เงือ
่ นไขการรับสิทธิประกันสุขภาพและอุบต
ั เิ หตุ
1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านลิ้งก์ลงทะเบียนที่ได้รับ
ใน SMS โดยลูกค้าต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์, ชื่อ-นามสกุล, เลขประจาตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิด และได้รับ SMS
ยืนยันการลงทะเบียนจาก Sunday จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
2. ความคุ้มครองเริ่มนับตั้งแต่เวลา 00.00 น.ของวันถัดไปนับจากวันทีล
่ ูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิและได้รับ SMS ยืนยันจาก
Sunday และสิ้นสุดความคุ้มครองตามกาหนด 30 วัน ในเวลา 23.59 น.
3. หากลูกค้าไม่ได้ดาเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์จะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆได้ในทุกกรณี
4. ลูกค้าต้องดาเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับ SMS
5. ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 85 ปี ณ วันที่ทาประกันภัย
6. ให้ถือว่าใบรับรองการเอาประกันภัยที่ลูกค้าได้รับทาง SMS ในรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ยืนยันสิทธิแ์ ละใช้ใน
การเรียกร้องค่าสินไหมกับทางบริษัทประกันภัย โดยอิงจากชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวและวันเกิดทีไ่ ด้ระบุไว้
ในขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสาคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษทางไปรษณียใ์ ห้ลูกค้าในทุก
กรณี
7. ความคุ้มครองจะจากัดสิทธิ 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขประจาตัว ต่อหนึ่งสิทธิความคุ้มครองเท่านั้น
8. ไม่คุ้มครองสภาพทีเ่ ป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เช่น โรคที่เป็นมาแต่กาเนิด โรคเรื้อรังที่
เป็นมาก่อนการทาประกันภัยและยังรักษาไม่หายขาด รวมถึงโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคที่เกิดก่อนการทาประกันภัย
8.1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วยใดๆ

ที่เกิดขึน
้ ในระยะเวลา

30

วัน

หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
8.2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน
หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
8.2.1.

เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด

8.2.2.

ริดสีดวงทวาร

8.2.3.

ไส้เลื่อนทุกชนิด

8.2.4.

ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

8.2.5.

การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์

8.2.6.

นิ่วทุกชนิด

8.2.7.

เส้นเลือดขอดที่ขา

8.2.8.

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

9. สิทธิประกันสุขภาพนี้

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อื่นใดได้หลังจากการลงทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว
10. สิทธิประกันสุขภาพนี้ไม่สามารถนามาแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
11. การลงทะเบียนนี้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้บริษัท ซันเดย์ อินส์ จากัด บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัดและ
บริษัทในเครือ รวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการเพื่อใช้ประกอบในการรับประกันภัย
และให้บริการตามสัญญาประกันภัย
12. บริษัท ซันเดย์ อินส์ จากัดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือดาเนินการยกเลิกความคุ้มครองได้โดยไม่ต้อง
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ออกโดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

การส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหม
ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินจ
ิ ฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่
รับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่
จ่ายไป เพื่อให้ผู้ได้รับความคุม
้ ครองไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูไ้ ด้รับความคุ้มครองได้รับ
การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว อนุโลมให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง ส่ง
สาเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จา่ ยจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษท
ั ได้
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป

หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอัน

สมควรทีไ่ ม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้สง
่ โดยเร็วทีส
่ ุดเท่าทีจ
่ ะกระทาได้แล้ว

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายทีจ
่ าเป็นและสมควรภายในกาหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

หรือในกรณีที่ผไู้ ด้รับความคุ้มครอง

หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย (สามารถระบุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย หากต้องการโดยให้ระบุไว้ในข้อตกลง) หรือ
ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือ
่ ให้บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไป ได้อีกตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน
90 วันนับจากวันที่บริษัทได้รบ
ั หลักฐานความเสียหายครบถ้วนแล้ว
กรณีผู้ได้รับความคุ้มครอง

รักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

บริษัทจะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล
ทั้งนี้ หากบริษัทไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้
อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับจากวันที่ครบกาหนดชาระ

ข้อยกเว้นทัว
่ ไป
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล

หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

(รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
2. โรคเรือ
้ รัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
ภาวะที่เป็นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการ
ควบคุมน้าหนักตัว

หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้

เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
4. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทาหมันหรือการคุมกาเนิด
5. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

6. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสือ
่ มของวัย หรือการให้ฮอร์โมน
ทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติ
ทางเพศ และการแปลงเพศ
7. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือร้องขอ
การผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยูเ่ ฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพือ
่
หาสาเหตุใดๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก
การตรวจวินจ
ิ ฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจาเป็น
ทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
8. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น
หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
9. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน
การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจาเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
10. การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อ จิตประสาท
11. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความ
ผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตก
กังวล
12. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การ
ตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
13. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทา
ร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
14. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
15. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่ง ให้แก่ตว
ั เอง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูซ
้ ึ่งเป็น บิดา มารดา คูส
่ มรส หรือบุตรของผูไ้ ด้รับ
ความคุ้มครอง
16. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ายร่างกายตนเองไม่
ว่าจะเป็นการกระทาโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้

รวมถึงอุบัตเิ หตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกิน
กว่าที่แพทย์สง
ั่
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส
์ ุรา สารเสพติด หรือยา
เสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือ
เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู้ ด้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว
่ ยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู้ ด้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม
หรือหลบหนีการจับกุม
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู้ ด้รับความคุ้มครอง

แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด

แข่งม้า

แข่งสกีทุกชนิด

รวมถึงเจ๊ตสกีดว
้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง
หรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจีจ
้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู้ ด้รับความคุ้มครองกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสาร อยูใ่ นอากาศยานที่
มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผไู้ ด้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจาในอากาศยานใดๆ
23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไ้ ด้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร

ตารวจ

หรืออาสาสมัคร

และเข้า

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
24. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้
มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึง
่ จะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
25. การก่อการร้าย
26. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดาเนินติดต่อไป
ด้วยตัวเอง
27. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

