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เอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพเิศษ 1  

(สําหรับการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์)  

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ี

ผูเ้อาประกันภยั ต้องชาํระภายใตข้้อบังคบั เง่ือนไขและข้อกาํหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเวน้ และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยั  บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 คําจํากดัความ 

ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกนัทั้งหมด 

ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้าํหนดเป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.  บริษัท หมายถึง บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป ข้อตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 

เอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยั ใบคาํขอประกนัภยั ใบรับรองการประกนัภยักรณี

ต่ออายุ ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกันภยั และเอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง 

ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยัเดียวกนั 

3. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือใบรับรอง

การประกนัภยักรณีต่ออาย ุซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

4. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน และมี

องคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ี ท่ีมีจาํนวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอ ตลอดจนการ

จดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะ อย่างย่ิงมีห้องสําหรับการผ่าตดัใหญ่ และไดรั้บ

อนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

5. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนดาํเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมาย

ของอาณาเขตนั้นๆ 

6. คลินกิ หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ดาํเนินการโดยแพทยท์าํการ

รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

7. แพทย์ หมายถึง ผูส้ําเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้งจาก

แพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ

ทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม  

8. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และนาํมาซ่ึง

แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทางการแพทย ์และสอดคลอ้งกบั

ขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

9. ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นและ หมายถึง  ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น เม่ือเปรียบเทียบกบัการให้บริการ 

 สมควร   ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของ

  โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการ

  รักษานั้น 
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10. ความจําเป็นทางการแพทย์  หมายถึง  การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

   (1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 

   (2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 

   (3) ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัวผูรั้บบริการ หรือของ

ผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

   (4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสมตาม

ความจาํเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการนั้นๆ 

11. เอดส์  หมายถึง  ภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME) ซ่ึงเกิดจากการ

ติดเช้ือไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส เน้ืองอก

ร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซ่ึงโดย

ผล ก ารต รวจ เลือ ด แส ด งเป็ น เลื อ ด บ วก ข อ งไวรัส  HIV (HUMAN IMMUNO 

DEFICIENCY VIRUS) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเช้ือ

ท่ี ทํ า ใ ห้ เกิ ด โ ร ค ป อ ด บ ว ม ห รื อ ป อ ด อั ก เส บ  (PNEUMOCYSTIS CARINII 

PNEUMONIA) เช้ือ ท่ี ทําให้ เกิด โรคลําไส้อัก เสบ ห รือเร้ือ รัง  (ORGANISM OR 

CHRONIC ENTERITIS) เช้ือไวรัส (VIRUS) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยู่ทั่วไป 

(DISSEMINATED FUNGI INFECTION) เน้ืองอกร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM) 

ให้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเน้ืองอก KAPOSI’S SARCOMA เน้ืองอกเซลนํ้ าเหลือง ท่ี

ระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA) และ/หรือ

โรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันน้ีว่าเป็นอาการของภูมิคุ ้มกันบกพร่อง 

(ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้

คนท่ีเป็นเสียชีวิตอย่างกะทนัหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง 

(AIDS) ให้รวมถึงเช้ือไวรัส HIV(HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS) โรคท่ีทาํ

ให้เย่ือสมองเส่ือม ENCEPHALOPATHY (DEMENTIA) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

12. ปีกรมธรรม์ประกันภัย  หมายถึง  ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนับแต่วนัครบรอบปี

กรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

13. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายขององคก์าร 

 2019  อนามยัโลก (WHO) 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขและข้อกําหนดท่ัวไป 

1. สัญญาประกันภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยั ตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิด

ขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงหากบริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกันภยัสูงขึ้น หรือบอก

ปัดไม่ยอมทาํสัญญาประกันภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอก

ลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
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2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 

 กรมธรรม์ประกันภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุ ้มครอง และเอกสารแนบท้ายประกอบกนัเป็นสัญญาประกันภยั การเปล่ียนแปลง

ขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยั จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึง

จะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้ หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปี

กรมธรรม์ประกนัภยั ติดต่อกนัขึ้นไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่การขาดชาํระเบ้ียประกนัภยั 

 ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัภายในกาํหนด 1 เดือน นบัแต่

ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

4. การชําระเบีย้ประกันภัย  

 การชาํระเบ้ียประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบั

ตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

5. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย 

  5.1  บริษัทไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ีได้ ยกเวน้กรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัทําการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

  5.2  ผูเ้อาประกันภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ีได  ้โดยแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบ้ีย

ประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะส้ัน

ตามตารางท่ีระบุไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ตารางอัตราเบีย้ประกันภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภัย 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบีย้ประกันภัยเต็มปี 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่ว่าจะกระทาํโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัทั้งฉบบั

เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้
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6.   การส้ินสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัต ิ 

 6.1  ความคุ้มครองของผูเ้อาประกันภยัตามกรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น ดังต่อไปน้ี 

แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

  6.1.1 ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัส้ินผลบังคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์

ประกนัภยั) 

  6.1.2 ในปีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 99 ปีบริบูรณ์ 

  6.1.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป ขอ้ 4. 

  6.1.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากสาเหตอ่ืุนท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  

6.1.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจาํอยูใ่นเรือนจาํ หรือทณัฑสถาน  

 การส้ินสุดความคุ้มครอง ตามข้อ 6.1.4 หรือข้อ 6.1.5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั โดยหักเบ้ียประกันภยั

สาํหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

 6.2 การปรากฏหรือทราบอาการของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นคร้ังแรก ภายในระยะเวลา ท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting 

Period) 14 วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัคร้ังแรก โดยบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดเ้รียกเก็บมาแลว้ทั้งหมดให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยั 

 6.3 ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี แต่ละความคุม้ครองจะส้ินสุด เม่ือบริษทัไดจ้่ายค่าทดแทนตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยั

สูงสุดท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุของความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทั

จะให้ความคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจาํนวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

 6.4 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ใน

วนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

7.   การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุด ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 

7.1  กรณีท่ีบริษทัยินยอมให้มีการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 

7.1.1  การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยั และอายท่ีุเพ่ิมขึ้นของผูเ้อาประกนัภยั และ 

7.1.2  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกนัภยั เงื่อนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุไดต้าม

ความจาํเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสาํคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

7.2  หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยั ชาํระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั 30 วนั บริษทัจะไม่นาํ

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป เร่ือง ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั และเร่ืองการไม่

โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนับใหม่ หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่นผนั 

ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระเบ้ียประกนัภยัคร้ังสุดทา้ย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทน

ภายในระยะเวลาผ่อนผนั และผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ไดช้าํระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัท่ีคา้งชาํระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทัจะ

ชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 7.3  บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

30 วนั ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ
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8.  การตรวจทางการแพทย์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจาํเป็นกบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิทาํ

การชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น และไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ้่ายของบริษทั 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษทั ตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยั เพื่อ

ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

9.  การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน 

 ถา้มีการแถลงอาย ุหรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ทาํให ้

 9.1  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัน้อยกว่าท่ีกาํหนด จาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะ

เท่ากบัจาํนวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้าํระแลว้นั้น สามารถซ้ือความคุม้ครองตามการประกนัภยัน้ีไดต้ามอาย ุและเพศท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง หากอายหุรือ

เพศของผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้น ไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆให้ แต่

จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ท่ีไดช้าํระมาแลว้แทน 

 9.2  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกว่าอตัราท่ีกาํหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั อย่างไรก็ตาม

บริษทัจะไม่นาํเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พ่ือการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงัสาํหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

10.  การจ่ายค่าทดแทน 

 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง

แลว้ หรือในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีระบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการ

ประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

 ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้อง เพ่ือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครอง

ในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาที่กาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ

เอกสารครบถว้นแลว้ 

 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อ

ปี ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 

11.  ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

 บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี สําหรับการเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นใน

ระยะเวลารอคอย   14 วนั หลงัจากท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือใบรับรอง

การประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

12.   สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)  

           บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี สําหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึง

ภาวะแทรกซอ้น) หรือการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ียงัมิไดรั้กษาให้หายก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก  

13.  การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

ประกันภยักับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอม และให้ทาํ

การวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วย

อนุญาโตตุลาการ 
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14.   เง่ือนไขบังคับก่อน 

         บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 

ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

15.  สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look) 

 หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยั 

มายงับริษทัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษทั ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ไม่มีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย

ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัเต็มจาํนวนตามวิธีการท่ีบริษทัไดรั้บให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  (หากหัก

จากบญัชีธนาคาร หรือบตัรเครดิต ก็จะคืนกลบัไปท่ีบญัชีธนาคาร หรือบตัรเครดิตแลว้แต่กรณี) 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าทดแทนแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

16.   สกุลเงินตรา 

         เบ้ียประกนัภยั และผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะจ่ายเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย 

17.  กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบั และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 

 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจาก สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย    

(Pre-Existing Condition)  

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั และเพ่ือเป็น

การตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครองสาํหรับขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คําจํากัดความเพิม่เติม 

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 

ด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

(Terminal Illness) 

หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วย ซ่ึงเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงท่ีไม่มีวิธีการรักษาให้หายได ้

และไดรั้บการลงความเห็นจากแพทย ์ผูใ้ห้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วย

ดงักล่าว จะเป็นเหตุให้เกิดภาวะดงัต่อไปน้ี  

1.  ภาวะโคม่า (Coma) หรือ 

2.  โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทา้ย 

(Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or End-stage Lung disease) 

ภาวะโคม่า 

(Coma) 

หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึก ท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโดยอายรุแพทย ์หรือประสาท

ศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ี ครบทุกขอ้ 

(1)  ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวิตเพ่ือพยงุชีพ 

(2)  ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 

(3)  ไดร้ับการประเมินว่าสมองถูกทําลายอย่างถาวร มีผลทําให้ไม่

สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนัอย่างหน่ึงอย่างใดอย่างถาวร ภายหลงั 30 

วนั นบัจากวนัท่ีสลบ หรือหมดความรู้สึก 

เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้สียชีวิตลงก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตาม (2) หรือ 

(3) แลว้แต่กรณี ดว้ยโรคร้ายแรง หรือเป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจากโรคร้ายแรง

ในขอ้น้ี 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืม

สุรา หรือการใชย้าในทางท่ีผิด (Drug abuse) 

โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

ขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะ 

สุดท้าย (Severe Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease or End-stage 

Lung disease) 

หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทา้ย ท่ี

ไดรั้บการยืนยนัการวินิจฉัย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระบบทางเดินหายใจ 

และมีลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 

(1) จาํเป็นตอ้งให้ออกซิเจนตลอดไป โดยขอ้บ่งช้ีของการให้ออกซิเจน 

คือ แรงดนัออกซิเจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่า หรือเท่ากบั 55 mmHg 

ขณะหายใจอากาศปกติ 

(2) มีค่า Force Expiratory Volumn 1st second (FEV 1) น้อยกว่า 1 ลิตร 

อยา่งต่อเน่ือง 

การปฏบิัติกิจวัตรประจําวัน  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจาํวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง

เป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วย ท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ภารกิจ ดงักล่าวไดด้งัน้ี 

(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการ

เคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ

การช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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(2)  ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน

หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(3)  ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม หรือ

ถอดเส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือ

ใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(4)  ความสามารถในการอาบนํ้าชาํระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ

อาบนํ้ารวมถึงการเขา้ และออกจากห้องอาบนํ้าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(5)  ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ

รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก

ผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(6)  ความสามารถในการขบัถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องนํ้ า 

เพ่ือการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้ และออกจากห้องนํ้าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่

ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

การวินิจฉัย หมายถึง การพิจารณา และวินิจฉยัโรคขั้นสุดทา้ย และช้ีขาดโดยแพทย ์หรือ

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางว่าผูเ้อาประกนัภยั เจบ็ป่วยดว้ยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคาํจาํกดัความ  

วันท่ีวินิจฉัย หมายถึง วนัท่ีแพทย ์ลงความเห็นเป็นคร้ังแรกว่าผูเ้อาประกนัภยั เจบ็ป่วยดว้ยโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคาํจาํกดัความ ซ่ึงมีการระบุ

วนัท่ีวินิจฉยั เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

ความคุ้มครอง  

เป็นที่ตกลงกนัว่า ในระหว่างที่ระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทย ์หรือ

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางว่าเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย ดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นคร้ังแรก และเป็นเหตุให้เกิดภาวะ

โคม่า (Coma) และ/หรือโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทา้ย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or 

End-stage Lung disease) ตามคาํจาํกดัความเพ่ิมเติมท่ีกาํหนดไว ้บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย 

ดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ 

การวินิจฉัยโรคดงักล่าวตอ้งเป็นไปตาม คาํจาํกดัความเพ่ิมเติม เร่ืองการวินิจฉัย และวนัท่ีวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ภาวะ/โรค บริษทัจะจ่าย

ผลประโยชน์ให้เพียงภาวะใดภาวะหน่ึงเท่านั้น 

เง่ือนไขและข้อกําหนดเพิม่เตมิ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 
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การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน ให้แก่บริษทัภายใน 30 

วนั นบัแต่วนัท่ีทราบผลการวินิจฉยันั้น โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการสาํคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั  

4. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้บริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้ป่วยใน กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ความคุ้มครอง  

เป็นที่ตกลงกนัว่า ในระหว่างท่ีระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) เป็นคร้ังแรก และมีความจาํเป็นต้องเขา้รับการรักษาตัวเป็นผูป่้วยใน ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพ่ือ

รับการรักษาพยาบาล ตามความจาํเป็นทางการแพทย ์และมาตรฐานทางการแพทย ์ 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ

มาตรฐานทางการแพทย ์สําหรับค่าห้องสาํหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล และค่ารถพยาบาล ให้ตามจาํนวนเงิน

ท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดเพียง

จาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

เง่ือนไขและข้อกําหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้ป่วยใน กรณีผู้เอาประกนัภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน ให้แก่บริษทัภายใน 

30 วนั นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการสาํคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั 

4. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการแสดงค่าใชจ้่าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ผูเ้อา

ประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนๆ 

หรือจากการประกนัภยัท่ีอ่ืนมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ

เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้บริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้ป่วยนอก กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ความคุ้มครอง  

เป็นท่ีตกลงกนัว่า ในระหว่างท่ีระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เป็นคร้ังแรก และมีความจาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ

คลินิก เพ่ือรับการรักษาพยาบาล ตามความจาํเป็นทางการแพทย ์และมาตรฐานทางการแพทย ์ 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ

มาตรฐานทางการแพทย ์ให้ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ

ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดเพียง

จาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

เง่ือนไขและข้อกําหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้ป่วยนอก กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ และส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน ให้แก่บริษทัภายใน 

30 วนั นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการสาํคญั ผลการตรวจวินิจฉยัโรค และการรักษา 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูเ้อาประกนัภยั 

4. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการแสดงค่าใชจ้่าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

5. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ผูเ้อา

ประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนๆ 

หรือจากการประกนัภยัท่ีอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ

เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้บริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1) 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

คําจํากัดความเพิม่เติม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึงการสูญเสีย

สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีข้อบ่งช้ี

ทางการแพทยช์ัดเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอยา่งถาวร อนัเป็นผลมาจากการบาดเจ็บ

โดยไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่าง

ขึ้นไป และไม่สามารถทาํงาน หรือประกอบอาชีพใดๆ เพ่ือรับค่าตอบแทน 

หรือกาํไรได ้การทุพพลภาพดงักล่าวตอ้งเป็นต่อเน่ืองกนั เป็นระยะเวลาอย่าง

นอ้ย 180 วนั ทั้งน้ี ให้รวมถึงการสูญเสีย หรือการทุพพลภาพอนัเป็นผลมาจาก

การไดรั้บบาดเจ็บซ่ึงเป็นผลทาํให้เกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การสูญเสียสายตาทั้งสองขา้ง 

(2) การสูญเสียมือสองขา้ง หรือเทา้สองขา้ง หรือมือหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 

(3) สูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง และสูญเสียมือหน่ึงขา้ง หรือสูญเสียสายตาหน่ึงขา้ง 

และเทา้หน่ึงขา้ง 

อน่ึง บริษทัจะคุม้ครองการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อนัเป็นผลจากการบาดเจ็บ 

ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลงัวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลบงัคบั 

การปฏิบัติ 

กิจวัตรประจําวัน 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจาํวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑ์

ทางการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วย ท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจ ดงักล่าวไดด้งัน้ี 

(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยจาก

เกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือ

ใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดินหรือ

เคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม หรือถอดเส้ือผา้

ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(4) ความสามารถในการอาบนํ้ าชาํระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ

อาบนํ้ ารวมถึงการเขา้ และออกจากห้องอาบนํ้ าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน

อาหารไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(6) ความสามารถในการขบัถ่าย เช่น ความสามารถในการใชห้้องนํ้ า เพื่อการ

ขบัถ่าย รวมถึงการเขา้ และออกจากห้องนํ้ าไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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ความคุ้มครอง 

ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภยัน้ีมีผลบังคบั การประกันภยัน้ีคุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อนัเกิดจากการบาดเจ็บ

ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ และทาํให้ผูเ้อาประกนัภยั เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 

วนั นบัแต่วนัที่เกิดอุบตัิเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ไดร้ับทาํให้ผูเ้อาประกันภยั ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป่้วยใน ในโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดงัน้ี 

1 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวิต 

2 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนัท่ี

เกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าผูเ้อาประกนัภยั ตก

เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้มือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้เท้า หรือ

สายตาสองขา้ง 

4 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  

8   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

9   60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินดงัระบุไวใ้น

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุหากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จาํนวนเงิน

เอาประกันภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากับจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

เง่ือนไขและข้อกําหนดท่ัวไปเพิม่เติม (ใช้บงัคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) เท่านั้น) 

การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต   

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง  

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2.  สาํเนาใบมรณบตัร 

3.  สาํเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี หรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 

4.  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 

5.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 

6.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์  

7. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 
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การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา โดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีกาํหนดโดยบริษทั 

2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา 

3. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ทาํให้บริษทัสามารถปฏิเสธความรับผิดได ้

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) เท่านั้น) 

การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้

 1.1 การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้                     

คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

 1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

 1.3 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบัติเหตุ 

 1.4  การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจําเป็นจะต้องกระทํา เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บ ซ่ึงได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

ประกันภัยนี ้และได้กระทําภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 1.5  การแท้งลกู 

 1.6  การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาท่ีได้เกิดขึน้ภายใน 7 วัน นบัจากวันเกิดอบุัติเหต ุ

 1.7  การเปลี่ยน หรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 1.8  อาหารเป็นพษิ 

 1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคล่ือน 

(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก 

(Defect) ห รือพ ยาธิสภาพท่ีกระดูกสัน หลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหั ก (Fracture) หรือเคล่ือน 

(Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

 1.10  สงคราม การรุกราน การกระทําท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม

หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนท่ีอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุ

ให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก 

1.11  การก่อการร้าย 

1.12  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ือง  

มาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

1.13  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิด ในกระบวนการ

นิวเคลียร์ได้ 

2.  ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในเวลา ต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพ่ือ

ขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 
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2.1  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้น

แต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึน้ หรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ ดํานํ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศ และ

เคร่ืองช่วยหายใจใต้นํ้า  

2.2  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  

2.3  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้น หรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้

ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

2.4  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 

2.5  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

2.6  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

2.7  ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หาก

การเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันส้ินสุดการ

ปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกันภัยท่ีกําหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/

หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 
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