingival margin) ถึงรอยต่อเยื่อเมือกบุช่องปาก เป็ นเนื้ อเยี่อที่ปกคลุ มบางส่ วนของ
ตัวฟัน และบางส่ วนของกระดูกขากรรไกร ทาหน้าที่ตา้ นทานแรงเสี ยดสี อาหารระหว่างการบดเคี้ยว การกลืน
13. ขำกรรไกร หมายถึง กระดูกขากรรไกรมี 2 ชิ้ น คือขากรรไกรบนจะยึดติดกับส่ วนฐานของกระโหลกศรี ษะ
บริ เวณ ใต้ตา และ จมูก และขากรรไกรล่าง เป็ นเพียงส่ วนเดียวที่มีการเคลื่อนไหวจะยึดติดกับกระโหลกศรี ษะด้วยข้อ
ต่อขากรรไกร ซ้าย และ ขวา
14. ฟั นผุ หมายถึง เป็ นการสู ญเสี ยเนื้ อเยื่อของฟั นที่เกิดจากกรดที่สร้างขึ้นโดยเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นช่องปาก ฟั นผุใน
ระยะเริ่ มแรกจะเห็นเป็ นลักษณะขาวขุ่น (White Spots) บนผิวฟั นโดยไม่มีอาการ ถ้าการผุยงั ดาเนิ นต่อไปจะเห็นเป็ นรู
ผุ (Cavitation) และเริ่ มมีอาการเสี ยวหรื อปวดฟั น ถ้าไม่ได้รับการบูรณะโรคจะลุกลามต่อเนื่ องจนถึงเนื้ อฟั น (Dentine) และ
เข้าสู่ โพรงประสาทฟั น (Pulp Chamber) ทาให้เกิดีี หนองปลายรากฟัน และเกิดการสู ญเสี ยฟั นในที่สุด
15. ฟั นคุด (Impacted Tooth) หมายถึง ฟั นที่ไม่งอกออกมาแต่กาเนิ ด ติด และอาจโผล่บางส่ วน หรื อไม่สามารถ
โผล่ข้ ึนมาได้
16. กำรผ่ ำฟันคุด หมายถึง การรักษาโดยการทาศัลยกรรมหรื อการทาการผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุด (Impacted Tooth
Extraction)
17. กำรอุดฟัน หมายถึง วิธีการบูรณะหรื อซ่ อมแซมฟั นที่ทนั ตแพทย์ใช้ในการรักษาฟั นผุ โดยทันตแพทย์จะกรอ
เนื้อฟันที่ผทุ ี่ติดเชื้อออก และจะอุดฟันด้วยวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันต่อไป
18. หินปูน หมายถึง แผ่นคราบจุลินทรี ยท์ ี่แข็งตัวเนื่ องจากมีธาตุแคลเซี ยมจากน้ าลายเข้าไปตกตะกอน ซึ่ งติดอยู่
บนตัวฟัน แม้วา่ จะบ้วนน้ าก็ไม่สามารถหลุดออกได้
19. กำรขุดหินปูน หมายถึง การกาจัดหิ นปูนออกจากฟัน
20. กำรถอนฟัน หมายถึง วิธีการหนึ่งที่ทนั ตแพทย์ใช้ในการรักษาฟันผุ โดยทันตแพทย์จะถอนฟันออก
21. กำรเคลือบฟลูออไรด์ หมายถึ ง การใช้สารเคมีที่มีลกั ษณะคล้ายวุน้ (Fluoride Gel) เคลื อบฟั นไว้โดยทันตแพทย์
เพื่อให้ฟันแข็งแรงมีผลให้ผวิ ฟันแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่ อนของกรดจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุทาให้ฟันผุได้ดีข้ ึน
22. รำกฟั น หมายถึ ง เป็ นส่ วนที่ อยู่ในเหงื อกและเป็ นส่ วนของฟั นที่ ีังอยู่ในช่ องกระดู กขากรรไกรและยึดติ ดกับ
กระดูกเบ้าฟันมีสารเรี ยกว่า ซี เมนตัม (Cementum) ฉาบอยูโ่ ดยรอบผิวภายนอกและเชื่ อมกับกระดูกเบ้าฟั นโดยเนื้ อเยื่อ
23. กำรรั กษำรำกฟั น หมายถึง การกรอกาจัดส่ วนที่ ติดเชื้ อบนตัวฟั นและกรอเปิ ดโพรงประสาทฟั นเพื่อกาจัด
เนื้ อเยื่อโพรงประสาทฟั นที่ติดเชื้ อออกไป การตกแต่งคลองรากฟั น การทาความสะอาดและฆ่าเชื้ อในโพรงรากฟั น
การอุดปิ ดโพรงรากฟั น ทาในฟั นที่ ติดเชื่ อภายในโพรงประสาทฟั นหรื อฟั นที่ ตายเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ เช่ น ฟั นผุ
หรื อ ฟั น ที่ ไ ด้ รั บ การบาดเจ็ บ จากอุ บ ัต เหตุ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย และมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ให้ ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษารากฟั น
โดยทันตแพทย์ ไม่รวมการบูรณะรากฟันหลังการรักษารากฟัน
24. กำรรั กษำรำกฟั นบำงส่ วน หมายถึง กระบวนการผ่าตัดเปิ ดโพรงรากฟั นเพื่อตัดชิ้ นเนื้ อฟั นที่ติดเชื้ อออกไป
บางส่ วนเพื่อคงความมีชีวิตของฟั น การทาความสะอาดและฆ่าเชื้ อในโพรงรากฟั นบางส่ วน การอุดปิ ดโพรงรากฟั น
น้ านมโดยทันตแพทย์ ไม่รวมการบูรณะรากฟันหลังการรักษารากฟัน
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25. กำรบูรณะรำกฟั นหลังกำรรั กษำ หมายถึง วิธีการบูรณะรากฟั นที่รักษาประสาทฟั นแล้วให้แข็งแรง ป้ องกัน
การติดเชื้ออีกหรื อการแตกหัก โดยการใส่ เดือยฟั นและครอบฟัน รวมถึงข้อปฏิบตั ิในการแปรงฟั น การใช้ไหมขัดฟั น
อย่างถูกวิธี และการพบทันตแพทย์เพื่อตรวจตามคาแนะนา
26. ครอบฟั น หมายถึง การบูรณะฟั นที่สูญเสี ยเนื้ อฟั นหรื อมีสภาพที่อ่อนแอหรื อตามข้อบ่งชี้ ของการทาครอง
ฟันตามคาวินิจฉัยของทันตแพทย์ เพื่อป้ องกันและบูรณะฟั นที่ได้รับความเสี ยหาย แตกหัก หรื อได้ผา่ นการรักษารากฟั น
โดยทันตแพทย์จะครอบฟันซี่ น้ นั ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อให้ฟันซี่ น้ นั มีรูปร่ างและประสิ ทธิ ภาพใช้งานได้ดีดงั เดิม
27. กำรรักษำทำงทันตกรรมเพื่อกำรเสริมสวย หมายถึง การรักษาทางทันตกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแก้ไข
ความผิดปกติของอวัยวะทางช่องปากมาแต่กาเนิ ด หรื อเนื่ องจากการบาดเจ็บ โดยการผ่าตัดศัลยกรรม การรักษาหรื อ
บาบัดที่ มุ่งแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงบุ คคลิ กภาพให้ดีข้ ึ นเพื่อสนองความต้องการส่ วนตัว โดยที่ อวัยวะทางช่ องปาก
ไม่ได้ทาหน้าที่ บกพร่ องหรื อผิดปกติใดๆ หรื อหมายถึงการรักษาทางทันตกรรมเพื่อรักษาอาการสภาวะจิตผิดปกติ
หรื อความไม่พึงพอใจต่อสภาพบุคคลิกภาพของตัวเอง
28. ควำมรับผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรับผิดชอบเองตามข้อตกลง
ของสัญญาประกันภัย
29. ปี กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
30. สภำพกำรเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing condition) หมายถึง การเจ็บป่ วย โรคเรื้ อรัง
การบาดเจ็บ หรื ออาการทางโรคใดๆ ตามที่ ได้รับค าวินิ จฉัย คาแนะนา การดู แลหรื อการรัก ษาทางทันตกรรมใน
ระยะเวลาก่อน 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกำหนด
1. สั ญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคา
ขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้ อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรค
หนึ่ ง หรื อรู ้ อยู่แล้วในข้อความจริ งใดแต่ ป กปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่ แจ้งให้บ ริ ษ ทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษ ทั ทราบ
ข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ ยประกันภัยสู งขึ้ นอี ก หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้าง
สัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิ เสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผูเ้ อาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. ควำมสมบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัยและกำรเปลีย่ นแปลงข้ อควำมในสั ญญำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงความคุ ม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงสมบูรณ์
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3. กำรไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ ำนควำมไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญำประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมา
เป็ นเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัย
ภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้นบริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
4. กำรชำระเบีย้ ประกันภัย
4.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบระยะเวลาของการชาระเบี้ยประกันภัยของงวด
ก่อนหน้า บริ ษทั จะทาการเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยตามวีธีการที่ผเู ้ อาประกันภัยตกลงไว้ในใบคาขอเอาประกันภัย และ
หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวดความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
4.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้รับการชาระค่าเบี้ ยประกันภัยตามที่ ผูเ้ อาประกันภัยตกลงไว้กบั บริ ษทั ได้ในงวดใด
ยกเว้น งวดแรกที่ ตอ้ งช าระแล้ว บริ ษ ทั จะผ่อนผัน ให้ช าระเบี้ ยประกันภัย ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ ค รบก าหนด
ระยะเวลาการชาระเบี้ ยประกันภัยของงวดก่ อนหน้า หากหลังจากนั้นบริ ษทั ยังไม่สามารถเรี ยกเก็บเบี้ ยประกันภัย
ดังกล่าวได้ความคุม้ ครองจะเป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระไว้เป็ นครั้งสุ ดท้าย
4.4 หากไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน จะทาให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้ นสุ ดลงโดยอัตโนมัติในวันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้
4.5 การเก็บเบี้ยประกันภัย
บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงไว้ระหว่างบริ ษทั กับผูเ้ อาประกันภัยหรื อที่ระบุในใบคาขอเอา
ประกันภัย เมื่อถึงกาหนดชาระเบี้ยรายงวดตามที่ได้กาหนดดังต่อไปนี้
4.5.1 ชาระแบบ 1 งวด ซึ่ งจะถือกาหนดชาระในวันครบเดือนเดียวกันของแต่ละปี
4.5.2 ผ่อนชาระแบบ 2 งวด ซึ่งจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบ 2 งวด โดยชาระเดือนละ 1 ครั้งต่อเนื่องกันจนครบ
4.5.3 ผ่อนชาระแบบ 4 งวด ซึ่ งจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบ 4 งวด โดยชาระเดือนละ 1 ครั้งต่อเนื่องกันจนครบ
4.5.4 ผ่อนชาระแบบ 12 งวด ซึ่ งจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบ 12 งวด โดยชาระเดือนละ 1 ครั้งต่อเนื่องกันจนครบ
5. กำรสิ้นสุ ดควำมคุ้มครอง
5.1 ความคุ ม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์
หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
5.1.1 ณ วันครบรอบปี ของกรมธรม์ประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
5.1.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผอู ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย
โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
5.1.3 เมื่ อผูเ้ อาประกันภัยถู กจองจาอยู่ในเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคื นเบี้ ยประกันภัยให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
5.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามข้อตกลงระหว่างผูเ้ อาประกันภัยกับบริ ษทั ให้ถือว่า
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับจากวันเริ่ มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
5.2 ความคุม้ ครองของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองแต่ละรายจะสิ้ นสุ ดลงเมื่ อมี เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ งเกิ ดขึ้ น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
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5.2.1 ณ วัน ครบรอบปี ของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เมื่ อผูอ้ ยู่ในอุ ป การะสิ้ น สภาพการเป็ นบุ ค คลผูอ้ ยู่ใ น
อุปการะตามคาจากัดความที่กาหนดไว้
5.2.2 เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชี วิต ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
5.2.3 เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองถูกจองจาอยูใ่ นเรื องจาหรื อทัณฑสถาน ซึ่ งบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับบนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
5.2.4 เมื่อความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยสิ้ นสุ ดลงตามเงื่อนไขการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองข้อ 6.1
5.3 กรมธรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสดุ ในเวลา 16.30 น.
ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
6. กำรบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัย
6.1 บริ ษทั จะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
โดยทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ยนถึ งผูเ้ อาประกันภัยตามที่ อยู่ค รั้ งสุ ดท้ายที่ แจ้งให้ บ ริ ษ ัท ทราบ ในกรณี ที่ มี การชาระ
เบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายผลประโยชน์แต่อย่างใด
6.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ ภายใน 30 วัน
โดยการบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่ที่บริ ษทั ได้รับการแจ้ง หรื อวันที่ที่ระบุในใบแจ้งแล้วแต่วา่ วันใดจะเป็ นวันหลังสุ ด
6.3 บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ย ประกัน ภัย ให้ แก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยหั ก เบี้ ย ประกัน ภัย ส าหรั บ ระยะเวลาที่ ก รมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรื อบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บญั ชี
ธนาคาร หรื อบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี )
7. กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษ ทั มีสิท ธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้ เอาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและ
การตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั
สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยและผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
8. ระยะเวลำทีไ่ ม่ ค้ ุมครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับอาการใดๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการเจ็บป่ วยในระยะเวลา
65 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
อย่า งไรก็ ต าม ระยะเวลาที่ ไ ม่ คุ ้ม ครอง 65 วัน จะไม่ น ามาใช้ ใ นกรณี เป็ นการเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมภายใต้
ผลประโยชน์การรักษาฟัน รากฟัน และขากรรไกรเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
9. กำรส่ งหลักฐำนกำรเรียกร้ อง
ในกรณี การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองหรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามความคุม้ ครองที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองงานทันตแพทย์ตามแบฟอร์ มที่กาหนดโดยบริ ษทั
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายหรื อใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับกับใบสรุ ปปิ ดหน้างาน
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4. เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลประโยชน์เมื่อบริ ษทั ร้องขอ
โดยให้ ส่ งหลั ก ฐานข้ า งต้ น ภายใน 30 วัน นั บ จากวัน ที่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาพยาบาลจากโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก โดยผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ผลประโยชน์ความคุม้ ครองภายใต้เงื่อนไขของกรมธรม์ประกันภัยนี้ต่อบริ ษทั ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ได้รับการชดใช้ใดๆ ตามใบเสร็ จจากสวัสดิการ
ของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใดหรื อจากการประกันภัยรายอื่นใดมาก่อน ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ผลประโยชน์ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อบริ ษทั ได้ โดยจะต้องแนบใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับมาเป็ น
หลักฐานด้วยทุกครั้ง
2. ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้ตามใบเสร็ จนั้นๆ มาแล้วบางส่ วนจากสวัสดิการของรัฐหรื อ
สวัสดิการอื่นใดหรื อจากการประกันภัยรายอื่นใด ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถใช้สิทธิเรี ยกร้องผลประโยชน์เฉพาะ
ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับการชดใช้ได้ โดยบริ ษทั อนุโลมให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงิน
ที่ ได้รับ ชดใช้แล้วจากสวัส ดิ ก ารของรั ฐหรื อสวัส ดิ ก ารอื่ น ใดหรื อจากการประกันภัยรายอื่ นใดเพื่ อประกอบการ
เรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั โดยแสดงหลักฐานการรับเงินบางส่ วนที่รับจากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใด
หรื อจากการประกันภัยรายอื่นใด เพื่อประกอบการพิจารณาการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ต่อไป
3. ในกรณี ที่ ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองได้รับการชดใช้จนเต็มจานวนตามใบเสร็ จแล้วจากสวัสดิการของรัฐหรื อ
สวัสดิ การอื่นใดหรื อจากการประกันภัยรายอื่ นใด ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่สามารถใช้สิทธิ เรี ยกร้ องผลประโยชน์
ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ต่อบริ ษทั ได้อีก และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ตามใบเสร็ จนั้น ให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองอีกต่อไป
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ นได้วา่ มี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
10. กำรจ่ ำยผลประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรภายในกาหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
หลักฐานแสดงความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้
จะไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานความเสี ยหายครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ หากบริ ษ ทั ไม่ อาจจ่ายผลประโยชน์ ให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษ ทั จะรั บ ผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั จากวันที่ครบกาหนดชาระ
11. กำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง
ตามกรมธรรม์ป ระกันภัยกับ บริ ษ ทั และหากผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ย กร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้ พิ พ าทนั้นโดยวิธีก าร
อนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิน ยอมและให้ ท าการวินิ จฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามระเบี ย บส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
12. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่ อนไขข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ เว้นแต่ ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์
หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
กำรประกันภัยนี้ไม่ ค้ ุ มครองค่ ำใช้ จ่ำยกำรรั กษำพยำบำล หรื อควำมเสี ยหำยที่เกิด จำกอำกำร หรื อภำวะควำม
ผิดปกติทเี่ กิดจำก หรื อมีสำเหตุมำจำก
1. กำรเปลีย่ นแปลงหรื อใส่ ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
2. กำรปลูกถ่ ำยอวัยวะทำงด้ ำนทันตกรรม
3. กำรร้ องขอกำรรั กษำหรื อผ่ ำตัดทำงทันตกรรมโดยมิได้ มีกำรแนะนำโดยทั นตแพทย์ รวมถึงกำรบริ กำรใดๆ
ทำงทันตกรรมทีไ่ ม่ จำเป็ นต่ อกำรรักษำ
4. อุปกรณ์ เทียม และอวัยวะเทียมทุกชนิด
5. กำรรักษำอำกำร หรื อควำมผิดปกติอัน เนื่ องมำจำก นอนกัดฟั นทุกชนิด รวมถึงกำรรั กษำควำมผิดปกติอัน
เนื่องมำจำกกำรนอนหลับ
6. กำรรักษำทำงทันตกรรมทีไ่ ม่ ได้ เกิดจำกพยำธิสภำพ
7. กำรรักษำทำงทันตกรรมสำหรับ กำรเจ็บป่ วย โรคเรื้อรัง กำรบำดเจ็บ ต่ ำงๆ ภำยใต้ คำจำกัดควำม “สภำพกำร
เจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing condition) ในกรมธรรม์ ประกันทันตกรรมฉบับนี”้
8. กำรรักษำพยำบำลอันสื บเนื่องมำจำกโรคหรื ออำกำรทีเ่ ป็ นมำแต่ กำเนิด
9. กำรรักษำควำมผิดปกติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
10. กำรตรวจรักษำทำงทันตกรรมใดๆ ทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อควำมเสริมสวย
11. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นอันมีเหตุมำจำกกำรพยำยำมฆ่ ำตัวตำย กำรทำร้ ำยร่ ำงกำยตนเอง หรื อกำรพยำยำมทำร้ ำย
ร่ ำงกำยตนเองไม่ ว่ำจะเป็ นกำรกระทำโดยตนเอง หรื อยินยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทำไม่ ว่ำจะอยู่ในระหว่ ำงวิกลจริตหรื อไม่ กต็ ำม
12. กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ อันมีเหตุมำจำกกำรกระทำของผู้เอำประกันภัย และ/หรื อ ผู้ได้ รับควำมคุ้มครองขณะอยู่
ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรื อยำเสพติดให้ โทษจนไม่ สำมำรถครองสติได้
คำว่ ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
13. กำรบำดเจ็ บที่เกิดขึ้นมีเหตุ มำจำกกำรที่ผ้ ูเอำประกันภัย และ/หรื อ ผู้ได้ รับควำมคุ้ม ครอง เข้ ำร่ วมทะเลำะ
วิวำท หรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดกำรทะเลำะวิวำท
14. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึน้ อันมีเหตุมำจำกกำรที่ผ้ ูเอำประกันภัย และ/หรื อ ผู้ได้ รับควำมคุ้มครอง ก่ ออำชญำกรรม
ทีม่ ีควำมผิดสถำนหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีกำรจับกุม
15. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นอันมีเหตุมำจำกกำรขณะที่ผ้ ูเอำประกันภัย และ/หรื อ ผู้ได้ รับควำมคุ้มครองกำลังขึ้นหรื อ
กำลังลงหรื อโดยสำรอยู่ ในอำกำศยำนที่ มิ ได้ จดทะเบี ยนเพื่ อบรรทุ กผู้ โดยสำรและมิ ได้ ประกอบกำรโดยสำยกำรบิ น
พำณิชย์
16. กำรบำดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ อันมีเหตุมำจำกำรขณะที่ผ้ เู อำประกันภัย และ/หรื อ ผู้ได้ รับควำมคุ้มครองร่ วมขับขี่หรื อ
ปฏิบัติหน้ ำทีเ่ ป็ นพนักงำนประจำอำกำศยำนใดๆ
17. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึน้ อันมีเหตุมำจำกกำรที่ผ้ ูเอำประกันภัย และ/หรื อ ผู้ได้ รับควำมคุ้มครองร่ วมแข่ งรถหรื อ
แข่ งเรื อทุกชนิ ด แข่ งม้ ำ แข่ งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ กำรโดดร่ มเพื่ อรั กษำ
ชี วิต) ขณะกำลังขึ้นหรื อกำลังลงหรื อโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ ถึงอำกำศ
และเครื่ องช่ วยหำยใจใต้ นำ้
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18. สงครำม กำรรุ กรำน กำรกระทำที่ม่ ุงร้ ำยของศัตรู ต่ำงชำติ หรื อกำรกระทำที่ม่ ุงร้ ำยคล้ ำยสงครำม ไม่ ว่ำจะได้
มีกำรประกำศสงครำมหรื อไม่ ก็ตำม หรื อสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้ อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่ อ
ควำมวุ่นว่ ำน กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรื อเหตุกำรณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีกำรประกำศ
หรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
19. กำรก่อกำรร้ ำย
กำรก่ อกำรร้ ำย หมำยถึง กำรกระทำซึ่ งใช้ กำลังหรื อควำมรุ นแรง และ/หรื อ มีกำรข่ มขู่โดยบุ คคลหรื อกลุ่ม
บุ คคลใดไม่ ว่ำจะเป็ นกำรกระทำเพียงลำพัง กำรกระทำกำรแทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์ กรใด หรื อรั ฐบำลใด ซึ่ ง
กระทำเพื่ อผลทำงกำรเมื อง ศำสนำ ลัทธิ นิยมหรื อจุ ดประสงค์ ที่คล้ ำยคลึงกัน รวมทั้งเพื่ อต้ องกำรส่ งผลให้ รัฐบำล
และ/หรื อ สำธำรณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสำธำรณชนตกอยู่ในภำวะตื่นตระหนกหวำดกลัว
20. กำรแผ่ รังสี หรื อกำรแพร่ กมั มันตภำพรังสี จำกเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจำกกำกนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมำจำกกำร
เผำไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆ แห่ งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
21. กำรระเบิ ดของกัม มันติภำพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัต ถุ อันตรำยอื่ นใดที่อำจเกิด กำร
ระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลียร์ ได้
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย มี ผ ลบังคับ และภายใต้ข ้อ ก าหนดของเงื่ อนไขข้อตกลงคุ ้ม ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หากผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองได้รับการบาบัดรั กษาโรคโดยทันตแพทย์ เมื่ อพ้นระยะเวลาที่ ไม่คุม้ ครอง
(Waiting Period) บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตราฐานทางการแพทย์ให้ตามจานวนที่ ต้องจ่ ายจริ ง แต่ไม่ เกิ น จานวนเงิ น
ผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับข้อตกลงคุม้ ครองดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรขูดหินปูน กำรขัดฟัน และกำรเคลือบฟลูออไรด์
บริ ษ ทั ตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ ค่ าขูดหิ น ปู น ค่ าขัดฟั น และเคลื อบฟลู ออไรด์ให้ แก่ ผูไ้ ด้รับความคุ ้มครอง
สาหรับ การบาบัดรัก ษาโดยทันตแพทย์ ซึ่ งเป็ นผลจากการตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ภายใต้เงื่ อนไขความ
คุม้ ครองดังต่อไปนี้
1. ผูไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครองสามารถใช้สิ ท ธิ ในการขูดหิ นปู น การขัดฟั น หรื อ การท าความสะอาดและเคลื อบ
ฟลูออไรด์ ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายการต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย โดยการใช้สิทธิ แต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาห่ างกันไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และหากผูเ้ อาประกันภัยได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั ในปี ถัดไป ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
จะสามารถใช้สิทธิ ในการขูดหิ นปูนหรื อการขัดฟันสาหรับครั้งแรกของปี ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ก็ต่อเมื่อพ้น
กาหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากการใช้สิทธิ การขูดหินปูน การขัดฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์ครั้งล่าสุ ดไปแล้ว
2. การจ่ายผลประโยชน์การขูดหิ นปูน การขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ตามข้อ 1 ข้างต้น จะจ่ายตามจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ท้ งั นี้ จะจ่ายรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรอุดฟันและกำรถอนฟัน (รวมถึงกำรถอนฟันคุด)
บริ ษทั ตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ค่าอุดฟั น และถอนฟั นให้แก่ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครอง สาหรับการบาบัดรักษาโดย
ทันตแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจากการตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรมภายใต้เงื่อนไขความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถใช้สิทธิ ในการอุดฟั นหรื อถอนฟั นได้ไม่เกิ น 2 ครั้งต่อปี และการถอนฟั นคุด
ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี โดยการใช้สิทธิ แต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาห่ างกันไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และหากผูเ้ อาประกันภัย
ได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั ในปี ต่อไป ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะสามารถใช้สิทธิ ในการอุดฟันและถอน
ฟั นสาหรับครั้งแรกของปี ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ก็ต่อเมื่ อพ้นกาหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากการใช้สิทธิ
การอุดฟันและถอนฟันครั้งล่าสุ ดไปแล้ว
2. โดยการจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ค่าอุดฟั น และ/หรื อ ถอนฟัน (รวมถึงการถอนฟันคุด) ข้างต้น บริ ษทั จะ
จ่ายตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ท้ งั นี้ จะจ่ายรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่กาหนดไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อปี
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรรักษำรำกฟัน
บริ ษ ัท ตกลงจะจ่ ายผลประโยชน์ ค่ ารั ก ษารากฟั น ให้ แก่ ผู ไ้ ด้รับ ความคุ ้ม ครอง ส าหรั บ การบ าบัด รั ก ษาโดย
ทันตแพทย์ ซึ่ งเป็ นผลจากการตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ภายใต้เงื่อนไขความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
1. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะได้สิทธิในการรักษารากฟัน แต่ท้ งั นี้ไม่รวมถึง
1.1 ค่ารักษาและการศัลยกรรมเพื่อการบูรณะรากฟันหลังการรักษาประสาทฟัน
1.2 ค่าวัสดุเดื่อยฟันและวัสดุครอบฟัน
2. การจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์ค่ารักษารากฟั นข้างต้น บริ ษทั จะจ่ายตามจานวนเงินค่ารักษาที่ตอ้ งจ่ายจริ ง
ในการรักษาแต่ละครั้ง แต่ท้ งั นี้ การจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ขอ้ ตกลงความคุ ม้ ครองนี้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ไม่
เกินจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
อย่า งไรก็ ต ามการจ่ า ยผลประโยชน์ ส าหรั บ ความคุ ้ม ครองนี้ จะลดลงเหลื อ เพี ย ง 50 เปอร์ เซนต์ (%) ของ
ผลประโยชน์ที่พ่ ึงได้รับข้างต้น ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง มีโรคเรื้ อรัง การเจ็บป่ วย
หรื อการบาดเจ็บในระหว่าง 120 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับ
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรรักษำฟัน และขำกรรไกรเนื่ องจำกอุบัติเหตุ (ควำมรับผิดส่ วนแรก 10%)
คำจำกัดควำมเพิม่ เติม
อุบัติเหตุ หมายถึ ง เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิ ดผลที่ผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
กำรบำดเจ็บ หมายถึ ง การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุ บตั ิ เหตุซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากเหตุอื่น
ค่ ำรั กษำพยำบำลทำงด้ ำนทันตกรรม หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้านทันตกรรม อันเนื่ องจากการ
บาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ควำมคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ ผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครอง ต้องรับการรักษาพยาบาลโดยทันตแพทย์เพื่อการรักษาฟั น
และขากรรไกรเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกิ ดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์
ให้แก่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ น
ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
ความรั บ ผิด ชอบสู งสุ ด ของบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ การรั ก ษาฟั น เนื่ อ งจากอุ บ ัติ เหตุ ใ นแต่ ล ะครั้ งจะไม่ เกิ น กว่า 90
เปอร์ เซนต์ (%) ของค่ารักษาที่ได้รับการคุ ม้ ครอง แต่ท้ งั นี้ ความรับผิดชอบสู งสุ ดจะไม่เกิ นจานวนเงิ นผลประโยชน์
ตามที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรม์ประกันภัย
การคานวณจานวนเงินผลประโยชน์การรักษาฟั นและขากรรไกรเนื่องจากอุบตั ิเหตุที่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้อง
รับผิด มีวธิ ี การคานวณดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1. ความรั บ ผิดส่ วนแรก 10% เท่ ากับ ค่ าใช้จ่ายอัน เกิ ด จากการรั ก ษาฟั น และขากรรไกรเนื่ อ งจาก
อุบตั ิเหตุตามที่สามารถใช้สิทธิเรี ยกร้องได้คูณ 10%
ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายเฉพาะในการรั กษาฟั น และขากรรไกรเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ ที่ นามาเรี ยกร้ องกับ บริ ษ ทั จะ
เท่ากับ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรักษาฟั น และขากรรไกรเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ตามจานวนที่สามารถใช้สิทธิ เรี ยกร้องได้
หักด้วยความรับผิดส่ วนแรก 10%
กำรรักษำนอกประเทศไทย
การรักษาพยาบาลเนื่ องจากการบาดเจ็บตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
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