กฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัย
การพิจ ารณารับประกัน ภัย แบบไมตรวจสุข ภาพ (Non Med)
Med) บริษัทฯ อนุโลมใหรับ
ประกันภัยโดยไมตรวจสุขภาพ หากอายุและจํานวนเงินเอา
เอาประกันภัยรวมเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้

ตารางจํานวนเงินเอาประกันภัยทีไ่ มตอ งตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ: 1. จํานวนเงิ
รวม))
นวนเงินเอาประกันภัยรวม (ดูรายละเอียดตามตารางสรุปการคํานวณจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม
2.
2. อายุ 0 ป ใหนบั ตัง้ แต 1 เดือน 1 วัน ถึง 6 เดือน

การประเมินสวนสูงและน้ําหนักที่รับประกันภัยโดยไมตองตรวจสุขภาพ
การประเมินคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI)
นวิธีที่ใชประเมินคาสวนสูงและ
BMI) เปนวิ
น้ําหนักวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอสถานะสุขภาพโดยรวมหรือไม โดยคาดัชนีมวลกายนี้จะเปน
อัตราสวนของสวนสูงและน้ําหนักดังนี้

หนวยเปน กิโลกรัม ตอตารางเมตร หรือกก./
กก./ม
./ม2

หมายเหตุ : ตารางสัดสวนความสูงและน้ําหนักนี้เปนเพียงหลั
งหลักเกณฑทั่วไป มิไดหมายความวา ถาสวนสูงน้าํ หนักอยูข อบเขตนี้
แลว บริษัทฯ จะไมขอใหมีการตรวจสุขภาในทุกกรณี หรือมิไดหมายความวาบริษัทฯ จะอนุมัติรับประกันภัยในอัตรามาตรฐาน
ประวัวัติสุขภาพ ฯลฯ
ทุกราย ทั้งนี้ อาจมีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลใหบริษัทฯ ตองขอตรวจสุขภาพได เชน อาชีพ ประ

ตารางสรุปการคํานวณจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพโดยการสุมตรวจสอบ สําหรับตัวแทนสุมตรวจสอบ
รอ ยละ 5 แมวา จํ า นวนเงิน เอาประกัน ภั ย จะน อ ยกวา จํา นวนเงิน เอาประกัน ภัย รวมตามตาราง
การตรวจสุขภาพที่กําหนดไว

* กรมธรรมที่มีผลบังคับแลวเกินกวา 3 ปไมตองนํามาคํานวณหาจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม อนึง่ การคํานวณจํานวนเงินเอา
ประกั น ภั ย เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการตรวจสุ ข ภาพเท า นั้น และไมค รอบคลุ ม ถึ ง การพิ จ ารณาทางดา นการเงิน กล า วคื อ
การพิ จ ารณาด า นการเงิ น เพื่ อ ดูค วามสามารถในการขอเอาประกั
ง ยัง คงใช ห ลัก การเดิ ม บริ ษั ท ฯ จะพิจ ารณา
วามส ามารถในการขอเอาประกั น ภั น ซึ่ งยั
จํา นวนเงิน เอาประกัน ภัย ของใบคําขอเอาประกันชีวิต ที่ยื่นสมัค รรวมกับ ความคุ
ความคุม ครองตา
ครองตา มจํานวนเงินเอาประกันภัยของ
ใบคําขอเอาประกันชีวิตทุกฉบับที่มีผลบังคับ

ตารางจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับการตรวจสุขภาพ

ตารางจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับแบบประกันภัยทีม่ รี ะยะเวลาชําระเบีย้ ประกันภัยนอยกวา 5 ป
(ยกเวน แบบชําระเบี้ยประกั
ยประกันภัยครั้งเดียว)
ว) โดยขอปฎิ
ปฎิบับตั ิในการตรวจสุขภาพเปนตามตารางดังนี้

* บริษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการเรี
นการเรียกตรวจกรอง HIV ในบางกรณี ซึง่ จะแจงใหทราบเปนรายไป

ตารางการตรวจเลือด

** ถา HBsAg Positive
Positive ใหตรวจ AlphaAlpha-Fetoprotein และ HBeAg ดวย
หมายเหตุ: เพื่อใหไดคาที่ตองการ ตารางตรวจเลือดทีม่ ี * ควรอดอาหารนอยกวา 12 ชัว่ โมงกอนเจาะเลือด ยกเวนตารางเลื
ตารางเลือด
ที่ 5 ที่ควรอดอาหารอยางนอย 6 ชั่วโมงกอนเจาะเลือด

การตรวจกรองเพื่อหาเชื้อเอดส (HIV)
HIV) สําหรับผูขอเอาประกันภัย
• จํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวา 1.5 ลานบาท (รายละเอียดตามตารางสรุปการคํานวณ
จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม)
รวม)
• ผูเอาประกันภัย หรือผูชําระเบี้ยประกั
ประกันภัย (ในกรณีผูขอเอาประกั
อเอาประกันภัยเปนผูเยาว) ที่เคยมี
คยมี
ภูมิลําเนา และ/
และ/หรือ มีที่อยูปจจุบัน สถานที่ทํางานอยูใน 10 จังหวัด (เชียงใหม เชียงราย
ลํา ปาง ลํา พูน พะเยา ระยอง ระนอง แพร นาน และแมฮอ งสอน)
งสอน ) และมีจํา นวนเงิน เอา
ประกันภั
นภัยรวมเกิ
ยรวมเกิน 1 ลานบาทขึ้นไป
• ชายโสด อายุ
อายุเกินกวา 40 ป และมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมเกิน 1 ลานบาทขึ้นไป
• ผูขอเอาประกันภัยที่ประกอบอาชีพที่ตองมีการเดินทางระยะไกลเปนประจํา เชน ลูกเรือเดิน
ทะเล ธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการและสถานบันเทิง
• ผลอางอิงการตรวจเพื่อหา Antiบจากวันที
นที่ทําการตรวจครั้ง
Anti-HIV ใชไดไมเกิน 6 เดือนนั
นนับจากวั
สุดทาย

