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กรมธรรม์ประกนัภัยทนัตกรรม 
 โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพื่อตอบ
แทนเบ้ียประกันภยัท่ีผูเ้อาประกันภยัต้องช าระภายใต้ขอ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไป และขอ้ก าหนดข้อตกลงคุม้ครอง 
ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค ำจ ำกดัควำม 
ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ถือว่ามี

ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฎในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1. บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
2. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด

ขอ้ตกลงคุ้มครอง ข้อยกเวน้ เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบค าขอประกันภยั ใบบนัทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระส าคญัตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยั 

3. ผู้เอำประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

4. ผู้ได้รับควำมคุ้มครอง หมายถึง ผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั และไดร้ะบุช่ือเป็นผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือเอกสารแนบทา้ย ไดแ้ก่ 

4.1 คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีมีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์    
4.2 บุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมายท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และยงัมิได้

สมรส หรืออายไุม่เกิน 23 ปี และก าลงัศึกษาอยู ่ของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั 
5. ระยะเวลำเอำประกนัภัยเร่ิมต้น หมายถึง วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก ตามเวลาท่ี

ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
6. ทันตแพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบอนุญาตเป็น

ผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากทนัตแพทยสภาและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
สาขาทนัตกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 

7. โรงพยำบำล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและ
มีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

8. คลินิกทันตกรรม หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการรักษาโรค
ภายในช่องปากและฟันโดยทนัตแพทย ์และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

9. มำตรฐำนทำงทันตกรรม หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางทนัตกรรมท่ีเป็นสากล และน ามาซ่ึง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์และสอดคลอ้งกบัการตรวจวินิจฉัย การบ าบดั 
และการรักษา หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

10. ทันตกรรม หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การบ าบดั หรือการป้องกนัโรคฟัน โรคอวยัวะท่ีเก่ียวกบัฟัน โรค
อวยัวะในช่องปาก โรคของขากรรไกร และกระดูกใบหนา้ท่ีเก่ียวกบัขากรรไกร รวมทั้งการกระท าทางศลัยกรรมและ
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การกระท าใดๆ ในการบ าบดั บูรณะและฟ้ืนฟูสภาพของอวยัวะในช่องปาก ขากรรไกร กระดูกใบหนา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ขากรรไกรและการท าฟันในช่องปาก 

11. ฟัน หมายถึง อวยัวะท่ีอยูภ่ายในช่องปาก มีส่วนรากติดอยู่กบัขากรรไกรและมีตวัฟัน มีหนา้ท่ี กดั ฉีก เค้ียว
อาหาร และช่วยในการออกเสียงพูดใหถู้กตอ้งชดัเจน 

12. เหงือก หมายถึง ส่วนหน่ึงของเยื่อบุช่องปาก เป็นเน้ือเยื่ออ่อนท่ีปกคลุมกระดูกส่วนยื่นของเบา้ฟัน (Alveolar
process) มีขอบเขตตั้งแต่ขอบเหงือก (Gingival margin) ถึงรอยต่อเยื่อเมือกบุช่องปาก เป็นเน้ือเยี่อท่ีปกคลุมบางส่วนของ
ตวัฟัน และบางส่วนของกระดูกขากรรไกร ท าหนา้ท่ีตา้นทานแรงเสียดสีอาหารระหวา่งการบดเค้ียว การกลืน 

13. ขำกรรไกร หมายถึง กระดูกขากรรไกรมี 2 ช้ิน คือขากรรไกรบนจะยึดติดกบัส่วนฐานของกระโหลกศรีษะ
บริเวณ ใตต้า และ จมูก และขากรรไกรล่าง เป็นเพียงส่วนเดียวท่ีมีการเคล่ือนไหวจะยดึติดกบักระโหลกศรีษะดว้ยขอ้
ต่อขากรรไกร ซา้ย และ ขวา 

14. ฟันผุ หมายถึง เป็นการสูญเสียเน้ือเยื่อของฟันท่ีเกิดจากกรดท่ีสร้างข้ึนโดยเช้ือจุลินทรียใ์นช่องปาก ฟันผุใน
ระยะเร่ิมแรกจะเห็นเป็นลกัษณะขาวขุ่น (White Spots) บนผวิฟันโดยไม่มีอาการ ถา้การผยุงัด าเนินต่อไปจะเห็นเป็นรู
ผ ุ(Cavitation) และเร่ิมมีอาการเสียวหรือปวดฟัน ถา้ไม่ไดรั้บการบูรณะโรคจะลุกลามต่อเน่ืองจนถึงเน้ือฟัน (Dentine) และ
เขา้สู่โพรงประสาทฟัน (Pulp Chamber) ท าใหเ้กิดีีหนองปลายรากฟัน และเกิดการสูญเสียฟันในท่ีสุด 

15. ฟันคุด (Impacted Tooth) หมายถึง ฟันท่ีไม่งอกออกมาแต่ก าเนิด ติด และอาจโผล่บางส่วน หรือไม่สามารถ
โผล่ข้ึนมาได ้

16. กำรผ่ำฟันคุด หมายถึง การรักษาโดยการท าศลัยกรรมหรือการท าการผา่ตดัเพื่อถอนฟันคุด (Impacted Tooth
Extraction) 

17. กำรอุดฟัน หมายถึง วธีิการบูรณะหรือซ่อมแซมฟันท่ีทนัตแพทยใ์ชใ้นการรักษาฟันผุ โดยทนัตแพทยจ์ะกรอ
เน้ือฟันท่ีผท่ีุติดเช้ือออก และจะอุดฟันดว้ยวสัดุท่ีใชใ้นการอุดฟันต่อไป 

18. หินปูน หมายถึง แผน่คราบจุลินทรียท่ี์แขง็ตวัเน่ืองจากมีธาตุแคลเซียมจากน ้ าลายเขา้ไปตกตะกอน ซ่ึงติดอยู่
บนตวัฟัน แมว้า่จะบว้นน ้าก็ไม่สามารถหลุดออกได ้

19. กำรขุดหินปูน หมายถึง การก าจดัหินปูนออกจากฟัน
20. กำรถอนฟัน หมายถึง วธีิการหน่ึงท่ีทนัตแพทยใ์ชใ้นการรักษาฟันผ ุโดยทนัตแพทยจ์ะถอนฟันออก
21. กำรเคลือบฟลูออไรด์ หมายถึง การใช้สารเคมีท่ีมีลกัษณะคล้ายวุน้ (Fluoride Gel) เคลือบฟันไวโ้ดยทนัตแพทย์

เพื่อใหฟั้นแขง็แรงมีผลใหผ้วิฟันแขง็แรงและทนต่อการกดักร่อนของกรดจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุท าใหฟั้นผไุดดี้ข้ึน 
22. รำกฟัน หมายถึง เป็นส่วนท่ีอยู่ในเหงือกและเป็นส่วนของฟันท่ีีังอยู่ในช่องกระดูกขากรรไกรและยึดติดกบั

กระดูกเบา้ฟันมีสารเรียกวา่ ซีเมนตมั (Cementum) ฉาบอยูโ่ดยรอบผิวภายนอกและเช่ือมกบักระดูกเบา้ฟันโดยเน้ือเยื่อ 
23. กำรรักษำรำกฟัน หมายถึง การกรอก าจดัส่วนท่ีติดเช้ือบนตวัฟันและกรอเปิดโพรงประสาทฟันเพื่อก าจดั

เน้ือเยื่อโพรงประสาทฟันท่ีติดเช้ือออกไป การตกแต่งคลองรากฟัน การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือในโพรงรากฟัน 
การอุดปิดโพรงรากฟัน ท าในฟันท่ีติดเช่ือภายในโพรงประสาทฟันหรือฟันท่ีตายเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันผ ุ
หรือฟันท่ีได้รับการบาดเจ็บจากอุบัตเหตุท่ีได้รับการวินิจฉัยและมีข้อบ่งช้ีให้ต้องได้รับการรักษารากฟัน                
โดยทนัตแพทย ์ไม่รวมการบูรณะรากฟันหลงัการรักษารากฟัน 

24. กำรรักษำรำกฟันบำงส่วน หมายถึง กระบวนการผ่าตดัเปิดโพรงรากฟันเพื่อตดัช้ินเน้ือฟันท่ีติดเช้ือออกไป
บางส่วนเพื่อคงความมีชีวิตของฟัน การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือในโพรงรากฟันบางส่วน การอุดปิดโพรงรากฟัน
น ้านมโดยทนัตแพทย ์ไม่รวมการบูรณะรากฟันหลงัการรักษารากฟัน 
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25. กำรบูรณะรำกฟันหลังกำรรักษำ หมายถึง วิธีการบูรณะรากฟันท่ีรักษาประสาทฟันแลว้ให้แข็งแรง ป้องกนั
การติดเช้ืออีกหรือการแตกหกั โดยการใส่เดือยฟันและครอบฟัน รวมถึงขอ้ปฏิบติัในการแปรงฟัน การใชไ้หมขดัฟัน
อยา่งถูกวธีิ และการพบทนัตแพทยเ์พื่อตรวจตามค าแนะน า 

26. ครอบฟัน หมายถึง การบูรณะฟันท่ีสูญเสียเน้ือฟันหรือมีสภาพท่ีอ่อนแอหรือตามขอ้บ่งช้ีของการท าครอง
ฟันตามค าวินิจฉัยของทนัตแพทย ์เพื่อป้องกนัและบูรณะฟันท่ีไดรั้บความเสียหาย แตกหกั หรือไดผ้า่นการรักษารากฟัน 
โดยทนัตแพทยจ์ะครอบฟันซ่ีนั้นดว้ยวสัดุประเภทต่างๆ เพื่อใหฟั้นซ่ีนั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพใชง้านไดดี้ดงัเดิม 

27. กำรรักษำทำงทันตกรรมเพ่ือกำรเสริมสวย หมายถึง การรักษาทางทนัตกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแกไ้ข
ความผิดปกติของอวยัวะทางช่องปากมาแต่ก าเนิด หรือเน่ืองจากการบาดเจ็บ โดยการผา่ตดัศลัยกรรม การรักษาหรือ
บ าบดัท่ีมุ่งแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงบุคคลิกภาพให้ดีข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการส่วนตวั โดยท่ีอวยัวะทางช่องปาก
ไม่ไดท้  าหน้าท่ีบกพร่องหรือผิดปกติใดๆ หรือหมายถึงการรักษาทางทนัตกรรมเพื่อรักษาอาการสภาวะจิตผิดปกติ
หรือความไม่พึงพอใจต่อสภาพบุคคลิกภาพของตวัเอง 

28. ควำมรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรับผดิชอบเองตามขอ้ตกลง
ของสัญญาประกนัภยั 

29. ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบัแต่วนั
ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

30. สภำพกำรเจ็บป่วยทีเ่ป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย (Pre-existing condition) หมายถึง การเจบ็ป่วย โรคเร้ือรัง
การบาดเจ็บหรืออาการทางโรคใดๆ ตามท่ีได้รับค าวินิจฉัย ค าแนะน า การดูแลหรือการรักษาทางทนัตกรรมใน
ระยะเวลาก่อน 120 วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 

หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก ำหนด 
1. สัญญำประกนัภัย

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองในใบค า
ขอเอาประกนัภยัและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีไดใ้ห้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั 
บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยู่แลว้แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรค
หน่ึง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจ้งให้บริษทัทราบ ซ่ึงถ้าบริษทัทราบ
ขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้ง
สัญญาประกนัภยัได ้
 บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได้
แถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
2. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกนัภัยและกำรเปลีย่นแปลงข้อควำมในสัญญำประกันภัย

กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีรวมทั้งขอ้ตกลงความคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีหรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงสมบูรณ์ 
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3. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกนัภัย
บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัมา

เป็นเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกนัภยั
ภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้นบริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
4. กำรช ำระเบีย้ประกนัภัย

4.1  เบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 4.2  เบ้ียประกนัภยัในงวดถดัไปจะถึงก าหนดช าระในวนัครบรอบระยะเวลาของการช าระเบ้ียประกนัภยัของงวด
ก่อนหนา้ บริษทัจะท าการเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัตามวีธีการท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงไวใ้นใบค าขอเอาประกนัภยั และ
หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัอยา่งถูกตอ้งในทุกงวดความคุม้ครองก็จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
 4.3  ในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้รับการช าระค่าเบ้ียประกนัภยัตามท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงไวก้บับริษทัไดใ้นงวดใด
ยกเวน้งวดแรกท่ีตอ้งช าระแล้ว บริษทัจะผ่อนผนัให้ช าระเบ้ียประกันภยัภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีครบก าหนด
ระยะเวลาการช าระเบ้ียประกนัภยัของงวดก่อนหน้า หากหลงัจากนั้นบริษทัยงัไม่สามารถเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยั
ดงักล่าวไดค้วามคุม้ครองจะเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระไวเ้ป็นคร้ังสุดทา้ย  
 4.4  หากไม่มีการช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่นผนั จะท าให้ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
ส้ินสุดลงโดยอตัโนมติัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดช้ าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้

4.5  การเก็บเบ้ียประกนัภยั 
 บริษทัจะเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัตามท่ีตกลงไวร้ะหวา่งบริษทักบัผูเ้อาประกนัภยัหรือท่ีระบุในใบค าขอเอา

ประกนัภยั เม่ือถึงก าหนดช าระเบ้ียรายงวดตามท่ีไดก้ าหนดดงัต่อไปน้ี  
4.5.1 ช าระแบบ 1 งวด ซ่ึงจะถือก าหนดช าระในวนัครบเดือนเดียวกนัของแต่ละปี  
4.5.2 ผอ่นช าระแบบ 2 งวด ซ่ึงจะถึงก าหนดช าระในวนัครบรอบ 2 งวด โดยช าระเดือนละ 1 คร้ังต่อเน่ืองกนัจนครบ  
4.5.3 ผอ่นช าระแบบ 4 งวด ซ่ึงจะถึงก าหนดช าระในวนัครบรอบ 4 งวด โดยช าระเดือนละ 1 คร้ังต่อเน่ืองกนัจนครบ  
4.5.4 ผอ่นช าระแบบ 12 งวด ซ่ึงจะถึงก าหนดช าระในวนัครบรอบ 12 งวด โดยช าระเดือนละ 1 คร้ังต่อเน่ืองกนัจนครบ   

5. กำรส้ินสุดควำมคุ้มครอง
5.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึงเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ีแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
5.1.1 ณ วนัครบรอบปีของกรมธรมป์ระกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ 
5.1.2 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั 

โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
5.1.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทณัฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่      

ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
5.1.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบับริษทั ให้ถือว่า

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่มีผลบงัคบันบัจากวนัเร่ิมตน้ท่ีมีผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 5.2 ความคุม้ครองของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแต่ละรายจะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน
ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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5.2.1 ณ วนัครบรอบปีของกรมธรรม์ประกันภยั เม่ือผูอ้ยู่ในอุปการะส้ินสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยู่ใน
อุปการะตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดไว ้

5.2.2 เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

5.2.3 เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกจองจ าอยูใ่นเรืองจ าหรือทณัฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่
ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบับน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

5.2.4 เม่ือความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไขการส้ินสุดความคุม้ครองขอ้ 6.1 
 5.3 กรมธรม์ประกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินสดุในเวลา 16.30 น. 
ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
6. กำรบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับการช าระเบ้ียประกนัภยั
6.1  บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดท้ายท่ีแจง้ให้บริษัททราบ ในกรณีท่ีมีการช าระ       
เบ้ียประกนัภยัไปแลว้ จะไม่เป็นผลใหบ้ริษทัจะตอ้งรับผดิชอบจ่ายผลประโยชน์แต่อยา่งใด 
 6.2  ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ ภายใน 30 วนั 
โดยการบอกเลิกจะมีผลบงัคบัในวนัท่ีท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้ หรือวนัท่ีท่ีระบุในใบแจง้แลว้แต่วา่วนัใดจะเป็นวนัหลงัสุด 
 6.3  บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั โดยหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน (หากหกัจากบญัชีธนาคาร หรือบตัรเครดิต ก็จะคืนกลบัไปท่ีบญัชี
ธนาคาร หรือบตัรเครดิต แลว้แต่กรณี) 
7. กำรตรวจทำงกำรแพทย์

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู ้เอาประกนัภยัและผูไ้ด้รับความ
คุม้ครองเท่าท่ีจ  าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและ
การตรวจวนิิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทั
สามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัและผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้
8. ระยะเวลำทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period)

บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีส าหรับอาการใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเจ็บป่วยในระยะเวลา
65 วนั หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาท่ีไม่คุ ้มครอง 65 วนั จะไม่น ามาใช้ในกรณีเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้
ผลประโยชน์การรักษาฟัน รากฟัน และขากรรไกรเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
9. กำรส่งหลกัฐำนกำรเรียกร้อง

ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ผูไ้ด้รับความคุม้ครองหรือตวัแทนของผูไ้ด้รับ
ความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ครองท่ีก าหนดโดยบริษทั
2. ใบรับรองงานทนัตแพทยต์ามแบฟอร์มท่ีก าหนดโดยบริษทั
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายหรือใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบักบัใบสรุปปิดหนา้งาน
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4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาผลประโยชน์เม่ือบริษทัร้องขอ
 โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 ว ัน นับจากวันท่ีได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง
ผลประโยชน์ความคุม้ครองภายใตเ้ง่ือนไขของกรมธรมป์ระกนัภยัน้ีต่อบริษทัไดต้ามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1. ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ไดรั้บการชดใชใ้ดๆ ตามใบเสร็จจากสวสัดิการ
ของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกนัภยัรายอ่ืนใดมาก่อน ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ผลประโยชน์ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีต่อบริษทัได ้โดยจะตอ้งแนบใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัมาเป็น
หลกัฐานดว้ยทุกคร้ัง 

2. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชต้ามใบเสร็จนั้นๆ มาแลว้บางส่วนจากสวสัดิการของรัฐหรือ
สวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกนัภยัรายอ่ืนใด ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะ
ในส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บการชดใชไ้ด ้โดยบริษทัอนุโลมให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงิน
ท่ีได้รับชดใช้แล้วจากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภยัรายอ่ืนใดเพื่อประกอบการ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั โดยแสดงหลกัฐานการรับเงินบางส่วนท่ีรับจากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใด
หรือจากการประกนัภยัรายอ่ืนใด เพื่อประกอบการพิจารณาการชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษทัต่อไป 

3. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใช้จนเต็มจ านวนตามใบเสร็จแล้วจากสวสัดิการของรัฐหรือ
สวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกนัภยัรายอ่ืนใด ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์
ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีต่อบริษทัไดอี้ก และบริษทัไม่ตอ้งรับผดิชอบในการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 
ตามใบเสร็จนั้น ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองอีกต่อไป 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
10. กำรจ่ำยผลประโยชน์

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นและสมควรภายในก าหนดระยะเวลา 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
หลกัฐานแสดงความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปไดอี้กตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ี
จะไม่เกิน 90 วนั นบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานความเสียหายครบถว้นแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ 
11. กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้รียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกนัภยักับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
12. เง่ือนไขบังคับก่อน

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีเวน้แต่ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ 
หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำพยำบำล หรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกอำกำร หรือภำวะควำม
ผดิปกติทีเ่กดิจำก หรือมีสำเหตุมำจำก 

1. กำรเปลีย่นแปลงหรือใส่ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์
2. กำรปลูกถ่ำยอวยัวะทำงด้ำนทนัตกรรม
3. กำรร้องขอกำรรักษำหรือผ่ำตัดทำงทันตกรรมโดยมิได้มีกำรแนะน ำโดยทันตแพทย์ รวมถึงกำรบริกำรใดๆ

ทำงทนัตกรรมทีไ่ม่จ ำเป็นต่อกำรรักษำ 
4. อุปกรณ์เทยีม และอวยัวะเทยีมทุกชนิด
5. กำรรักษำอำกำร หรือควำมผิดปกติอันเน่ืองมำจำก นอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงกำรรักษำควำมผิดปกติอัน

เน่ืองมำจำกกำรนอนหลบั 
6. กำรรักษำทำงทนัตกรรมทีไ่ม่ได้เกดิจำกพยำธิสภำพ
7. กำรรักษำทำงทันตกรรมส ำหรับกำรเจ็บป่วย โรคเร้ือรัง กำรบำดเจ็บ ต่ำงๆ ภำยใต้ค ำจ ำกัดควำม “สภำพกำร

เจ็บป่วยทีเ่ป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภัย (Pre-existing condition) ในกรมธรรม์ประกนัทนัตกรรมฉบับนี”้ 
8. กำรรักษำพยำบำลอนัสืบเน่ืองมำจำกโรคหรืออำกำรทีเ่ป็นมำแต่ก ำเนิด
9. กำรรักษำควำมผดิปกติของกำรเจริญเติบโตและพฒันำกำร
10. กำรตรวจรักษำทำงทนัตกรรมใดๆ ทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือควำมเสริมสวย
11. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นอันมีเหตุมำจำกกำรพยำยำมฆ่ำตัวตำย กำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง หรือกำรพยำยำมท ำร้ำย

ร่ำงกำยตนเองไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำไม่ว่ำจะอยู่ในระหว่ำงวกิลจริตหรือไม่กต็ำม 
12. กำรบำดเจ็บทีเ่กิดขึน้อนัมีเหตุมำจำกกำรกระท ำของผู้เอำประกนัภัย และ/หรือ ผู้ได้รับควำมคุ้มครองขณะอยู่

ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่สำมำรถครองสติได้ 
ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธ์ิสุรำ” น้ัน ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 

150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
13. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นมีเหตุมำจำกกำรที่ผู้เอำประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับควำมคุ้มครอง เข้ำร่วมทะเลำะ

ววิำท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิกำรทะเลำะววิำท 
14. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึน้อันมีเหตุมำจำกกำรที่ผู้เอำประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับควำมคุ้มครอง ก่ออำชญำกรรม

ทีม่ีควำมผดิสถำนหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม 
15. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นอันมีเหตุมำจำกกำรขณะที่ผู้เอำประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับควำมคุ้มครองก ำลังขึ้นหรือ

ก ำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบิน
พำณชิย์ 

16. กำรบำดเจ็บทีเ่กิดขึน้อันมีเหตุมำจำกำรขณะที่ผู้เอำประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับควำมคุ้มครองร่วมขับขี่หรือ
ปฏิบัติหน้ำทีเ่ป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใดๆ 

17. กำรบำดเจ็บที่เกิดขึน้อันมีเหตุมำจำกกำรที่ผู้เอำประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับควำมคุ้มครองร่วมแข่งรถหรือ
แข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพ่ือรักษำ
ชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ ด ำน ้ำที่ต้องใช้ถึงอำกำศ
และเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ำ้ 
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18. สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำที่มุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม ไม่ว่ำจะได้
มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อ
ควำมวุ่นว่ำน กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศ
หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก 

19. กำรก่อกำรร้ำย
กำรก่อกำรร้ำย หมำยถึง กำรกระท ำซ่ึงใช้ก ำลังหรือควำมรุนแรง และ/หรือ มีกำรข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใดไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำเพียงล ำพัง กำรกระท ำกำรแทน หรือที่เกี่ยวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบำลใด ซ่ึง
กระท ำเพ่ือผลทำงกำรเมือง ศำสนำ ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ำยคลึงกัน รวมทั้งเพ่ือต้องกำรส่งผลให้รัฐบำล 
และ/หรือ สำธำรณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสำธำรณชนตกอยู่ในภำวะต่ืนตระหนกหวำดกลวั 

20. กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กมัมันตภำพรังสีจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำร
เผำไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และจำกกรรมวธีิใดๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ซ่ึงด ำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

21. กำรระเบิดของกัมมันติภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำยอ่ืนใดที่อำจเกิดกำร
ระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลยีร์ได้ 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคับและภายใต้ข้อก าหนดของเง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หากผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้รับการบ าบดัรักษาโรคโดยทนัตแพทย ์เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตราฐานทางการแพทยใ์ห้ตามจ านวนท่ีต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรขูดหินปูน กำรขัดฟัน และกำรเคลือบฟลูออไรด์ 

 บริษทัตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ค่าขูดหินปูน ค่าขดัฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่ผูไ้ด้รับความคุ้มครอง 
ส าหรับการบ าบดัรักษาโดยทนัตแพทย ์ซ่ึงเป็นผลจากการตรวจวินิจฉัยโรคทางทนัตกรรม ภายใต้เง่ือนไขความ
คุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

1. ผูไ้ด้รับความคุ้มครองสามารถใช้สิทธิในการขูดหินปูน การขดัฟันหรือ การท าความสะอาดและเคลือบ
ฟลูออไรด ์ไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังต่อรายการต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังตอ้งมีระยะเวลาห่างกนัไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดือน และหากผูเ้อาประกนัภยัไดต่้ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัในปีถดัไป ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
จะสามารถใชสิ้ทธิในการขูดหินปูนหรือการขดัฟันส าหรับคร้ังแรกของปีต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยัไดก้็ต่อเม่ือพน้
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัจากการใชสิ้ทธิการขดูหินปูน การขดัฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์คร้ังล่าสุดไปแลว้ 

2. การจ่ายผลประโยชน์การขดูหินปูน การขดัฟัน และเคลือบฟลูออไรดต์ามขอ้ 1 ขา้งตน้ จะจ่ายตามจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีจะจ่ายรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรอุดฟันและกำรถอนฟัน (รวมถึงกำรถอนฟันคุด)

 บริษทัตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ค่าอุดฟัน และถอนฟันให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส าหรับการบ าบดัรักษาโดย
ทนัตแพทย ์ซ่ึงเป็นผลจากการตรวจวนิิจฉยัโรคทางทนัตกรรมภายใตเ้ง่ือนไขความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถใช้สิทธิในการอุดฟันหรือถอนฟันไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังต่อปี และการถอนฟันคุด
ไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังต่อปี โดยการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังตอ้งมีระยะเวลาห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และหากผูเ้อาประกนัภยั
ไดต่้ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัในปีต่อไป  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะสามารถใชสิ้ทธิในการอุดฟันและถอน
ฟันส าหรับคร้ังแรกของปีต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัไดก้็ต่อเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากการใช้สิทธิ
การอุดฟันและถอนฟันคร้ังล่าสุดไปแลว้ 

2. โดยการจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ค่าอุดฟัน และ/หรือ ถอนฟัน (รวมถึงการถอนฟันคุด) ขา้งตน้ บริษทัจะ
จ่ายตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีจะจ่ายรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีก าหนดไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อปี 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรรักษำรำกฟัน 

 บริษัทตกลงจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษารากฟันให้แก่ผูไ้ด้รับความคุ้มครอง ส าหรับการบ าบัดรักษาโดย       
ทนัตแพทย ์ซ่ึงเป็นผลจากการตรวจวนิิจฉยัโรคทางทนัตกรรม ภายใตเ้ง่ือนไขความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะไดสิ้ทธิในการรักษารากฟัน แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึง
1.1 ค่ารักษาและการศลัยกรรมเพื่อการบูรณะรากฟันหลงัการรักษาประสาทฟัน
1.2 ค่าวสัดุเด่ือยฟันและวสัดุครอบฟัน

2. การจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ค่ารักษารากฟันขา้งตน้ บริษทัจะจ่ายตามจ านวนเงินค่ารักษาท่ีตอ้งจ่ายจริง
ในการรักษาแต่ละคร้ัง แต่ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ภายใตข้อ้ตกลงความคุม้ครองน้ี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ไม่
เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 อย่างไรก็ตามการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับความคุ้มครองน้ี จะลดลงเหลือเพียง 50 เปอร์เซนต์ (%) ของ
ผลประโยชน์ท่ีพึ่งไดรั้บขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง มีโรคเร้ือรัง การเจ็บป่วย 
หรือการบาดเจบ็ในระหวา่ง 120 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบั 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กำรรักษำฟัน และขำกรรไกรเน่ืองจำกอุบัติเหตุ (ควำมรับผดิส่วนแรก 10%) 

ค ำจ ำกดัควำมเพิม่เติม 
 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
 กำรบำดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากเหตุอ่ืน 
 ค่ำรักษำพยำบำลทำงด้ำนทันตกรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดา้นทนัตกรรม อนัเน่ืองจากการ
บาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากการเกิดอุบติัเหตุของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ควำมคุ้มครอง 
 ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง ตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยทันตแพทยเ์พื่อการรักษาฟัน 
และขากรรไกรเน่ืองจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์ นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์
ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็น
ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์
 ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ ส าหรับการรักษาฟันเน่ืองจากอุบัติเหตุในแต่ละคร้ังจะไม่เกินกว่า 90 
เปอร์เซนต์ (%) ของค่ารักษาท่ีไดรั้บการคุม้ครอง แต่ทั้งน้ีความรับผิดชอบสูงสุดจะไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรมป์ระกนัภยั 
 การค านวณจ านวนเงินผลประโยชน์การรักษาฟันและขากรรไกรเน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้ง
รับผดิ มีวธีิการค านวณดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1. ความรับผิดส่วนแรก 10% เท่ากับค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรักษาฟัน และขากรรไกรเน่ืองจาก
อุบติัเหตุตามท่ีสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องไดคู้ณ 10%  
 ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายเฉพาะในการรักษาฟัน และขากรรไกรเน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีน ามาเรียกร้องกบับริษทัจะ
เท่ากบั ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการรักษาฟัน และขากรรไกรเน่ืองจากอุบติัเหตุ ตามจ านวนท่ีสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องได ้
หกัดว้ยความรับผดิส่วนแรก 10%  

กำรรักษำนอกประเทศไทย 

 การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 


