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กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุและโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

 
โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภยั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และเพื่อเป็น       

การตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็น
ความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1. กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลง

คุ ้มครอง ข้อยกเวน้ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบค าขอ
ประกนัภยั ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายุ ใบสลกัหลงักรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระส าคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี     
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง แห่งสัญญาประกนัภยั 

2. บริษัท หมายถึง บริษทั เอฟดบับลิวดีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
3. ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภยัในตารางกรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึง

เป็นบุคคล ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ/หรือ
เอกสารแนบทา้ย ซ่ึงมีอายไุม่เกินเกา้สิบเกา้ปีบริบูรณ์ 

4. ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบัแต่
วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 

5. อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้
เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

6. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้นโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

7. ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและท าให ้       
ผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือ           
การไดรั้บบาดเจ็บ 

8. แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

9. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย
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ไวค้า้งคืนและมีองค์ประกอบทางดา้นสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ท่ี เพี ยงพอ ตลอดจนการจัดการให้บ ริการท่ีครบถ้วน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีห้องส าหรับการผา่ตดัใหญ่ และไดรั้บอนุญาตใหจ้ด
ทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 

10. สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย
ไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นสถาน 
พยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

11. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยท่ี์เป็นสากล และน ามาซ่ึง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์และ
สอดคล้องกับข้อสรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจพบผลการ
ชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

12. ค่ าใช้ จ่ าย ท่ี จ า เป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับ         
การให้บริการท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เรียกเก็บกับ
ผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

13. ค ว าม จ า เป็ น ท างก าร 
แพทย์ 

หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี 
(1) ต้อ งสอดคล้องกับ การวิ นิ จฉั ย  และก าร รักษ าตามภาวะ                    

การบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั

ปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว

ผูรั้บบริการหรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี

เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของผูรั้บบริการ
นั้นๆ 

14. การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการ
แทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้ง
เพื่อตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
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ของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 
15. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของ
องคก์รอนามยัโลก (WHO) 

   

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และใน
ใบแถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นมูลฐานในการตกลงรับประกนัภยั
ตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แล้วใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงหากบริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้ง
ใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเป็นโมฆียะ      
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรค
หน่ึง  
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมทั้ งข้อตกลงคุ ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย  
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและได้บนัทึกไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั
มาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่การ
ขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัได้ทราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกันภยัได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกลา้งสัญญาประกันภัย
ภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
4. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคล่ือน 

ถา้มีการแถลงอาย ุหรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ท าให ้
4.1 บริษัทได้รับเบ้ียประกันภัยน้อยกว่าท่ีก าหนด จ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยจะได้รับตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะเท่ากบัจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น สามารถซ้ือความคุม้ครองตามการประกนัภยัน้ี
ไดต้ามอายุและเพศท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง หากอายุหรือเพศของผูเ้อาประกนัภยัถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจไดรั้บความคุม้ครอง
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ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆให ้แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ี
ไดช้ าระมาแลว้แทน 

4.2 บริษัทได้รับเบ้ียประกันภัยเกินกว่าอัตราท่ีก าหนด บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยในส่วนท่ีเกินให้แก่                        
ผูเ้อาประกนัภยั อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พื่อการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงัส าหรับระยะเวลา
เอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 
5. การเปลีย่นอาชีพ 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตรายมากกว่า
อาชีพท่ีไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิม
และจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถา้ผูเ้อาประกันภยัเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้่าเป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยัน้อยกว่า
อาชีพประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้ตามส่วน นับแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว้ 
6. การช าระเบีย้ประกนัภัย 

การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทนัทีหรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูเ้อาประกนัภยั 
และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
7. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

7.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั         
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภัย ตามท่ีอยู่คร้ังสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ีย
ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้
ออกตามส่วน 

7.2 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั (Free look Period)  

หากผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรม์ประกนัภยัจาก
บริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชวิ้ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้ง
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ี ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีไม่มีผลใช้บงัคบันับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของ
ระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีได้
ตกลงร่วมกนั โดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
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7.3 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภัยฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมีสิทธิไดรั้บ
เบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตาม
อตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภัย 

(ไม่เกนิ / เดือน) 

ร้อยละของเบีย้ประกนัภัยเต็มปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเง่ือนไขข้อน้ี  ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม  ต้องเป็นการบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้ 
8. การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 

ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

8.1 ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบัดังท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีและ/หรือใบรับรองการ
ประกนัภยั (กรณีท่ีไม่มีการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั) 

8.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 61 ปีบริบูรณ์  
8.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 8. 
8.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต จากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
8.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 8.4 หรือ 8.5 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บ

ประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 



 

หนา้ท่ี 6 จาก 28 

8.6 ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ี แต่ละความคุม้ครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทนตาม
จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัของความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะ
ให้ความคุม้ครองต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยู่
เท่านั้น 

8.7 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. ตาม
เวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
9. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุด ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
9.1 กรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 

9.1.1 การปรับอัตราเบ้ียประกันภัยให้ เหมาะสมกับระดับความเส่ียงภัยและอายุท่ี เพิ่มขึ้ นของ                                
ผูเ้อาประกนัภยั และ 
 9.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรม์ประกันภัย      

ในปีท่ีต่ออายุได้ตามความจ าเป็น โดยบริษทัต้องแจ้งให้ผูเ้อาประกันภัยทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็น
สาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

9.2 หากมีการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่นผนั 30 วนั 
บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนับใหม่ หาก          ผู ้
เอาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกันภยัในระยะเวลาผ่อนผนัให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีส้ินสุดลง
ตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกันภัยคร้ังสุดท้าย กรณีท่ีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผนัและ           
ผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหักเบ้ียประกนัภยัท่ีคา้งช าระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทัจะชดใช้
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

9.3 บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การแจ้งอุบัติเหตุ 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดย
ไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้
ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
11. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้ง
ส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
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ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัเสียชีวิต หรือนบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลกัฐาน
ภายใน 180 วนันับแต่วนัเกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป          
หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถ
จะกระท าไดแ้ลว้ 
 
12. การตรวจทางการแพทย์ 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกันภัยเท่าท่ีจ าเป็นกับ         
การประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวิ นิจฉัยของ           
ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่
ผูเ้อาประกนัภยัได ้
13. การจ่ายค่าทดแทน 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอ่ืนจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่
เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบ้ียให้อีกใน
อตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
14. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใดๆ ภายใต้
ขอ้ก าหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวิตก่อนผูเ้อาประกนัภยั 
หรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผู ้
เอาประกนัภยัมิไดแ้จง้ หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 
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ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน และผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผูเ้อา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผูเ้อาประกันภัย   ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษทัทราบเป็นหนังสือถึงการเปล่ียนตัวผูรั้บ
ประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่  หากผูเ้อาประกนัภยัมิไดแ้จง้ หรือไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่า
ทดแทนส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูค่นละเท่าๆ กนั 
 
15. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท  ข้อขัดแยง้  หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
16. เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือ ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของ
บุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อ. บ. 1) 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึงการสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมา
ใชง้านไดอี้กตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ผูเ้อาประกันภยัเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อนัเป็นผลมาจาก ส้ินเชิง     

การการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้ด้วยตนเอง อย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถ
ท างานหรือประกอบ อาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือก าไรได้  การทุพพลภาพดังกล่าวต้อง เป็นต่อเน่ืองกันเป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 180 วนั ทั้งน้ี ใหร้วมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บบาดเจ็บซ่ึงเป็นผล 
ท าใหเ้กิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) การสูญเสียสายตาทั้งสองขา้ง  
(2) การสูญเสียมือสองขา้ง หรือเทา้สองขา้ง หรือมือหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึง ขา้ง  
(3) สูญเสียสายตาหน่ึงขา้งและสูญเสียมือหน่ึงขา้ง หรือสูญเสียสายตา หน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 
 การปฏิบัติกิจวัตร หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง ประจ าวนั 
เป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจ ดงักล่าวได ้ดงัน้ี 
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย จากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บการช่วยเหลือจาก ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือ ถอดเส้ือผา้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือ ใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
(4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ อาบน ้ า รวมถึงการเขา้และออกจากห้องอาบน ้ าได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความช่วยเหลือจาก ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย  
(6) ความสามารถในการขบัถ่าย เช่น ความสามารถในการใชห้อ้งน ้ า เพื่อการขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งน ้ าได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย ความคุ ้มครอง การประกันภัยน้ีคุ ้มครอง           
ความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ 
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ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดย

อุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ี
เกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  และการ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 
เดือนนบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย์
ชดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือหรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้
หรือสายตาสองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9   60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

 
บริษัท จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ ้มครองน้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้ น ตลอดระยะเวลา

ประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะ
ยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 
การส่งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้องค่าทดแทนส าหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ. บ. 1) 

1. การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต 
ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 

วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
 2. ใบมรณบตัร 
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3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   

2. การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ 
ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 

วนั นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนั

สมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง (อ. บ. 1) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1.1 การกระท าของผู้ เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ

ได้  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับมา

จากอุบัติเหตุ 
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับ ความ

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
1.5 การแท้งลูก 

1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาท่ีได้เกดิข้ึนภายใน 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหตุ 
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 

1.8 อาหารเป็นพษิ 
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสัน

หลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเส่ือม 
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(Spondylosis) และภ าวะ ท่ี มี รอยแตก  (Defect) ห รือพ ยาธิสภ าพ ท่ี กระดู ก สันหลั ง ส่ วน  Pars interarticularis 

(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 
1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มี

การประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ
วุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้

ซ่ึงกฎอัยการศึก 
1.11 การก่อการร้าย 

1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการ
เผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดท่ีอาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อไปน้ี (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ายเพือ่ขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 

2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย 
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบัน

จี้จั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า  
2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  

2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก าลังข้ึนหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 

2.6 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกมุ หรือหลบหนีการจับกมุ 
2.7 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติ การสงคราม 
หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากน้ันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจน

ส้ินสุดระยะเวลาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 
โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ภาวะโคม่า 
(Coma) 

หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย ์หรือประสาท
ศลัยแพทย ์(Neurosurgeon)และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
1. ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
2. ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวิตเพื่อพยงุชีพ 
3. ไดรั้บการประเมินว่าสมองถูกท าลายอย่างถาวร มีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัอย่างหน่ึงอย่างใดอย่างถาวร ภายหลงั 30 วนันับจากวนัท่ีสลบ
หรือหมดความรู้สึก 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุรา 
หรือการใชย้าในทางท่ีผิด (Drug abuse) 

การปฏิบัติกจิวัตร
ประจ าวัน 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็น
เกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจได ้ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ี
ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 
2. ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดินหรือ
เคล่ือนท่ีในการเดินจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเส้ือผา้ได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
4. ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน ้ า 
รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน
อาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
6. ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการเข้าห้องน ้ า เพื่อการ
ขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้ าได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับการ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
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ความคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วนั นับจาก

วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไว ้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
การวินิจฉัยโดยแพทยใ์นประเทศไทยว่าเป็นภาวะโคม่า (Coma) ตามค าจ ากดัความเพิ่มเติมโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหวา่งท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่ 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อาประกันภัยตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรือขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี และความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 

 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าโดยมีสาเหตุมาจากโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิขึ้นในเวลาหรือ เกดิขึ้นจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         
2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting 

Period) 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 
ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ี

ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยห์รือ ผลการวินิจฉยัวา่เป็นภาวะโคม่า (Coma) โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) และประวติัการรักษาพยาบาล 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

  การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และ
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และ
ใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ค่าห้องส าหรับ
ผู้ป่วยใน 

หมายถึง ค่าห้องพักผู ้ป่ วย ค่ าอาหารผู ้ป่ วย ค่ าบ ริการพยาบาล และค่าบ ริการใน
โรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั 

 

ความคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14  วนั นับจาก

วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไว ้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
การวินิจฉัยจากแพทยว์่าเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็น
ผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

แต่หากผูเ้อาประกันภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิขึ้นในเวลาหรือ เกดิขึ้นจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         

2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting 
Period) 
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หลกัฐานการเรียกร้องผลประโยชน์  
ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ี

ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยห์รือ ผลการวินิจฉัยเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และประวติัการรักษาพยาบาล 

3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรอง

ยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใช้
จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรอง
ยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้อง ส่วนท่ีขาดจากบริษทั 
  การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน  
กรณีเข้าพกัรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกดิจาก 

ผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ผู้ป่วยใน 
 
 
 
 
 

หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บ
การวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทาง
การแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วยนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมา
เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

 
ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยน้ีมีผลใช้บังคับ หากผูเ้อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยอัน
เน่ืองมาจากผลขา้งเคียงภายหลงัการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งเขา้พกัรักษา
ตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในภายหลงัการได้รับ
วคัซีนโดยจะคุม้ครอง 90 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละคร้ัง 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 14 วนั ต่อการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในในแต่ละคร้ัง 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) บริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหเ้ป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนักรณีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในอนัเกิดจาก
ผลขา้งเคียงภายหลงัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ีรวมระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั 
ต่อการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ในแต่ละคร้ัง 

อยา่งไรก็ตามบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวนักรณีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในอนัเกิดจากผลขา้งเคียง
ภายหลงัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสองกรณีรวมกนัสูงสุดไม่เกิน 14 วนัต่อการ
เจ็บป่วยแต่ละคร้ัง 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิขึ้นในเวลาหรือ เกดิขึ้นจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         
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2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย   
 

หลกัฐานการเรียกร้องผลประโยชน์  
ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ี

ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามท่ีบริษทัก าหนด 

2. ใบรายงานแพทยห์รือ ผลการวินิจฉัยว่าไดรั้บการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากผลขา้งเคียงภายหลงัการไดรั้บ
วคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประวติัการรักษาพยาบาล 

3. ส าเนาใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือส าเนาใบแจง้หน้ีผูป่้วยใน/ใบสรุปหนา้งบ กบั
ใบเสร็จรับเงิน 

 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอนัเกดิจาก 
ผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ภาวะโคม่า 
(Coma) 

หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย ์หรือประสาท
ศลัยแพทย ์(Neurosurgeon)และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
1. ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
2. ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวิตเพื่อพยงุชีพ 
3. ไดรั้บการประเมินว่าสมองถูกท าลายอย่างถาวร มีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนัอย่างหน่ึงอย่างใดอย่างถาวร ภายหลงั 30 วนันับจากวนัท่ีสลบ
หรือหมดความรู้สึก 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุรา 
หรือการใชย้าในทางท่ีผิด (Drug abuse) 

การปฏิบัติกจิวัตร
ประจ าวัน 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็น
เกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจได ้ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยจากเกา้อ้ี
ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 
2. ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดินหรือ
เคล่ือนท่ีในการเดินจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเส้ือผา้ได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
4. ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน ้ า 
รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน
อาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
6. ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการเข้าห้องน ้ า เพื่อการ
ขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากห้องน ้ าได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับการ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

 



 

หนา้ท่ี 20 จาก 28 

ความคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉยัโดยแพทยใ์นประเทศไทยวา่เป็น

ภาวะโคม่า อันเน่ืองมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายหลงัการไดรั้บวคัซีนโดยจะคุม้ครอง 90 วนั  นบัจากวนัท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)ในแต่ละคร้ัง 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรือขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี และความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิขึ้นในเวลาหรือ เกดิขึ้นจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         

2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย   

 
หลกัฐานการเรียกร้องผลประโยชน์  

ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ี
ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามท่ีบริษทัก าหนด 
2. ใบรายงานแพทยห์รือ ผลการวินิจฉัยว่าไดรั้บการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากผลขา้งเคียงภายหลงัการไดรั้บ

วคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประวติัการรักษาพยาบาล 
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือส าเนาใบแจง้หน้ีผูป่้วยใน/ใบสรุปหนา้งบ กบั

ใบเสร็จรับเงิน 
 การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 
อนัเกดิจากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และ
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และ
ใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ค่าห้องส าหรับ
ผู้ป่วยใน 

หมายถึง ค่าห้องพักผู ้ป่ วย ค่ าอาหารผู ้ป่ วย ค่ าบ ริการพยาบาล และค่าบ ริการใน
โรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั 

 
ความคุ้มครอง 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยน้ีมีผลใช้บังคับ หากผูเ้อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยอัน
เน่ืองมาจากผลขา้งเคียงภายหลงัการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งเขา้พกัรักษา
ตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในภายหลงัการได้รับ
วคัซีนวคัซีนโดยจะคุม้ครอง 90 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละ
คร้ัง 
 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

แต่หากผูเ้อาประกันภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิขึ้นในเวลาหรือ เกดิขึ้นจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         
2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย   
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หลกัฐานการเรียกร้องผลประโยชน์  

ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ี
ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามท่ีบริษทัก าหนด 
2. ใบรายงานแพทยห์รือ ผลการวินิจฉัยว่าไดรั้บการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากผลขา้งเคียงภายหลงัการไดรั้บ

วคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประวติัการรักษาพยาบาล 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ใหผู้เ้อา
ประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้อง 
ส่วนท่ีขาดจากบริษทั 
  การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้
เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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เอกสารสรุปเง่ือนไขท่ัวไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุและโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 
 

สัญญาประกนัภัย 
สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และในใบ

แถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นมูลฐานในการตกลงรับประกนัภยัตาม
สัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความ
จริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงหากบริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้
บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 
865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรค
หน่ึง  

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
 การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั  
โดยอุบติัเหตุรวมถึงอุบติัเหตุขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์และท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยั
ตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามตารางค่าทดแทนท่ีระบุในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม ใช้บังคับเฉพาะ ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครอง 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ

ครองสติได้  ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ 
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1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับ ความ

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยน้ี และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
1.5 การแท้งลูก 

1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาท่ีได้เกดิข้ึนภายใน 7 วันนับจากวันเกดิอุบัติเหตุ 
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 

1.8 อาหารเป็นพษิ 
 

1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) 
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) 

กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลังส่วน 
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของ

กระดูกสันหลังอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 
1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะ

ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึง

จะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอัยการศึก 
1.11 การก่อการร้าย 

1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึง

ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดท่ีอาจเกิดการ

ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อไปน้ี (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการ

ออกเอกสารแนบท้ายเพือ่ขยายความคุ้มครองดังกล่าว) 
2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชก

มวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังข้ึนหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เคร่ืองร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า  

2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  

2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก าลังข้ึนหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
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2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับข่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 

2.5 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
2.6 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกมุ หรือหลบหนีการจับกมุ 

2.7 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้า

ปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากน้ันให้กรมธรรม์
ประกนัภัยมีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 
2. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period)  14  วนั จากวนัท่ี
กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไว ้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการ
วินิจฉัยโดยแพทยใ์นประเทศไทยวา่เป็นภาวะโคม่า (Coma) ตามค าจ ากดัความเพิ่มเติมโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหวา่งท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่ 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อาประกันภัยตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรือขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี และความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 

 
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าโดยมีสาเหตุมาจากโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิข้ึนในเวลาหรือ เกดิข้ึนจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         

2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting 
Period) 

 
3. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วนั 
นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไว ้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยั
ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์า่เจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งเขา้พกัรักษาตวั
เป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
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บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

แต่หากผูเ้อาประกันภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิข้ึนในเวลาหรือ เกดิข้ึนจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         
2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง (Waiting 

Period) 
 
4. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพกัรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกดิจากผลข้างเคียงภายหลงัการ
ได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยน้ีมีผลใช้บังคับ หากผูเ้อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยอัน
เน่ืองมาจากผลขา้งเคียงภายหลงัการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งเขา้พกัรักษา
ตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในภายหลงัการได้รับ
วคัซีนโดยจะคุม้ครอง 90 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละคร้ัง 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 14 วนั ต่อการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในในแต่ละคร้ัง 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) บริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหเ้ป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนักรณีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในอนัเกิดจาก
ผลขา้งเคียงภายหลงัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ีรวมระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั 
ต่อการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ในแต่ละคร้ัง 

อยา่งไรก็ตามบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวนักรณีเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในอนัเกิดจากผลขา้งเคียง
ภายหลงัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสองกรณีรวมกนัสูงสุดไม่เกิน 14 วนั ต่อการ
เจ็บป่วยแต่ละคร้ัง 
 



 

หนา้ท่ี 27 จาก 28 

ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิข้ึนในเวลาหรือ เกดิข้ึนจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         

2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย   

 
 
5.ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอนัเกดิจากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยโดยแพทยใ์นประเทศ
ไทยว่าเป็นภาวะโคม่า อันเน่ืองมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายหลงัการไดรั้บวคัซีนโดยจะคุม้ครอง 90 วนั นับจากวนัท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)ในแต่ละคร้ัง 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัและ/หรือขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี และความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิข้ึนในเวลาหรือ เกดิข้ึนจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         
2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย   
 
6. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)อนัเกดิจากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เจ็บป่วยอนั
เน่ืองมาจากผลขา้งเคียงภายหลงัการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งเขา้พกัรักษา
ตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในภายหลงัการได้รับ
วคัซีนวคัซีนโดยจะคุม้ครอง 90 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละ
คร้ัง 
 



 

หนา้ท่ี 28 จาก 28 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

แต่หากผูเ้อาประกันภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลงัการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองน้ีไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยอันเกดิข้ึนในเวลาหรือ เกดิข้ึนจากหรือ สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภัย         

2. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย   

 
กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดใน

เอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตามท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย
บังคับแทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




