
 

 

 

เงือ่นไขการรบัสทิธปิระกนัสขุภาพและอบุตัเิหต ุ

1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ผ่านลิ้งก์ลงทะเบียนท่ีไดร้ับ

ใน SMS โดยลูกค้าตอ้งระบุหมายเลขโทรศัพท์, ชื่อ-นามสกุล, เลขประจ าตวัประชาชน และ วันเดือนปีเกิด และได้รับ SMS 

ยืนยันการลงทะเบียนจาก Sunday จึงจะถือวา่การลงทะเบยีนเสรจ็สมบูรณ ์

2. ความคุ้มครองเริ่มนับต้ังแต่เวลา 00.00 น.ของวันถัดไปนับจากวันท่ีลูกค้าลงทะเบียนรบัสิทธิและได้รับ SMS ยืนยันจาก 

Sunday และสิ้นสดุความคุ้มครองตามก าหนด 30 วัน ในเวลา 23.59 น. 

3. หากลูกค้าไม่ได้ด าเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณจ์ะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆไดใ้นทุกกรณี 

4. ลูกค้าต้องด าเนินการลงทะเบยีนให้แล้วเสรจ็ภายใน 7 วัน นบัจากท่ีได้รับ SMS 

5. ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 85 ปี ณ วันท่ีท าประกันภัย 

6. ให้ถือว่าใบรับรองการเอาประกันภัยท่ีลูกค้าได้รับทาง SMS ในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ยืนยันสิทธิแ์ละใชใ้น

การเรียกร้องค่าสินไหมกับทางบริษัทประกันภัย โดยอิงจากชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจ าตัวและวันเกิดท่ีได้ระบุไว้

ในขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นส าคญั บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสง่เอกสารในรูปแบบกระดาษทางไปรษณียใ์ห้ลูกค้าในทุก

กรณ ี

7. ความคุ้มครองจะจ ากัดสิทธ ิ1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขประจ าตวั ตอ่หน่ึงสิทธิความคุ้มครองเท่าน้ัน 

8. ไม่คุ้มครองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เช่น โรคท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด โรคเรื้อรังท่ี

เป็นมาก่อนการท าประกันภัยและยังรักษาไม่หายขาด รวมถึงโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคท่ีเกิดก่อนการท าประกันภัย 

8.1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในระยะเวลา 30 วัน 

หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

8.2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีส าหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปน้ี ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน 

หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 

8.2.1. เน้ืองอก ถุงน ้า หรอืมะเร็งทุกชนิด  

8.2.2. ริดสีดวงทวาร 

8.2.3. ไส้เลื่อนทุกชนิด  

8.2.4. ต้อเนื้อ หรอืต้อกระจก  

8.2.5. การตัดทอนซิล หรอือดีนอยด์  

8.2.6. น่ิวทุกชนิด  

8.2.7. เส้นเลือดขอดท่ีขา  

8.2.8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจรญิผิดท่ี 



 

 

 

9. สิทธิประกันสุขภาพน้ี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อื่นใดได้หลังจากการลงทะเบียนเสรจ็

สมบูรณแ์ลว้ 

10. สิทธิประกันสุขภาพน้ีไม่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

11. การลงทะเบียนน้ีถือวา่ลูกคา้ยินยอมให้บริษัท ซันเดย์ อินส์ จ ากัด บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัดและ

บริษัทในเครือ รวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพ่ือใช้ประกอบในการรับประกันภยั

และให้บริการตามสญัญาประกันภัย 

12. บริษัท ซันเดย์ อินส ์จ ากัดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือด าเนินการยกเลกิความคุ้มครองได้โดยไม่ต้อง

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

13. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครอง เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ออกโดยบริษัท เคเอสเค ประกันภยั 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

การสง่หลกัฐานการเรยีกรอ้งคา่สนิไหม  

 ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือ

ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณ ีจะต้องสง่หลักฐานดังต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษัท โดยคา่ใชจ้่ายของตนเอง  

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบรษัิท  

2. ใบรายงานแพทย์ท่ีระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษา  

3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับท่ีแสดงรายการค่าใชจ้่าย หรอืใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน  

 โดยใหส้่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันท่ีออกจากโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันท่ี

รับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นใบเสรจ็รับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ี

จ่ายไป เพ่ือให้ผู้ได้รับความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับ

การชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว้ อนุโลมให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง ส่ง

ส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจา่ยจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษัทได้  

 การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลา่วไม่ท าใหส้ิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้วา่มีเหตุอัน

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตไ่ด้สง่โดยเร็วทีสุ่ดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้  



 

 

 

การจา่ยคา่สนิไหมทดแทน 

 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นและสมควรภายในก าหนดระยะเวลา 15 วัน นับแตว่ันท่ีบริษัทได้รับ

หลักฐานแสดงความเสยีหายท่ีครบถ้วนและถูกต้องแล้วใหแ้ก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือในกรณีท่ีผูไ้ด้รับความคุ้มครอง

หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย (สามารถระบุให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือท้ังสองฝ่าย หากต้องการโดยให้ระบุไว้ในขอ้ตกลง) หรือ

ในกรณีท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายใหแ้ก่ผู้รับประโยชน์  

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทจา่ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่เป็นไปตาม

ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไป ได้อีกตามความจ าเป็น แต่ท้ังน้ีจะไม่เกิน 

90 วันนับจากวันท่ีบริษัทได้รบัหลักฐานความเสียหายครบถ้วนแลว้  

 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครอง รักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามขอ้ตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันท่ีท่ีระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า

รักษาพยาบาล  

 ท้ังน้ี หากบริษัทไม่อาจจ่ายผลประโยชนใ์ห้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท จะรับผิดชดใชด้อกเบี้ยให้

อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปขีองจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย ทั้งน้ีนับจากวันท่ีครบก าหนดช าระ 

 

ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป  

การประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองคา่ใชจ้่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วย 

(รวมท้ังภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีเกิดจาก  

1. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) 

2. โรคเรือ้รัง การบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยท่ียังมิไดร้ักษาใหห้ายก่อนวันท าสญัญาประกันภัย การตรวจรักษา

ภาวะท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม  

3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตดัเพื่อเสริมสวย หรอืการแกไ้ขปัญหาผิวพรรณ สวิ ฝา้ กระ รังแค ผมร่วงหรอืการ

ควบคุมน ้าหนักตวั หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลอืกได ้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุท่ีได้รับความคุ้มครอง 

4. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก 

(รวมถึงการสืบวเิคราะหแ์ละการรักษา) การท าหมันหรือการคุมก าเนิด  

5. โรคเอดส ์หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ 



 

 

 

6. การตรวจรักษา หรือการปอ้งกัน การใช้ยา หรอืสารต่างๆ เพ่ือชะลอการเสือ่มของวยั หรือการให้ฮอรโ์มน

ทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติ

ทางเพศ และการแปลงเพศ  

7. การตรวจสุขภาพท่ัวไป การรอ้งขอเข้าอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรอืร้องขอ

การผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวธิีให้พักอยูเ่ฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือ

หาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเขา้รักษาในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก 

การตรวจวินิจฉัยการบาดเจบ็หรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวเิคราะหเ์พ่ือสาเหตุ ซึ่งไมใ่ช่ความจ าเป็น

ทางการแพทย์ หรอืไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์  

8. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสคิ ค่าใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการมองเห็น

หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น  

9. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เก่ียวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน 

การจัดฟัน ขดูหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหต ุ

ท้ังน้ีไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม  

10. การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพตดิใหโ้ทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อ จิตประสาท  

11. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับภาวะทางจติใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความ

ผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธสิั้น ออธสิซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตก

กังวล  

12. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรอือาการหยดุหายใจขณะหลับ การ

ตรวจหรอืการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน  

13. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสตัว์ท า

ร้าย และวคัซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลงัได้รับการบาดเจบ็  

14. การตรวจรักษาที่ไม่ใชแ่ผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  

15. ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง ให้แก่ตวัเอง รวมท้ัง

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูซ้ึ่งเป็น บิดา มารดา คูส่มรส หรือบุตรของผู้ได้รับ

ความคุ้มครอง  

16. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่

ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม ท้ังน้ี



 

 

 

รวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผู้ได้รับความคุ้มครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกิน

กว่าที่แพทย์สัง่  

17. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพติด หรือยา

เสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสตไิด้ ค าวา่ “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมี การตรวจเลือดให้ถือ

เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

18. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูไ้ด้รับความคุ้มครองเข้ารว่มทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท  

19. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูไ้ด้รับความคุ้มครองกอ่อาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม 

หรือหลบหนีการจับกุม  

20. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูไ้ด้รับความคุ้มครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด

รวมถึงเจ๊ตสกีดว้ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชวีิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง

หรือโดยสารอยูใ่นบอลลูน หรอืเครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น ้า  

21. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูไ้ด้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยูใ่นอากาศยานท่ี

มิได้จดทะเบยีนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์ 

22. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูไ้ด้รับความคุ้มครองขับขี่หรอืปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจ าในอากาศยานใดๆ  

23. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นขณะผู้ไดร้ับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า

ปฏิบัติการในสงคราม หรอืปราบปราม  

24. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาต ิหรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้

มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัต ิการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรอืเหตุการณใ์ดๆ ซึง่จะเป็น

เหตุให้มีการประกาศหรือคงไวซ้ึ่งกฎอัยการศึก  

25. การก่อการร้าย  

26. การแผ่รังส ีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อันเน่ืองมาจาก

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียรแ์ละจากกรรมวธิีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไป

ด้วยตัวเอง  

27. การระเบิดของกัมมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิด

ในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

 

 


