
เงื�อนไขทั�วไป - ขอ้ตกลงคุม้ครอง - ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

ยนิดีตอ้นรับสู่ครอบครัว InsurePaws!

เรารู้สึกยนิดีเป็นอยา่งยิ�งที�จะไดช่้วยคุณปกป้องสุขภาพของสตัวเ์ลี�ยงแสนรักของคุณ เป้าหมายหลกัของเราคือการมอบความอุ่นใจและกรมธรรม์

ประกนัที�มีคุณค่า เพื�อช่วยใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงการดูแลทางการสตัวแพทยที์�ดีที�สุดสาํหรับสมาชิกขนปุยในครอบครัวของคุณ พนัธกิจของ

กรมธรรมป์ระกนัภยัสตัวเ์ลี�ยงคือการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีสตัวเ์ลี�ยงไปโดยไม่มีบริการทางการแพทยที์�เหมาะสมเนื�องจากค่าใชจ่้ายในการดูแลมี

ราคาแพงเกินไปสาํหรับพอ่แม่สตัวเ์ลี�ยง เราเป็นบริษทัของคนรักสตัวเ์ลี�ยงและยงัมุ่งมั�นทุ่มเทที�จะใหบ้ริการที�มีคุณค่าแก่คุณและสตัวเ์ลี�ยงของคุณ

พร้อมดว้ยการสนบัสนุนจากทีมผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการประกนัสตัวเ์ลี�ยงของเรา เราจะทาํงานอยา่งหนกัเพื�อใหคุ้ณและสตัวเ์ลี�ยงของคุณไดรั้บ

ประสบการณ์ที�ยอดเยี�ยมในฐานะสมาชิกของครอบครัว โปรดใชเ้วลาในการอ่านขอ้มูลต่อไปนี� เกี�ยวกบักรมธรรมข์องคุณ ซึ�งมีขอ้มลูสาํคญัที�คุณจาํเป็น

ตอ้งรู้เกี�ยวกบักรมธรรมป์ระกนัของสตัวเ์ลี�ยงของคุณและสิ�งที�คุณตอ้งปฏิบติั เพื�อใหแ้น่ใจถึงการไดรั้บความคุม้ครองที�ยอดเยี�ยม

เขียนโดย: Wrlife LLP 44 Broadway Stratford, London E15 1XH

จดัการงานโดย: Shield Infinity PTE. LTD. 160 Robinson Road, #14-04 Singapore Business Federation Center Singapore

คาํอธิบายกรมธรรมข์องคุณ

กรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับสตัวเ์ลี�ยงนี�สร้างขึ�นโดยคาํนึงถึงคุณและสตัวเ์ลี�ยงของคุณ ดา้นล่างนี� คือรายละเอียดที�สาํคญัเกี�ยวกบัสิ�งที�รวมอยูใ่น

กรมธรรมส์ตัวเ์ลี�ยงของคุณ ตลอดทั�งกรมธรรมแ์ละเอกสารรับรองที�แนบมาดว้ยคาํวา่ “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงผูเ้อาประกนัภยั/คู่สมรส/คู่ชีวติ

(เจา้ของสตัวเ์ลี�ยง) ที�ระบุชื�อไวใ้นหนา้ประกาศกรมธรรม ์คาํวา่ "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึงกรมธรรมป์ระกนัสตัวเ์ลี�ยงและ Shield Infinity



ซึ� งจดัการกระบวนการบริหารจดัการจาํนวนมากสาํหรับการประกนันี� ในนามของผูรั้บประกนั WRLife คาํอื�นๆ ที�ใชต้วัหนา้มีความหมายเฉพาะตลอด

กรมธรรมต์ามที�กาํหนดไวใ้นส่วนคาํจาํกดัความ ในหนา้ต่อไปนี� คุณจะพบขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั:

ส่วนที� �. สญัญาประกนัของคุณ

ส่วนที�  �. รายละเอียดผลประโยชนข์องกรมธรรม์

● คาํอธิบายกรมธรรม์

● ตวัเลือกผลประโยชนเ์พิ�มเติม

● ระยะเวลารอคอย

ส่วนที� �. การเปลี�ยนแปลงความคุม้ครอง

ส่วนที� �. เงื�อนไขทั�วไปของความคุม้ครอง

ส่วนที� �. ขั�นตอนการเรียกสินไหมประกนั – จะเกิดอะไรขึ�นหากคุณจาํเป็นตอ้งเรียกสินไหมประกนั

ส่วนที� �. การเรียกสินไหมที�มีสิทธิ�  – จาํนวนเงินที�คุณจ่าย

ส่วนที� �. สิ�งที�ไม่ครอบคลุม

ส่วนที� �. คาํจาํกดัความ

ส่วนที� �. ประกาศ

ส่วนที� � :

สญัญาประกนัของคุณ

บริษทัมีความยนิดีที�จะมอบการประกนัที�อธิบายไวใ้นกรมธรรมนี์�ตามเบี�ยประกนัภยัของคุณที�ไดรั้บการชาํระเงินตามกาํหนดเวลาและเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในกรมธรรมนี์�  บริษทัใหค้วามคุม้ครองแก่คุณสาํหรับสตัวเ์ลี�ยงที�อธิบายไวใ้นกรมธรรมแ์ละในหนา้การประกาศกรมธรรม์

สาํหรับค่าใชจ่้ายที�แทจ้ริงของการรักษาทางสตัวแพทย ์สาํหรับโรค ความผดิปกติ โรคภยั ป่วยไข ้การบาดเจบ็ ความพิกล และ/หรือ กลุ่มอาการที�สตัว์



เลี�ยงของคุณไดแ้สดงเวน้แต่จะไดรั้บการยกเวน้โดยกรมธรรมนี์�  หลงัจากการใชป้ระกนัภยัที�คุณเลือกหกัค่าลดหยอ่นที�คุณเลือก (ถา้มี) จนถึงขีดจาํกดั

รายปีของกรมธรรมข์องคุณ

ส่วนที� �:

รายละเอียดผลประโยชนข์องกรมธรรม์

ก. คาํอธิบายกรมธรรม:์

เราเสนอกรมธรรมที์�มีขอ้จาํกดัดา้นกรมธรรมป์ระจาํปีที�หลากหลาย นอกจากนี�ยงัมีสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติมต่อไปนี�  สาํหรับเบี�ยประกนัภยัเพิ�มเติม

· แผนตรวจสุขภาพ

· ประกนัชีวติ

· แผนความรับผดิต่อบุคคลที�สาม



สิทธิประโยชนเ์พิ�มเติมเหล่านี�อาจรวมหรือไม่รวมอยูใ่นกรมธรรม ์ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บักรมธรรมข์องคุณ โปรดดูรายละเอียดในหนา้การประกาศกรมธรรม์

ของคุณเกี�ยวกบัขีดจาํกดักรมธรรมร์ายปีที�คุณเลือกสิทธิประโยชนล์ดหยอ่น (ถา้มี) และสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติมของคุณ

ข. สิ�งที�ครอบคลุม:

�. กรมธรรมนี์� ใหค้วามคุม้ครองสาํหรับการรักษาอาการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วยจากอุบติัเหตุ

�. การบาดเจบ็ที�เกิดจากอุบติัเหตุจะตอ้งเป็นผลมาจากสาเหตุที�ไม่คาดคิดที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูถื้อกรมธรรม์

�. การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุตอ้งเป็นสิ�งที�สามารถกาํหนดวนัที�เฉพาะเจาะจงและเป็นที�นิยมและสามญัในความหมายของอุบติัเหตุ

�. การบาดเจบ็ที�ไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัไม่มีสิทธิ� ไดรั้บความคุม้ครองจนกวา่จะไดรั้บการวนิิจฉยัยนืยนัจากการบาดเจบ็โดยอุบติัเหตุ

ค. ระยะเวลารอคอย:

�. �� วนันบัจากวนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชส้าํหรับการเจบ็ป่วยใดๆ และเงื�อนไขใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

�. � วนันบัจากวนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชส้าํหรับการบาดเจบ็ใดๆ และเงื�อนไขใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

�. � เดือนนบัจากวนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชส้าํหรับเหตุการณ์ใดๆ ของเอน็ร้อยหวายและเงื�อนไขใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ส่วนที� �:

การเปลี�ยนแปลงความคุม้ครอง

ก. การเปลี�ยนแปลงเบี�ยประกนัของคุณ:

�. สิ�งที�จะไม่ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในเบี�ยประกนัของสตัวเ์ลี�ยงของคุณ:

ก. เบี�ยประกนัของคุณจะไม่เปลี�ยนแปลงตามประสบการณ์การเรียนสินไหมของสตัวเ์ลี�ยงของคุณ

�. สิ�งที�จะทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในเบี�ยประกนัของสตัวเ์ลี�ยงของคุณ:

ก. หากคุณลดหรือเพิ�มขีดจาํกดัรายปีของกรมธรรม ์(ดูขอ้ �. ข. �. สาํหรับขอ้มูลเกี�ยวกบัการเพิ�มขีดจาํกดัรายปีของคุณ)

ข. หากคุณลบออกหรือเพิ�มสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติม (ดูขอ้ �) ข. �. (สาํหรับขอ้มูลเกี�ยวกบัการเพิ�มสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติม)

ค. วนัที�ต่ออายกุรมธรรมข์องสตัวเ์ลี�ยงของคุณ

�. การปรับเปลี�ยนนี�จะขึ�นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงในอายขุองสตัวเ์ลี�ยงของคุณเช่นเดียวกบัค่าใชจ่้ายโดยรวมในการ

ดูแล



�. หากบริษทัปรับเบี�ยประกนัภยัของคุณเราจะแจง้ใหคุ้ณทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาง

ไปรษณียห์รือทางอีเมล (ตามที�อยูสุ่ดทา้ยที�เราทราบ) อยา่งนอ้ย �� วนัก่อนที�การเปลี�ยนแปลงของคุณจะมีผล

ข. ผูถื้อกรมธรรมริ์เริ�มการเปลี�ยนแปลง:

�. ลดเบี�ยประกนั: เรายนิดีที�จะช่วยคุณลดเบี�ยประกนัไดทุ้กเมื�อ การลดเบี�ยประกนัคือการลดขีดจาํกดัรายปีของคุณหรือการลบสิทธิ

ประโยชนเ์พิ�มเติมออก คุณสามารถขอการเปลี�ยนแปลงประเภทนี�ไดต้ลอดเวลา แต่การเรียกสินไหมในอนาคตของคุณจะถกูกกัไวใ้นระดบัสิทธิ

ประโยชนใ์หม่ที�ต ํ�ากวา่

�. การเพิ�มเบี�ยประกนั: ในทางกลบักนัคุณอาจมีสิทธิ� ในการเพิ�มเบี�ยประกนัของคุณ แต่การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�สามารถทาํไดใ้นวนัที�ต่ออายุ

กรมธรรมข์องคุณเท่านั�น การเพิ�มเบี�ยประกนัช่วยใหคุ้ณเพิ�มขีดจาํกดัรายปีได ้โปรดติดต่อเราเพื�อตรวจสอบคุณสมบติัของคุณ

�. กรมธรรมใ์หม่: การเพิ�มสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติมหรือการเพิ�มขีดจาํกดัรายปีของคุณจะทาํใหคุ้ณตอ้งยกเลิกกรมธรรมปั์จจุบนัของคุณและ

เราออกกรมธรรมใ์หม่ที�มีระยะรอคอยใหม่วนัที�มีผลบงัคบัใชก้รมธรรมใ์หม่และวนัที�ต่ออายกุรมธรรมใ์หม่ การยกเลิกกรมธรรมปั์จจุบนัของคุณและ

เริ�มตน้กรมธรรมใ์หม่จะส่งผลใหเ้กิดการยกเวน้เงื�อนไขที�มีอยูก่่อน (ดูส่วนที� � ก.) จะมีผลในวนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชข้องกรมธรรมใ์หม่ ซึ� ง

หมายความวา่เงื�อนไขใดๆ ที�แสดงลกัษณะอาการ ณ เวลาที�คุณร้องขอการเปลี�ยนแปลงหรือในระยะรอคอยจะไดรั้บการพิจารณาวา่มีอยูก่่อนหนา้

กรมธรรมใ์หม่และการเรียกร้องใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะถกูปฏิเสธ



ส่วนที� �:

เงื�อนไขทั�วไปของความคุม้ครอง

ก.  สตัวเ์ลี�ยงของผูเ้อาประกนัภยั ไดแ้ก่ สุนขัหรือแมว ที�ไดรั้บการเลี�ยงดูเพื�อเป็นสตัวเ์ลี�ยงหรือเป็นสตัวคู่์ใจ เช่น สุนขันาํทางสาํหรับคนตาบอด สุนขั

เพื�อเครื�องช่วยฟังและสุนขัช่วยเหลือในประเทศไทยเท่านั�น (ไม่รวมสุนขัต่อสู ้สุนขัล่าสตัว ์สุนขัสาํหรับการแข่งขนั สุนขัสาํหรับการบรรเทา

สาธารณภยั สุนขัตาํรวจ)

ข. สตัวเ์ลี�ยงของผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามอายดุงัต่อไปนี�  :

ก. สุนขัอายตุั�งแต่ �� สปัดาห์จนถึง � ปี

ข. แมวอายตุั�งแต่ �� สปัดาห์จนถึง �� ปี

ค. ค่าเบี�ยประกนัสตัวเ์ลี�ยงของคุณจะตอ้งชาํระตามที�อธิบายไวใ้นหนา้การประกาศกรมธรรมข์องคุณ กรมธรรมนี์�จะยงัคงดาํเนินต่อไปจนกวา่จะมีการ

ยกเลิกและจะต่ออายโุดยอตัโนมติัทุกปีตราบเท่าที�การชาํระเบี�ยประกนัภยัของคุณยงัคงอยู ่หากยงัไม่ไดช้าํระเบี�ยประกนัภยั บริษทัอาจยกเลิกกรมธรรม์

นี� โดยส่งหนงัสือแจง้การยกเลิกถึงคุณตามที�อยูล่่าสุดที�คุณทราบอยา่งนอ้ย �� วนัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชข้องการยกเลิก หากคุณไม่ชาํระเบี�ยประกนัภยั

ก่อนวนัที�ยกเลิก บริษทัจะยกเลิกกรมธรรมข์องคุณยอ้นกลบัไปยงัวนัที�ชาํระเบี�ยประกนัภยัล่วงหนา้

ง. หากกรมธรรมถ์กูยกเลิกสาํหรับการไม่ชาํระเบี�ยประกนั เราอาจเรียกคืนกรมธรรมไ์ดต้ามตวัเลือกของเรา หากเราไดรั้บเบี�ยประกนัที�ครบกาํหนดเตม็

จาํนวนพร้อมกบัคาํขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจาสาํหรับการเรียกคืนภายใน �� วนัหลงัจากวนัที�มีผลบงัคบัใชข้องการยกเลิก กรมธรรมที์�

ยกเลิกสาํหรับการไม่ชาํระเบี�ยประกนัจะขึ�นอยูก่บัการตรวจสอบการรับประกนัก่อนที�จะไดรั้บความคุม้ครองคืน

จ. การชาํระเบี�ยประกนัภยัของคุณที�สาํเร็จ ถือเป็นการยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขทั�งหมดที�มีอยูใ่นกรมธรรมนี์�

ฉ. การรักษาสตัวเ์ลี�ยงของคุณทั�งหมดจะตอ้งจดัใหโ้ดยสตัวแพทยที์�มีการฝึกอบรมและประสบการณ์ที�จาํเป็นหรือเจา้หนา้ที�ภายใตก้ารดูแลโดยตรงของ

สตัวแพทย์

ช. ความคุม้ครองสาํหรับการรักษาอาจมีใหภ้ายใตก้รมธรรมนี์� เฉพาะในขณะที�สตัวเ์ลี�ยงอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเท่านั�น

ซ. ไม่มีความคุม้ครองสาํหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาหรือความสูญเสียใดๆ ที�เกิดขึ�นในช่วงเวลาที�กรมธรรมข์องคุณไม่มีผลบงัคบัใช้

ฌ. กรมธรรมนี์�ไม่สามารถถ่ายโอนไปยงัสตัวเ์ลี�ยงอื�นได้



ญ. คุณสามารถยกเลิกกรมธรรมข์องคุณไดโ้ดยแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางอีเมล เบี�ยประกนัภยัใดๆ ที�ยงัไม่ไดรั้บการเกบ็จะไดรั้บเงินคืน

ตามอตัราที�กาํหนดนบัจากวนัที�มีผลบงัคบัใชข้องการยกเลิก

ฎ. คุณสามารถยกเลิกกรมธรรมข์องคุณไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามภายใน �� วนัหลงัจากวนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชแ้ละบริษทัจะคืนเงิน ���% ของ

เบี�ยประกนัภยัใดๆ ที�จ่ายไปตราบใดที�ไม่มีการจ่ายหรือส่งการเรียกร้องใดๆ การดาํเนินการนี�จะเป็นโมฆะตั�งแต่ตน้และการเรียกสินไหมใดๆ ที�คา้งอยู่

หรือยงัไม่ไดส่้งจะถกูปฏิเสธ

ฏ. การฉอ้โกงประกนัเพิ�มเบี�ยประกนัใหก้บัผูถื้อกรมธรรมทุ์กคนอยา่งไม่เป็นธรรม หากผูถื้อกรมธรรมร์ายใดใหข้อ้มูลที�เป็นเทจ็ทาํใหเ้ขา้ใจผดิและ/

หรือไม่สุจริต เราอาจไม่จ่ายค่าสินไหม อาจทาํใหก้รมธรรมน์ั�นเป็นโมฆะและกฎหมายอาจกาํหนดใหต้อ้งรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ

ฐ. คุณตอ้งเป็นเจา้ของและอยูใ่นความครอบครองของสตัวเ์ลี�ยงผูไ้ดรั้บประกนั หากคุณโอนกรรมสิทธิ� หรือครอบครองสตัวเ์ลี�ยงใหก้บัเจา้ของอื�นเพื�อ

ดูแลสตัวเ์ลี�ยง เราจะจดัใหมี้การคุม้ครองอยา่งต่อ เนื�องหากเราไดรั้บการติดต่อภายใน �� วนันบัจากวนัที�โอนกรรมสิทธิ�  มิฉะนั�นความคุม้ครอง

กรมธรรมจ์ะสิ�นสุดลงในวนัที�การเป็นเจา้ของหรือการครอบครองของคุณสิ�นสุดลง

ฑ. เราจะไม่ทาํการชาํระเงินสาํหรับการเรียกสินไหม หากคุณมีสิทธิ� ที�จะชดใชค่้าเสียหายภายใตก้ารประกนัภยัอื�นใด ยกเวน้: �. ค่าใชจ่้ายรวมเพิ�มเติม

ใดๆ ที�ตอ้งชาํระเกินกวา่การประกนัภยัอื�นๆ ดงักล่าวหรือ �. การมีส่วนร่วมใดๆ ที�เรามีภาระผกูพนัตามกฎหมาย

ฒ. การเป็นโมฆะบางส่วน: หากเมื�อใดกต็ามที�บทบญัญติัของกรมธรรมนี์�ขดัแยง้กบักฎหมาย กฎระเบียบและ/หรือขอ้บงัคบัของประเทศหรือ

เขตอาํนาจศาลอื�นๆ ที�มีการออกนโยบายบทบญัญติันี�จะไดรั้บการปฏิรูปและตีความวา่มีผลบงัคบัใชก้ฎหมายและบงัคบัใชต้ามขอบเขตสูงสุดที�อนุญาต

โดยกฎหมาย กฎระเบียบและ/หรือขอ้บงัคบัดงักล่าว เพื�อส่งผลกระทบต่อเจตนารมณ์ดั�งเดิมของคู่สญัญาอยา่งใกลชิ้ดที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

ณ. สญัญาทั�งหมด: กรมธรรมนี์�  หนา้การประกาศกรมธรรมแ์ละขอ้ต่อทา้ยที�แนบมาหรือการรับรองใดๆ มีขอ้ตกลงทั�งหมดระหวา่งคุณและบริษทัและ

ใชแ้ทนขอ้ตกลงหรือความเขา้ใจใดๆ ก่อนหนา้นี�ระหวา่งเรา

ส่วนที� �:

การปกป้องสตัวเ์ลี�ยงของคุณ

เราไม่จ่ายค่าสินไหมสาํหรับเงื�อนไขที�เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเหล่านี� :

ก. ดาํเนินการอยา่งสมเหตุสมผลในการดูแลและปกป้องสตัวเ์ลี�ยงของคุณ คุณตอ้งปกป้องสตัวเ์ลี�ยงของคุณจากความรุนแรงหรือการกลบัมาเป็นซํ� าของ

สภาวะใดๆ หลงัจากที�เกิดขึ�นและใหก้ารบาํรุงรักษา/การดูแลป้องกนัที�เหมาะสม

ข. ปฏิบติัตามแนวทางการฉีดวคัซีนที�อธิบายไวด้า้นล่างหรือความเจบ็ป่วยอื�นๆ ที�ป้องกนัไดโ้ดยวคัซีน เวน้แต่สตัวแพทยข์องคุณจะใหค้าํแนะนาํเกี�ยว

กบัการฉีดวคัซีนดว้ยเหตุผลทางการแพทย:์

�. สุนขั: อารมณ์ร้าย ตบัอกัเสบ พาราอินฟลเูอนซา พาร์โวไวรัส โรคพิษสุนขับา้และสภาวะอื�นๆ ที�สตัวแพทยข์องคุณแนะนาํใหฉี้ดวคัซีน

�. แมว: มะเร็งเมด็เลือดขาว ไขห้ดัแมว หวดัแมวจาก rhinotracheitis หวดัแมวจาก calicivirus โรคพิษสุนขับา้และสภาวะอื�นๆ ที�สตัวแพทย์

ของคุณแนะนาํใหฉี้ดวคัซีน



ค. ใหย้าป้องกนัที�เหมาะสมตามคาํแนะนาํของสตัวแพทยข์องคุณ เพื�อป้องกนัการเจบ็ป่วย รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ปรสิตภายในและภายนอก

ส่วนที� �.

ขั�นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ก. คุณตอ้งส่งแบบฟอร์มการเรียกสินไหมที�สมบูรณ์และแนบใบแจง้หนี� ที�ชาํระเงินภายใน ��� วนันบัจากวนัที�ไดรั้บการรักษา เพื�อประสบการณ์การยื�น

คาํร้องเรียกค่าสินไหมที�เร็วที�สุดและง่ายดายที�สุด โปรดเขา้สู่บญัชีลกูคา้ของคุณที� www.insurepaws.com และอปัโหลดเอกสารที�จาํเป็นในการยื�น

คาํร้องเรียกค่าสินไหมของคุณ

ข. คุณตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัเราในการตรวจสอบหรือการจดัการคาํร้องค่าสินไหมใดๆ

ค. เราอาจตอ้งการประวติั/บนัทึกทางการแพทยที์�สมบูรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัสตัวเ์ลี�ยงของคุณเพื�อดาํเนินการตามคาํร้องค่าสินไหมของคุณ

�. ตามคาํขอของเราคุณตกลงที�จะใหป้ระวติัและบนัทึกทางการแพทยท์ั�งหมดของสตัวเ์ลี�ยงของคุณแก่เรา

�. คุณอนุญาตใหเ้ราในเวลาของการลงทะเบียนและเวลาใดๆ หลงัจากที�จะติดต่อคลินิกหรือโรงพยาบาลสตัวใ์ดๆ และทั�งหมดเพื�อใหไ้ดรั้บ

บนัทึกทางการแพทยที์�มีอยูท่ ั�งหมดที�มีอยูส่าํหรับสตัวเ์ลี�ยงของคุณ



�. คุณอนุญาตใหค้ลินิกสตัวแพทยห์รือโรงพยาบาลใดๆ และทั�งหมดเผยแพร่เวชระเบียนทั�งหมดที�มีอยูส่าํหรับสตัวเ์ลี�ยงของคุณใหก้บัเรา

หากคุณไม่สามารถ (หรือปฏิเสธ) ที�จะเปิดเผยประวติัทางการแพทยที์�สมบูรณ์สาํหรับสตัวเ์ลี�ยงของคุณเมื�อมีการร้องขอ เราอาจปฏิเสธคาํเรียกค่า

สินไหมของคุณ

ง. คุณมีความรับผดิชอบทางการเงินต่อสตัวแพทยข์องคุณ สาํหรับการชาํระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั�งหมด คุณอาจมีการเรียกค่าสินไหมของ

คุณจ่ายโดยตรงไปยงัสตัวแพทย ์หากมีการจดัการที�จะทาํเช่นนั�นระหวา่งเราและสตัวแพทย ์โปรดโทรหาเราเพื�อสอบถามรายละเอียด

จ. จะไม่มีการพิจารณาการเรียกค่าสินไหมผา่นทางโทรศพัท์

ฉ. ค่าใชจ่้ายที�จะเกิดขึ�น หากรายการที�ออกใบแจง้หนี� มีผลบงัคบัใชก้บัเงื�อนไขที�ครอบคลุมและไม่ครอบคลุม เวน้แต่จะมีรายละเอียดค่าใชจ่้ายในใบแจง้

หนี� เราจะแบ่งสดัส่วนรายการใบแจง้หนี� ใหเ้ท่ากนัตามเงื�อนไขที�อา้งสิทธิ�

ช. หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัความคุม้ครองที�ใหไ้วใ้นคาํเรียกค่าสินไหมใดๆ คุณสามารถขอใหมี้การตรวจสอบการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการอุทธรณ์

โดยสมคัรใจของเรา หากคุณเชื�อวา่เรายนืยนัการปฏิเสธคาํเรียกค่าสินไหใของคุณผา่นกระบวนการอุทธรณ์นี�อยา่งไม่ถกูตอ้ง คุณสามารถขอให้

สตัวแพทยอิ์สระเป็นบุคคลที�สามที�เราเลือกตรวจสอบเพิ�มเติมได ้เราเลือกสตัวแพทยเ์หล่านี�แต่เพียงผูเ้ดียวตามความสามารถในการตดัสินใจใน

ประเดน็ความแตกต่างทางการแพทยแ์ละไม่มีความสมัพนัธ์หรือความเกี�ยวขอ้งกบัเรา การตดัสินใจของสตัวแพทยอิ์สระเป็นบุคคลที�สาม จะเป็นที�

สิ�นสุดและมีผลผกูพนัต่อเรา การไม่เห็นดว้ยเกี�ยวกบัการยกเวน้กรมธรรมโ์ดยตรง ระยะเวลาของความคุม้ครองและการตีความถอ้ยคาํของกรมธรรม์

ไม่มีสิทธิ� ไดรั้บการตรวจสอบโดยสตัวแพทยอิ์สระเป็นบุคคลที�สาม

ซ. หากเราจ่ายค่าสินไหมสาํหรับเงื�อนไขใดๆ ที�ไม่มีสิทธิ� ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของกรมธรรม ์การชาํระเงินที�เราทาํจะไม่เพิกถอนในการใช้

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของกรมธรรมนี์�อยา่งเหมาะสมกบัการเรียกร้องอื�นๆ ที�ส่งมา

ส่วนที� �:

การเรียกสินไหมที�มีสิทธิ�  – จาํนวนเงินที�คุณจ่าย

ก. จาํนวนเงินใดๆ ที�เกินขีดจาํกดักรมธรรมร์ายปีของคุณ (ถา้มี)

ข. ภาษีและ

ค. ค่าใชจ่้ายที�ไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกรมธรรมนี์�

โปรดดูหนา้การประกาศกรมธรรมข์องคุณสาํหรับขีดจาํกดักรมธรรมร์ายปีและสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติม

หมายเหตุ: ส่วนลด คูปอง แพคเกจและวธีิอื�นๆ ในการลดค่าใชจ่้ายเป็นวธีิที�ยอดเยี�ยมสาํหรับสตัวแพทยข์องคุณในการช่วยคุณประหยดัเงิน

อยา่งไรกต็ามจาํนวนเงินที�บนัทึกไวใ้นลกัษณะนี�จะช่วยลดจาํนวนเงินที�คุณมีอยูใ่นกระเป๋าและจะไม่ไดรั้บการคืนเงิน



ส่วนที� � :

สิ�งที�ไม่ครอบคลุม

ก. สภาวะที�มีอยูก่่อนแลว้: ในการพิจารณาวา่สภาวะใดมีอยูก่่อนแลว้ เราดูที� �� เดือนก่อนวนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชแ้ละยกเวน้สภาวะใดๆที�มีอยูใ่น

ช่วงเวลานั�น เงื�อนไขที�มีอยูใ่นระยะเวลารอคอยกรมธรรมที์�อธิบายไวใ้นขอ้ �.ค. ที�ยงัถือวา่เป็นสภาวะที�มีอยูก่่อนแลว้ โปรดทราบวา่สภาวะต่อไปนี�จะ

ถือวา่เป็นสภาวะที�มีอยูแ่ลว้ หากสภาวะเหล่านี� มีอยูเ่มื�อใดกต็าม ก่อนวนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชห้รือวนัหมดอายขุองช่วงเวลารอใดๆ:

�. สภาวะเรื�อรัง

�. สภาวะอีกฝั�งของร่างกาย หากสตัวเ์ลี�ยงของคุณ มีสภาวะที�มีอยูก่่อนแลว้ที�สอดคลอ้งกบัสภาวะอีกฝั�งของร่างกายเดียวกนัทั�งสองฝั�งของ

ร่างกายในเวลาใดกต็าม

�. สภาวะของแผน่รองกระดูกสนัหล ังหากสตัวเ์ลี�ยงของคุณ มีสภาวะที�มีอยูก่่อนแลว้ที�เกี�ยวขอ้งกบัแผน่รองกระดูกสนัหลงัในเวลาใด

กต็าม (เนื�องจากความเสื�อมหรือการบาดเจบ็)

ข. การดูแลเชิงป้องกนั รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง:

�. การตรวจสุขภาพ การฉีดวคัซีนหรือการตวัหาแอนติบอดี�  การควบคุมปรสิต (เช่น การควบคุมหมดั การควบคุมเห็บ การใชย้า พยาธิ

หนอนหวัใจและการกาํจดัพยาธิ) และการดูแลฟัน (ดูขอ้ �.จ.)

�. ขั�นตอนการรอไดแ้ละเพื�อความงาม รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การตดัหาง การตดัใบหู การถอดเลบ็ และการทาํความสะอาดหู

�. การทาํหมนั เมื�อใดหรือดว้ยเหตุผลใดกต็าม เวน้แต่จะไดรั้บการแนะนาํโดยสตัวแพทยข์องคุณตามสภาวะที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสียหายต่อ

อวยัวะสืบพนัธ์ุ ภาวะทองแดงและส่วนที�เหลือของรังไข่ที�เกบ็รักษาไว ้ไม่ใช่ความเจบ็ป่วย เพื�อวตัถุประสงคข์องการยกเวน้นี�และไม่คุ่มครอง

�. การเรียกสอนไหมสาํหรับสตัวเ์ลี�ยงที�พบวา่มีสุขภาพดีและไม่มีอาการทางคลินิก

ค. การยกเวน้อื�นๆ: เราไม่ครอบคลุมค่าใชจ่้าย หรือค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งกบั:

�. การรักษา การบาํบดัและบริการที�อธิบายไวภ้ายใตค้วามคุม้ครองสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติม หากความคุม้ครองนี�ไม่ไดซื้�อเมื�อลงทะเบียน

�. ยาตามใบสั�งแพทยห์รือยาที�ไม่ไดร้วมอยูใ่นสูตรยาที�ครอบคลุมของเรา

�. ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสาํหรับการประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือการส่งเวชระเบียน



�. การบาดเจบ็อนัเนื�องมาจากการกระทาํโดยเจตนารวมถึงการต่อสูสุ้นขัที�มีการจดัการที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

�. การผสมพนัธ์ุและเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัการตั�งครรภ์

�. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและการขนส่ง รวมถึงการขนส่งรถพยาบาล

�. สภาวะแทรกซอ้นของการทดสอบหรือการวนิิจฉยั การรักษา การบาํบดัและ/หรือยาที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาวะที�ไม่ครอบคลุมหรือจาํกดัโดย

กรมธรรมนี์�

�. อาการต่อมทวารหนกั

�. ที�นอน ที�อยูอ่าศยั ลงั กรง ทางลาด ชาม การใหอ้าหาร การออกกาํลงักาย อาหารสตัวเ์ลี�ยง อาหารเสริม การแต่งขน การตดัแต่งเลบ็

ของเล่น เสื�อผา้ สายจูง ปลอกคอ ค่าธรรมเนียมของเสียที�เป็นอนัตรายทางชีวภาพและขนม

��. สภาวะใดๆ ที�เกิดจากกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการฝึกอบรมหรือการมีส่วนร่วมในการแข่งรถ รวมถึงการแข่งรถรางหรือรถเลื�อน

��. อุบติัเหตุ สภาวะหรือเหตุการณ์ที�ไม่พึงประสงคใ์ดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อกรมธรรมที์�ไดรั้บคาํแนะนาํจากสตัวแพทยใ์นการใชม้าตรการ

ป้องกนัและไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด

��. การรักษาแบบทางเลือกและแบบองคร์วม

��. การรักษาในการทดลองและการใชย้ารวมถึงการรักษาใดๆ ที�ไม่มีบทความที�ตีพิมพใ์นวารสารที�ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญอีก

ท่านสาํหรับสภาวะที�ระบุไว้

��. สภาวะที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมที�ซํ� าๆ และเฉพาะเจาะจงที�นาํไปสู่การกาํจดัการปนเปื� อน เช่น การเหนี�ยวนาํใหอ้าเจียน) การรักษาทางการ

แพทยห์รือการผา่ตดัของสตัวเ์ลี�ยงของคุณ หากกิจกรรมเดียวกนัหรือคลา้ยกนัเกิดขึ�นสองครั� งภายใน �� เดือนก่อนวนัที�การรักษาไม่วา่จะก่อนหรือหลงั

วนัที�มีผลบงัคบัใชก้รมธรรม์

��. การฝึกอบรมและการรักษาสภาวะพฤติกรรม ยกเวน้การใหค้าํปรึกษาและยาตามใบสั�งแพทย ์(หากมีการซื�อสิทธิประโยชนเ์พิ�มเติมที�

เหมาะสม)

��. การเผาศพและการฝัง

��. การสูญเสียที�เกิดขึ�นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแผรั่งสี การปนเปื� อนกมัมนัตรังสีหรือการปล่อยอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือเคมี ชีวภาพ

ชีวเคมีหรืออาวธุแม่เหลก็ไฟฟ้า อุปกรณ์ สารหรือวสัดุ ไม่วา่จะถกูควบคุมหรือไม่ถกูควบคุม โดยบงัเอิญหรืออื�นๆ หรือ

��. ความสูญเสียที�เกิดขึ�นจากสงคราม การรุกราน การกระทาํของศตัรูต่างชาติ ความเป็นศตัรู สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวติั การ

ก่อความไม่สงบ การนดัหยดุงาน การจลาจลหรือความวุน่วายทางการเมือง

ส่วนที� �:

คาํจาํกดัความ



คาํดา้นล่างนี� ใชต้ลอดกรมธรรมนี์�และมีคาํจาํกดัความดงัต่อไปนี� :

ก. อุบติัเหตุ: เหตุการณ์ที�ไม่คาดฝันและไม่คาดคิดซึ�งส่งผลใหส้ตัวเ์ลี�ยงไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกาย

ข. ค่าใชจ่้ายที�แทจ้ริงของการรักษาทางสตัวแพทย:์ ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน/ค่าใชจ่้ายที�สตัวแพทยจ์ะเรียกเกบ็สาํหรับความเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็โดย

ไม่คาํนึงวา่ลกูคา้นั�นมีการประกนัความคุม้ครองหรือไม่

ค. การรักษาทางเลือกและแบบองคร์วม: รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การรักษาดว้ยโฮมีโอพาธี ออสทีโอพาธี การรักษาดว้ยสมุนไพร การบาํบดัดว้ยอโรมา

เธอราปี ไคโนโลย ีรีซิกิ รีเฟลก็โซโลย ีโปรโตเทอราปี การรักษาดว้ยโอโซน จุดฝังเขม็ การกดจุด การฝังเขม็ การนวด นีโอพลาซีน แอลฟา - สติม ส

เตม็เซลล ์คลื�นกระแทก การรักษาดว้ยคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้าและการรักษาดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าแบบพลัส์ (PEMF)

ง. รายปี: เพื�อวตัถุประสงคข์องกรมธรรมนี์�  ขีดจาํกดักรมธรรมร์ายปีทั�งหมดจะถกูคาํนวณโดยการเพิ�ม �� เดือนในวนัที�มีผลบงัคบัใชก้รมธรรมข์องคุณ

ดงันั�นจึงคาํนวณวนัที�ต่ออายกุรมธรรมข์องคุณซึ�งจะแสดงในหนา้การประกาศของคุณ จากนั�นกรมธรรมข์องคุณจะใชว้งเงินเหล่านี� เป็นรายปีโดยใช้

ช่วงเวลาระหวา่งวนัที�บงัคบัใชก้รมธรรมแ์ละวนัที�ต่ออายกุรมธรรมห์รือจากวนัที�ต่ออายกุรมธรรมห์นึ�งวนัถึงวนัที�ต่ออายกุรมธรรมถ์ดัไป ขีดจาํกดั

กรมธรรมร์ายปีจะรีเซ็ตเป็นจาํนวนเงินที�ปรากฏในหนา้การประกาศกรมธรรมข์องคุณ หลงัจากวนัที�ต่ออายกุรมธรรมแ์ต่ละครั� ง

จ. ขีดจาํกดักรมธรรมร์ายปี: จาํนวนเงินสูงสุดที�กรมธรรมจ์ะจ่ายในระยะเวลาประจาํปีใดกไ็ด้

ฉ. สภาวะทางพฤติกรรม: พฤติกรรมที�เป็นอนัตรายของสตัวเ์ลี�ยงที�ตอ้งไดรั้บการรักษา เนื�องจากการบาดเจบ็ตวัเอง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือ

ผลลพัธ์เชิงลบอื�นๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงโรคกินของแปลก ความวติกกงัวล ความกา้วร้าว ความผดิปกติที�ควบคุมไม่ได ้ความเครียด ความกลวั

การกินอุจจาระตวัเอง การบริโภคนํ�าที�ก่อใหเ้กิดโรคจิต โรคกลวัการปัสสาวะที�ไม่เหมาะสมและภาวะปัสสาวะนอ้ย

ช. สภาวะทั�งสองฝั�งของร่างกาย: หมายถึงเงื�อนไขที�สามารถส่งผลกระทบต่อทั�งสองดา้นของร่างกาย สิ�งนี� รวมถึงแต่ไม่ถกูจาํกดัอยูก่บั ลซิูงแพลาส เอน็

ไขว ้ ตอ้หิน เอนโทรปี เอกโทรปี สะโพกผดิปกติ ขอ้ศอกผดิปกติ ตอ้กระจก ตาเชอร์รี�และกระดูกคออกัเสบ

ซ. สภาวะเรื�อรัง: สภาวะที�สามารถรักษาหรือจดัการได ้แต่ไม่หายขาด สิ�งนี� รวมถึงแต่ไม่ถกูจาํกดัอยูก่บัเหตุการณ์ของเอน็ยดึครุสซิเอต การอุดตนัของรู

ขมุขน โรคไต โรคขอ้เสื�อม โรคเบาหวาน โรคลาํไสอ้กัเสบ โรคคูชิง โรคหวัใจ ภาวะต่อมไทรอยดท์าํงานมากเกินไปและสะโพกผดิปกติ

ฌ. บริษทั: บริษทัประกนัภยัที�ออกกรมธรรมฉ์บบันี�

ญ. สภาวะ: โรค ความผดิปกติ โรคภยั ไขเ้จบ็ การบาดเจบ็ ความพิกลและ/หรือกลุ่มอาการใดๆ ที�แสดงโดยสตัวเ์ลี�ยงของคุณ

ฎ. เอน็ไขว:้ สายพนัธ์ุใดๆ การเคลด็ การแตก การฉีกขาดหรือการเสื�อมสภาพของเอน็ไขวใ้ดๆ ในเข่าของสตัวเ์ลี�ยงของคุณ

ฏ. ลดหยอ่นได:้ จาํนวนเงินที�คุณจ่ายรายปีเกินพอสาํหรับค่าใชจ่้ายจริงในการรักษาทางสตัวแพทยส์าํหรับสภาวะที�มีสิทธิ� ใดๆห ลงัจากการยื�นคาํขอ

จาํนวนเงินประกนัร่วมที�คุณเลือก

ฐ. โรคภยั: ความเจบ็ป่วย โรคและการเปลี�ยนแปลงใดๆ ต่อสภาพปกติที�แขง็แรงของสตัวเ์ลี�ยงของคุณไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

ฑ. การบาดเจบ็: อนัตรายทางกายภาพหรือความเสียหายต่อสตัวเ์ลี�ยงของคุณที�เกิดจากอุบติัเหตุ

ฒ. สตัวเ์ลี�ยง: แมวหรือสุนขัในบา้นที�ระบุไวใ้นหนา้ประกาศกรมธรรมที์�เป็นเจา้ของและอยูก่บัคุณ เพื�อการเป็นเพื�อนหรือเป็นสุนขัรับใชแ้ละไม่ไดเ้ป็น

เจา้ของดว้ยเหตุผลทางการคา้

ณ. วนัที�ต่ออายกุรมธรรม:์ วนัที�ตรงกบัวนัที�ของ �� เดือนหลงัจากวนัที�กรมธรรมข์องคุณมีผลบงัคบัใชแ้ละทุก �� เดือนหลงัจากนั�น



ด. วนัที�กรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช:้ วนัที�กรมธรรมข์องคุณมีผลบงัคบัใช ้โดยทั�วไป ��: �� น. ของวนัหลงัจากการซื�อ เวน้แต่การลงทะเบียนผา่นกลุ่ม

นายจา้ง โดยใชก้ารหกัเงินเดือน หรือคุณขอร้องวนัที�ในอนาคตเพื�อใหก้รมธรรมข์องคุณมีผลบงัคบัใช้

ต. สภาวะที�มีอยูก่่อนแลว้: สภาวะที�มีอยูก่่อนแลว้ใดๆ ที�สตัวแพทยใ์หค้าํแนะนาํทางการแพทยส์ตัวเ์ลี�ยงไดรั้บการรักษาหรือสตัวเ์ลี�ยงแสดงอาการหรือ

อาการที�สอดคลอ้งกบัสภาวะที�ระบุไวก่้อนวนัที�มีผลบงัคบัใชก้รมธรรมห์รือในระยะเวลารอคอยใดๆ

ถ. ที�มีอยู:่ สภาวะถือวา่มีอยูห่ากมีการแสดงรอยโรคหรืออาการที�อาจสงัเกตเห็นไดห้รือทราบวา่มีอยูอ่ยา่งสมเหตุสมผลโดยคุณหรือสตัวแพทยข์องคุณ

รวมถึงสภาวะเหล่านั�นในอาการทุเลาหรือถกูควบคุมโดยยาไม่วา่สภาวะจะถกูบนัทึกไวใ้นบนัทึกทางการแพทยข์องสตัวเ์ลี�ยงของคุณหรือไม่กต็าม

ท. โรคปริทนัต:์ โรคปริทนัตคื์อการติดเชื�อและการอกัเสบของปริทนัต ์(เนื�อเยื�อที�ลอ้มรอบและรองรับฟัน) เนื�องจากแบคทีเรียในคราบจุลินทรียแ์ละ

การตอบสนองของสตัวเ์ลี�ยงของคุณต่อการถกูโจมตีโดยแบคทีเรีย ซึ� งรวมถึงทั�งโรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัตอ์กัเสบ เหงือกอกัเสบหมายถึงการ

อกัเสบของเหงือกในการตอบสนองต่อแอนติเจนของพลาค ปริทนัตอ์กัเสบเป็นโรคที�รุนแรงมากขึ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการอกัเสบของเอน็ปริทนัตแ์ละ

กระดูกอลัวโีอลาร์ ซึ� งในที�สุดกท็าํใหเ้กิดการสูญเสียการยดึติด (ปริทนัตพ์อก ภาวะเหงือกร่น การดูดซึมของกระดูก)

ธ. การดูแลเชิงป้องกนั: การรักษาการบริการหรือขั�นตอนใดๆ เพื�อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัการบาดเจบ็ หรือการเจบ็ป่วย หรือเพื�อส่งเสริมสุขภาพ

ทั�วไป

น. สตัวแพทย:์ บุคคลที�มีใบอนุญาตที�ถกูตอ้งในการปฏิบติังานดา้นการสตัวแพทยจ์ากหน่วยงานที�ไดรั้บใบอนุญาตที�เหมาะสมในเขตอาํนาจศาลที�

สตัวแพทยป์ฏิบติังาน

บ. การรักษาทางสตัวแพทย:์ การทดสอบเพื�อการวนิิจฉยั การผา่ตดั ยา อุปกรณ์ออโธติค อุปกรณ์เทียม รถเขน็ การพยาบาลและการดูแลอื�นๆ ไดรั้บการ

พิสูจนแ์ละยอมรับวา่เป็นรูปแบบการรักษาสาํหรับสภาวะที�ระบุ

ป. ระยะเวลารอคอย: ระยะเวลาตามที�ระบุไวใ้นกรมธรรมนี์�  ซึ� งจาํเป็นตอ้งมีก่อนที�ความคุม้ครองบางส่วนหรือทั�งหมดในกรมธรรมจ์ะเริ�มตน้ขึ�น

ส่วนที� �:

ประกาศ

เพื�อเป็นพยาน WHEREOF บริษทัไดด้าํเนินการและพิสูจนข์องการมีอยูเ่หล่านี�


