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เอกสารสรุปเงื+อนไขทั+วไป ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกนัภยัสุขภาพและอบัุตเิหตุส่วนบุคคลแบบพเิศษ (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

แผนประกนัภยั TVI Active Health 

 

• คาํจาํกดัความสําคญั 

1. บริษทั หมายถึง บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

2. อบัุตเิหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ที@เกิดขึBนอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทาํให้เกิดผลที@ผูไ้ด้รับความ

คุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

3. การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุซึ@ งเกิดขึBนโดยเอกเทศและโดยอิสระจาก

เหตุอื@น  

4. การเจบ็ป่วย  หมายถึง อาการ ความผดิปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคที@เกิดขึBนกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

5. ผู้ป่วยใน  หมายถึง ผูที้@จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 

6 ชั@วโมง ซึ@ งตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดรั้บการวินิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้

บ่งชีB ซึ@ งเป็นมาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาที@เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บ

หรือการเจ็บป่วยนัBนๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 

ชั@วโมง 

6. ผู้ป่วยนอก  หมายถึง ผูที้@รับบริการอนัเนื@องจากการรักษาพยาบาลใน แผนกผูป่้วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ@ งไม่มีความจาํเป็นตามขอ้วินิจฉยัและขอ้

บ่งชีB ที@เป็นมาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน  

7. ค่า ใช้จ่า ย ที+จาํ เ ป็น  และ 

สม ควร 

 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที@ควรจะเป็น เมื@อเทียบกบัการให้บริการที@โรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู ้ป่วยทั@วไปของโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ@ งผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รับการรักษานัBน   

 

• เงื+อนไขและข้อกาํหนดทั+วไป (ที+สําคัญ) 

1. การชําระเบีNยประกนัภยัและการเริ+มความคุ้มครอง 

 1.1 การเรียกเกบ็เบีBยประกนัภยั 

 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกชาํระเบีBยประกนัภยัตามงวดการชาํระเงินที@ไดต้กลงกนัไวก้บับริษทัในตอนขอเอาประกนัภยั โดยแบ่งงวดการชาํระเบีBย

ประกนัภยัไดด้งัต่อไปนีB  

  1.1.1 ชาํระแบบงวดรายปี 

  1.1.2 ชาํระแบบงวดราย 1 เดือนติดต่อกนั 

  1.1.3 ชาํระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 3 เดือนติดต่อกนั 

  1.1.4 ชาํระแบบแบ่งจ่ายงวดราย 4 เดือนติดต่อกนั 

 4.2 การชาํระเบีBยประกนัภยั 

  1.2.1 เบีBยประกนัภยัของงวดแรกจะถึงกาํหนดชาํระทนัที และความคุม้ครองจะเริ@มมีผลบงัคบัตามวนัที@ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

  1.2.2 การชาํระเบีBยประกนัภยัในงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบีBยประกนัภยัเมื@อครบกาํหนดชาํระของงวดก่อนหนา้ โดยบริษทัจะทาํ

การหกัค่าเบีBยประกนัภยัผา่นบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิตตามที@ผูเ้อาประกนัภยัตกลงไวโ้ดยอตัโนมติั 

  1.2.3 หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบีB ยประกนัภยัสําหรับงวดถดัไปเมื@อครบกาํหนดชาํระให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีB  

สิBนสุดตัBงแต่วนัที@เบีBยประกนัภยันัBนสามารถซืBอความคุม้ครองได ้เวน้แต่เป็นกรณีการชาํระเบีBยประกนัภยัแบบงวดรายปี บริษทัจะผอ่นผนัการชาํระเบีBยประกนัภยั

ในปีต่ออายุให้ 30 วนันับจากวนัที@ครบปีกรมธรรม์ประกนัภยัก่อนหน้า โดยหากมีการชาํระเบีB ยประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าว ให้ถือว่าความคุม้ครอง         

ตามกรมธรรม์ประกนัภยัในปีที@ต่ออายุเป็นความคุม้ครองต่อเนื@องจากในปีก่อนหน้าและไม่นาํเงื@อนไขทั@วไปและขอ้กาํหนดขอ้ 4 เรื@องสภาพที@เป็นมา ก่อน     

การเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และขอ้ 5 เรื@อง ระยะเวลาที@ไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาเริ@มนบัใหม่ 

2. สถานที+คุ้มครองการประกนัภยั 

 การประกันภัยนีB ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านัB น แต่ในกรณีที@ผูไ้ด้รับความคุ้มครองประสบอุบัติเหตุขณะอยู่ใน

ต่างประเทศ บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลที@เกิดขึBนจากการบาดเจบ็นัBนในต่างประเทศดว้ย 
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3. การตรวจทางการแพทย์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าที@จาํเป็นกบัการประกนัภยันีB  และมีสิทธิทาํการ

ชนัสูตรพลิกศพในกรณีที@มีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 ในกรณีที@ผูไ้ด้รับความคุม้ครองไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ด้รับความคุม้ครองเพื@อ

ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชนน์ัBน บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้

4. สภาพที+เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition)  

 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีB  สาํหรับโรคเรืBอรัง การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) ที@ยงัมิไดรั้กษาให้

หายก่อนวนัที@กรมธรรมป์ระกนัภยันีB เริ@มมีผลบงัคบัเป็นครัB งแรก เวน้แต่ 

           4.1 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงใหบ้ริษทัทราบและบริษทัยนิยอมรับความเสี@ยงภยัโดย ไม่มีเงื@อนไขยกเวน้ความคุม้ครองดงักล่าว หรือ 

           4.2 กรมธรรมป์ระกนัภยันีB  มีผลบงัคบัต่อเนื@องมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยโรคเรืB อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) นัBน ไม่ปรากฏ

อาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษาหรือวนิิจฉยัโดยแพทยห์รือไม่ไดพ้บหรือปรึกษาแพทย ์ในระยะ 5 ปีก่อนวนัที@กรมธรรมป์ระกนัภยันีB  เริ@มมีผลบงัคบัเป็นครัB งแรก     

5. ระยะเวลาที+ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

 5.1 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีBสาํหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที@เกิดขึBนในระยะเวลา 30 วนัหลงัจากที@กรมธรรมป์ระกนัภยัมี

ผลบงัคบัเป็นครัB งแรกตามที@ระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 5.2 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีBสาํหรับการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยดงัต่อไปนีB  ที@เกิดขึBนในระยะเวลา 120 วนัหลงัจากที@

กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นครัB งแรก 

  5.2.1 เนืBองอก ถุงนํBา หรือมะเร็งทุกชนิด 

  5.2.2 ริดสีดวงทวาร 

  5.2.3 ไสเ้ลื@อนทุกชนิด                  

  5.2.4 ตอ้เนืBอ หรือตอ้กระจก             

  5.2.5 การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด ์

  5.2.6 นิ@วทุกชนิด                  

  5.2.7 เสน้เลือดขอดที@ขา  

  5.2.8 เยื@อบุโพรงมดลูกเจริญผดิที@ 

6. สิทธิการส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยั (Free Look) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยันีB ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัมายงับริษทั

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที@ไดรั้บกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษทั ในกรณีเช่นนีB  ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีB ไม่มีผลใช้บงัคบัตัBงแต่วนัเริ@มตน้ของ

ระยะเวลาประกนัภยั ตามที@ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที@เกิดขึBนภายใตก้รมธรรม์

ประกนัภยัและ/หรือเอกสารแนบทา้ยนีB  และบริษทัจะคืนเบีBยประกนัภยัที@ไดรั้บมาทัBงหมดใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัตามวธีิการที@ไดต้กลงร่วมกนั 

 

• ข้อยกเว้นทั+วไป 

 การประกันภัยนีNไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที+เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทัNงภาวะแทรกซ้อน) 

อาการ หรือภาวะความผดิปกตทิี+เกดิจาก 

 1. โรคเรืNอรัง การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยที+ยงัมไิด้รักษาให้หายก่อนวนัทาํสัญญาประกนัภยั การตรวจรักษาภาวะที+เป็นมาแต่กาํเนิด (Congenital) หรือ

ปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม      

 2.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตดัเพื+อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผวิพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมนํNาหนักตวั หรือการผ่าตดัอนัมี

ลกัษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนัเนื+องมาจากอบัุตเิหตุที+ได้รับความคุ้มครอง 

 3. การตัNงครรภ์ แท้งบุตร ทาํแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัNงครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมบุีตรยาก (รวมถงึการสืบวเิคราะห์และการรักษา) 

การทาํหมนัหรือการคุมกาํเนิด 

 4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

 5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื+อชะลอการเสื+ อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมด หรือหมดระดู       

การเสื+อมสมรรถภาพทางเพศในหญงิ หรือชาย การรักษาความผดิปกตทิางเพศ และการแปลงเพศ 

 6. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี+ยวกบัฟัน หรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่

รากฟันเทยีม ยกเว้นในกรณจีาํเป็นอนัเนื+องจากการบาดเจบ็โดยอบัุตเิหตุ ทัNงนีNไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทยีม 
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 7. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที+เกี+ยวเนื+องกบัภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลกิภาพ รวมถึงสภาวะ

สมาธิสัNน ออธิสซึม เครียด ความผดิปกตขิอง การกนิ หรือความวติกกงัวล 

 8. การฆ่าตัวตาย  การพยายามฆ่าตัวตาย  การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรือ

ยินยอมให้ผู้อื+นกระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทัNงนีNรวมถึงอุบัติเหตุจากการที+ผู้ได้รับความคุ้มครอง กิน ดื+ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้า

ร่างกาย การใช้ยาเกนิกว่าที+แพทย์สั+ง 

 9. การบาดเจบ็ที+เกดิขึNนจากการกระทาํของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิaสุรา สารเสพตดิ หรือยาเสพตดิให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้   

 คาํว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิaสุรา” นัNน ในกรณทีี+มกีารตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตัNงแต่ 150 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึNนไป  

 

• ข้อตกลงคุ้มครอง 

1. การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน) 

 บริษทัจะจ่ายผลประโยชนค่์าหอ้งและค่าอาหารประจาํวนั สาํหรับค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการใน

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เมื@อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจ่ายไม่เกินจาํนวน

เงินที@ตอ้งจ่ายจริง หรือจาํนวนเงินจาํกดัต่อวนั หรือจาํนวนเงินผลประโยชนสู์งสุดตามที@ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ใน

กรณีที@ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขึBนทะเบียนเป็นผูป่้วยใน และพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชั@วโมงติดต่อกนั 

2. การรักษาโดยการผา่ตดั 

 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาโดยการผา่ตดั ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง สาํหรับค่าแพทยผ์า่ตดัและหตัถการ และค่าปรึกษาทางการผา่ตดั กรณี

มีการผา่ตดั  

3. การดูแลโดยแพทย ์

 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การดูแลโดยแพทย ์ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง สาํหรับค่าบริการแพทยเ์จา้ของไขที้@ให้การดูแลในแต่ละวนัระหว่างที@มี  

การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน)  

4. การรักษาพยาบาลที@ไม่ไดอ้ยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยนอก) 

 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผูไ้ด้รับความคุม้ครองสําหรับการรักษาพยาบาลที@ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม          

(ผูป่้วยนอก) ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง สาํหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก และยารักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก 

5. การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิBนเชิงจากอุบติัเหตุ (อบ.1) 

การประกนัภยันีB คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง โดยอุบติัเหตุและทาํใหผู้ไ้ดรั้บ

ความคุม้ครองเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิBนเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที@เกิดอุบติัเหตุ 

 

• เอกสารแนบท้าย 

1. เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองการขบัขี@หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 

2. เอกสารแนบทา้ยการขยายความคุม้ครองการเล่นหรือแข่งกีฬาอนัตราย 

 

*** ความคุ้มครองและเงื+อนไขอื+นๆ ที+ละเอยีดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภยัสุขภาพและอบัุตเิหตุส่วนบุคคลแบบพเิศษ (ขายผ่านทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) ที+ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) *** 

 

หมายเหตุ:    

1. เอกสารนีB เป็นเพียงเอกสารสรุปเงื@อนไขทั@วไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันัBน ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยัและแผน

ประกนัภยัที@ไดรั้บอยา่งถี@ถว้น  

2. บริษทัสามารถเลือกขอ้ตกลงคุม้ครอง หรือเอกสารแนบทา้ยเพื@อจดัทาํแผนประกนัภยัได ้

 

 

 

 


