
Annual Limit per personAnnual Limit per person
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคนความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน 5,000,000 THB/5,000,000 THB/บาทบาท

Hospitalization BenefitsHospitalization Benefits
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
Section 1
หมวด 1

Room and board fees including hospital service charges (Inpatient)  
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

Plan 1 Plan 1 
THB 5,000 

per Day 
แผน 1แผน 1

5,000 บาท
ต่อวัน

Plan 2 Plan 2 
THB 8,000 

per Day
แผน 2แผน 2

8,000 บาท
ต่อวัน

Plan 3 Plan 3 
THB 10,000 

per Day
แผน 3แผน 3

10,000 บาท
ต่อวัน

Intensive Care Inpatient Room (ICU) Room and board including hospital 
service charges (Inpatient)  
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลกรณีรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ  
(ผู้ป่วยใน)

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Section 2
หมวด 2

Medical service fees for diagnosis or treatment, blood transfusion service 
& blood component fees, nursing service fees, drug fees, parenteral nutri-
tion fees and medical supply fees per policy year  
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยหรือบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิต 
และส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหาร 
ทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Paid in Full
จ่ายตามจริง

2.1 Medical service fees for diagnosis 
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัย

2.2 Medical service fees for treatment, blood transfusion service & 
blood component, nursing service  
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล

2.3 Drug fees, parenteral nutrition fees and medical supply fees 
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

2.4 Home medication fees and home medical supply fees (medical 
supplies 1). 
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำาหรับกลับบ้าน

Section 3
หมวด 3

Attending medical professional fee (Doctor) per policy year 
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Section 4
หมวด 4

Medical expenses for surgery and surgical procedures per policy year 
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกัน
ภัย

Paid in Full
จ่ายตามจริง

4.1 Operating room fees and operating procedure room fees  
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำาหัตถการ

4.2 Medication expenses, parenteral nutrition expenses, medical sup-
plies expenses and equipment expenses for surgery and surgical 
procedures 
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัด
และหัตถการ

4.3 Medical professional fees for surgery or surgical procedures includ-
ing Surgical Assistant Doctor (Doctor fee) 
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำาศัลยกรรมและหัตถการ สำาหรับแพทย์ทำา
ศัลยกรรม และหัตถการ รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Doctor fee)

4.4 Anesthesiologist Fees (Doctor fee) 
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์

4.5 Medical expenses for organ transplant 
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

Section 5
หมวด 5

Major surgery that does not require an inpatient stay (day surgery) 
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Paid in full: Coverage up to Overall Annual Limit per person
จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน
This English version is an indicative translation of the original Thai version. The original Thai version is the only legally binding version. 
ข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นการแปลจากข้อความภาษาไทยในเอกสารฉบับจริง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเท่านั้น เฉพาะข้อความภาษาไทยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

Table of Benefits 
   ตารางผลประโยชน์



Benefits in case no hospitalization is required Benefits in case no hospitalization is required 
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
Section 6
หมวด 6

Medical expenses for diagnostic 
examinations before and after  
a directly related inpatient stay  
or medical fees for outpatient  
follow-up treatments after  
discharge from a directly related 
inpatient stay per policy year 
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลัง
การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือ 
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษา
ตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์
ประกันภัย

6.1 Medical expenses for  
diagnostic examinations before 
and after a directly related  
inpatient stay, within 45 days 
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการ
ตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และเกิดขึ้นภายใน 45 วัน ก่อนและหลัง
การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

THB 15,000 per policy year
15,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

6.2 Medical expenses for  
outpatient follow-up treatments 
after discharge from a directly  
related inpatient stay, within  
45 days (not including diagnostic 
examinations) 
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
ต่อครั้ง สำาหรับการรักษาพยาบาล 
ต่อเนื่อง ภายใน 45 วันหลังจาก 
ออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์
เพ่ือตรวจวินิจฉัย)

Section 7
หมวด 7

Outpatient medical expenses in case of injury, within 24 hours from an 
accident (per event) 
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิด
อุบัติเหตุต่อครั้ง

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Section 8
หมวด 8

Rehabilitation expenses after an inpatient stay, per policy year 
ค่าเวชศาสตร์ฟื้ นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม ์
ประกันภัย

Paid in Full/10 days 
per policy year

จ่ายตามจริง ไม่เกิน 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์
ประกันภัย

Section 9
หมวด 9

Medical expenses for the treatment of chronic kidney disease by kidney 
dialysis, per policy year  
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทาง
เส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

THB 10,000 per policy year
10,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Section 10
หมวด 10

Medical expenses for the treatment of cancer & tumor by radiotherapy, 
interventional radiology and nuclear medicine, per policy year 
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา 
รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Section 11
หมวด 11

Medical expenses for cancer treatment by chemotherapy, per policy year
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบำาบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำาบัด ต่อรอบป ี
กรมธรรม์ประกันภัย

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Section 12
หมวด 12

Emergency ambulance service fees 
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Section 13
หมวด 13

Medical Expenses for minor surgery 
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Paid in full: Coverage up to Overall Annual Limit per person
จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน
This English version is an indicative translation of the original Thai version. The original Thai version is the only legally binding version. 
ข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นการแปลจากข้อความภาษาไทยในเอกสารฉบับจริง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเท่านั้น เฉพาะข้อความภาษาไทยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
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Extended Clauses  Extended Clauses  
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง
Costs of medical equipment and supplies (IPD)
อุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยใน

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Reconstructive surgery following accident (IPD)
ค่าศัลยกรรมเพ่ือแก้ไขความผิดปกติ หรือความพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Fees for physical artificial equipment and surgery to insert artificial equipment 
into the body (IPD)
ค่าใช้จ่ายสำาหรับกายอุปกรณ์เทียม และการผ่าตัดที่จะใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปภายในร่างกาย  
กรณีผู้ป่วยใน

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Local ambulance service fee (IPD) 
ค่าบริการรถพยาบาลประจำาท้องถิ่น กรณีผู้ป่วยใน

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Expenses associated with medical treatments not requiring an overnight hospital 
stay (Day Care Treatment) 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Cancer treatment not requiring an overnight hospital stay (Day Care Treatment) 
or Outpatient cases 
ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งที่ไม่ได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล หรือกรณีผู้ป่วยนอก

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Treatment of conditions resulting from congenital abnormalities or congenital 
incomplete body organ formation systems or genetic diseases or developmental 
disorders of the body that appears after the date of policy inception and appears 
before the insured reaches the age of 16 years (10 months waiting period) 
การรักษาภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำาเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของ
ร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำาเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของ
ร่างกาย ที่ปรากฏอาการขึ้นหลังจากวันที่เอาประกันภัย และปรากฎอาการขึ้นก่อนผู้ได้รับความ
คุ้มครองมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 10 เดือน)

THB 25,000 per policy year
25,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Wheelchair equipment or crutches in case of inpatient or in case of treatment 
that has not stayed overnight in the hospital (Day Care Treatment) 
ค่าอุปกรณ์รถเข็นผู้ป่วย หรือไม้ค้ำายัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือกรณีการรักษาตัวที่มิได้พักค้าง
คืนในโรงพยาบาล

THB 5,000 per policy year
 5,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Limit of Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, Loss of 
Speech or Permanent Disability from accident 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงัเสียง การพูดออกเสียง  
หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ

THB 100,000
100,000 บาท

Worldwide coverage in case of accident or unforeseen medical emergencies  
outside the area of coverage.
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
แม้เป็นประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้

THB 1,250,000 per policy year 
(up to 90 days per trip, maximum 180 days 

per policy year) 
 คุ้มครองสูงสุด 1,250,000 บาท 

ต่อรอบปีกธมธรรม์
(สูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง  
แต่ไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกธมธรรม์)

This English version is an indicative translation of the original Thai version. The original Thai version is the only legally binding version. 
ข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นการแปลจากข้อความภาษาไทยในเอกสารฉบับจริง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเท่านั้น เฉพาะข้อความภาษาไทยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

Paid in full: Coverage up to Overall Annual Limit per person
จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน
This English version is an indicative translation of the original Thai version. The original Thai version is the only legally binding version. 
ข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นการแปลจากข้อความภาษาไทยในเอกสารฉบับจริง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเท่านั้น เฉพาะข้อความภาษาไทยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
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Outpatient Benefits Outpatient Benefits (Optional)(Optional)
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (สิทธิประโยชน์ที(สิทธิประโยชน์ที่่เลือกได้)เลือกได้)

Option 1 Option 1 
เลือกแผน 1เลือกแผน 1

Option 2 Option 2 
เลือกแผน 2เลือกแผน 2

Outpatient Annual Limit
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์สำาหรับผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก

THB 40,000
40,000 บาท

THB 200,000
200,000 บาท

Copayment (Outpatient)
ค่าใช้จ่ายร่วม (ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก) 50% 0%

1 General Practitioner fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์ทั่วไป

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Paid in Full
จ่ายตามจริง

2 Specialist fees (Other than the treating doctor)
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 

THB 8,000 per day
8,000 บาทต่อวัน

THB 8,000 per day
8,000 บาทต่อวัน

3 Medical expenses for minor surgery that exceeds the limit  of Section. 13 
Medical expenses for minor surgery.
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ที่เป็นส่วนเกินจากข้อตกลงคุ้มครองผล
ประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล 
โดยการผ่าตัดเล็ก

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Paid in Full
จ่ายตามจริง

4 Lab test, X-rays, Diagnostic & Pathology Test 
การตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กซ์เรย์ การตรวจวินิจฉัยและพยาธิวิทยา

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Paid in Full
จ่ายตามจริง

5 Prescribed Medicine
ยาตามคำาสั่งแพทย์

Paid in Full
จ่ายตามจริง

Paid in Full
จ่ายตามจริง

6 Prescribed Physiotherapy (Up to the annual limit per policy year) 
กายภาพบำาบัดตามคำาสั่งแพทย์ (โดยจ่ายไม่เกินจำานวนผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) Not covered

ไม่คุ้มครอง

 THB 2,000 per visit/ 
Maximum 15 visits 

per policy year
2,000 บาท ต่อครั้ง 
สูงสุด 15 ครั้งต่อรอบ
ปีกรมธรรม์ประกันภัย

7 Prescribed Hearing Aids and Orthopedic Appliances
เครื่องช่วยฟงั และอุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อตามคำาสั่งแพทย์ Not covered

ไม่คุ้มครอง

THB 20,000
per policy year

20,000 บาทต่อรอบ
ปีกรมธรรม์ประกันภัย

Extended Clauses  Extended Clauses  
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง
Ex 1 Vaccination

การฉีดวัคซีน Not covered
ไม่คุ้มครอง

THB 10,000
per policy year

10,000 บาทต่อรอบ
ปีกรมธรรม์ประกันภัย

Ex 2 General Health Check-ups for primary health screening including an-
nual Ultrasound, Mammogram, Pap Test or Thin-prep, Prostate Cancer 
Screening.
การตรวจสุขภาพทั่วไปเพ่ือคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้ง การตรวจร่างกาย
ประจำาปีด้วยอัลตราซาวด์ (Ultrasound) การตรวจเต้านมด้วยการทำาแมมโมแกรม 
(Mammogram) การตรวจมะเร็งปากมดลูก(PAP Test หรือ Thin Prep) การ
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก) ในโรงพยาบาล (หรือใช้คำาว่า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้)

Not covered
ไม่คุ้มครอง

THB 10,000
per policy year

10,000 บาทต่อรอบ
ปีกรมธรรม์ประกันภัย

Paid in full: Coverage up to Overall Annual Limit per person
จ่ายตามจริง: จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน
This English version is an indicative translation of the original Thai version. The original Thai version is the only legally binding version. 
ข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นการแปลจากข้อความภาษาไทยในเอกสารฉบับจริง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเท่านั้น เฉพาะข้อความภาษาไทยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

Additional Benefits 
   สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม



Eligibility: 
• Applicants must reside in Thailand for at least 180 days 

per year.
• This insurance is available to applicants aged up to 70 

years old. Children under 20 years old must apply with at 
least one parent. 

• Policies can be renewed until 99 years old.

Terms: 
• Elective treatments are covered worldwide except in the 

following countries: USA, Canada, Switzerland, Israel, 
Japan, China, Hong Kong, Taiwan, Bahamas,  Russia, UK, 
Singapore, Brazil.

• Pre-existing conditions are not covered. 
• All applicants must fill out a medical questionnaire, some 

additional medical information may be requested.
• Waiting periods apply to certain benefits as per the terms 

and conditions of the insurance policy.
• Some occupations cannot apply to Hi5 such as (but not 

limited to): medical professionals, professional athletes, 
policemen and other high-risk professions.

General exclusions:
(This is a non exhaustive list, please refer to the original Policy 
Wording for full list of exclusions)

1. Injuries sustained during the commitment of a serious 
crime or while being arrested or evading capture.

2. Injuries that occur while engaging in motor racing, boat 
racing, horse racing, ski racing (including Jet skis), skating 
competition, boxing, parachuting/skydiving, using or 
racing with a paramotor, gliding, boarding or descending 
or travelling in a hot air balloon, bungee jumping, diving 
with air tanks and underwater breathing equipment.

3. War, invasion, acts on foreign enemies, war-like acts 
whether declared or not, civil war, revolution, insurrection, 
civil commontion, population rising against the gov-
ernment, riot, strike, coup, declaration of martial law; or 
any event which led to the declaration or upholding of 
martial law.

4. Terrorism.
5. Radiation or radioactive transmission from nuclear fuels 

or from any nuclear waste due to the combustion of nu-
clear fuel and from any form of nuclear disintegration.

6. Injuries resulting from consequences of being under the 
influence of drugs or alcohol.

Applicants should study the terms and conditions of the 
insurance policy before purchasing.

This brochure is for informational purposes only and is not an 
insurance contract. “Hi5” is the marketing name for plans under 
the Health and Accident Insurance Luma Asia Care Personal 
Policy.
Full details of coverage and exclusions are specified in the 
insurance Policy Wording.

เงื่อนไขสำาหรับผู้ขอเอาประกันภัย: 
• ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย  

180 วันต่อปี
• ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 70 ปี สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า  

20 ปี ต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง 
• ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 99 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครอง: 
• อาณาเขตความคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา แคนาดา 

สวิสเซอร์แลนด์ อิสราเอล  ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน บาฮามาส 
รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ บราซิล

• ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน 
• ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำาถามสุขภาพ ซึ่งอาจมีการขอข้อมูล

ทางการแพทย์เพ่ิมเติมได้
• ผลประโยชน์บางข้อมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองดังที่ระบุในเงื่อนไขและ

ข้อกำาหนดของกรมธรรม์ประกันภัย
• บางอาชีพอาจไม่สามารถสมัครกรมธรรม์ประกันภัยแผน Hi5 ได้ 

เช่น (แต่ไม่จำากัดเพียง) ผู้ให้บริการพยาบาล นักกีฬาอาชีพ ตำารวจ 
และอาชีพอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง 

ข้อยกเว้น:
(ข้อยกเว้นต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง กรุณาอ้างอิงจากเอกสาร
กรมธรรม์ประกันภัยสำาหรับรายละเอียดทั้งหมดของข้อยกเว้นทั่วไป)

1. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง  
ก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม  
หรือหลบหนีการจับกุม

2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถ 
หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ทสกีด้วย 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์  
ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะกำาลังขึ้นหรือกำาลังลงหรือโดยสาร 
อยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำาน้ำาที่ต้องใช้ถังอากาศ 
และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำา

3. สงคราม การรุกราน การกระทำาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือ
การกระทำาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม
หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ  
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก  
หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว ้
ซึ่งกฎอัยการศึก

4. การก่อการร้าย
5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการ 
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการ
แตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

6. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการอยู่ภายใต้ฤทธิ์ 
สารเสพติดหรือสุรา

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำาหนดของกรมธรรม์ประกัน
ภัยให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ

โบรชัวรน์ีจ้ัดทำาขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการใหข้้อมูลเท่านัน้และไม่ใช่สัญญา
ประกันภัย “Hi5” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม ์
ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ลูม่า เอเชีย แคร์ ส่วนบุคคล
รายละเอียดทัง้หมดเกีย่วกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสาร
กรมธรรม์ประกันภัย

This insurance policy is governed by and construed in accordance with Thai law.
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทย
This English version is an indicative translation of the original Thai version. The original Thai version is the only legally binding version. 
ข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นการแปลจากข้อความภาษาไทยในเอกสารฉบับจริง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเท่านั้น เฉพาะข้อความภาษาไทยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

This English version is an indicative translation of the original Thai version. The original Thai version is the only legally binding version. 
ข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏเป็นการแปลจากข้อความภาษาไทยในเอกสารฉบับจริง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเท่านั้น เฉพาะข้อความภาษาไทยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

Terms and Conditions         
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
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