กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่ อถื อข้อแถลงในใบคาขอเอาประกัน ภัย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ และเพื่ อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและค าบรรยายซึ่ งมี ค วามหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ ตามของกรมธรรม์ป ระกัน ภัยจะถื อเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เงื่ อนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลง
คุ ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ใบคาขอ
ประกันภัย ใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ ใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกัน ภัย และเอกสารสรุ ป สาระส าคัญ ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้
ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่ง แห่ งสัญญาประกันภัย
2. บริษัท
หมายถึง บริ ษทั เอฟดับบลิวดีประกันภัย จากัด (มหาชน)
3. ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ ง
เป็ นบุคคล ที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรื อ
เอกสารแนบท้าย ซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิ บเก้าปี บริ บูรณ์
4. ปี กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่
วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป
5. อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
6. การบาดเจ็บ
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ัติเหตุ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
7. ความสู ญ เสี ย หรื อ ความ หมายถึง การบาดเจ็บ ทางร่ างกายของผูเ้ อาประกัน ภัย โดยอุบัติ เหตุและท าให้
ผู ้เอาประกั น ภัย เสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ยอวัย วะ สายตา ทุ พ พลภาพ หรื อ
เสียหายใดๆ
การได้รับบาดเจ็บ
8. แพทย์
หมายถึง ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ ึนทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม
9. โรงพยาบาล
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
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10. สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

11. มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

12. ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ าเป็ นและ หมายถึง
สมควร

13. ค ว าม จ าเป็ น ท างก าร หมายถึง
แพทย์

14. การก่อการร้ าย

หมายถึง

ไว้คา้ งคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ เพี ย งพอ ตลอดจนการจัด การให้ บ ริ การที่ ค รบถ้ ว น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้ค้างคื น และได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ นสถาน
พยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์ที่เป็ นสากล และนามาซึ่ ง
แผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ และ
สอดคล้อ งกับ ข้อ สรุ ป จากประวัติ ก ารบาดเจ็บ การตรวจพบผลการ
ชันสูตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ ารัก ษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ ควรจะเป็ นเมื่ อเที ยบกับ
การให้บริ การที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เรี ยกเก็บกับ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก
ซึ่งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้ อ งส อดคล้ อ งกั บ การวิ นิ จฉั ย และการรั ก ษ าตาม ภาวะ
การบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การหรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
นั้นๆ
การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพี ยงลาพัง การกระทาการ
แทน หรื อที่ เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่ อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง
เพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่งส่วนใด
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ของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
15. โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา หมายถึง โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของ
องค์กรอนามัยโลก (WHO)
2019 (COVID-19)
หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และใน
ใบแถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัย
ตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จ ในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งหากบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูง
ใจให้บ ริ ษทั เรี ยกเบี้ ยประกันภัยสู งขึ้ นหรื อบอกปั ด ไม่ยอมท าสั ญญาประกันภัย สั ญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆี ยะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค
หนึ่ง
2. ความสมบูรณ์แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ รวมทั้ง ข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและเอกสารแนบท้า ย ประกอบกัน เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
มาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่การ
ขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัย
ภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
4. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ทาให้
4.1 บริ ษ ัท ได้รับ เบี้ ย ประกัน ภัย น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนด จ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย ที่ ผู เ้ อาประกัน ภัย จะได้รับ ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น สามารถซื้ อความคุม้ ครองตามการประกันภัยนี้
ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยถูกต้องแท้จริ งนั้นไม่อาจได้รับความคุม้ ครอง
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ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่
ได้ชาระมาแล้วแทน
4.2 บริ ษ ัท ได้ รั บ เบี้ ยประกั น ภั ย เกิ น กว่ า อัต ราที่ ก าหนด บริ ษ ั ท จะคื น เบี้ ยประกั น ภั ย ในส่ ว นที่ เกิ น ให้ แ ก่
ผูเ้ อาประกันภัย อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังสาหรับระยะเวลา
เอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
5. การเปลีย่ นอาชีพ
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิม
และจะซื้อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็ นอาชีพประเภทอื่นซึ่ งบริ ษทั กาหนดไว้ว่าเป็ นอาชี พที่มีการเสี่ ยงภัยน้อยกว่า
อาชี พประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่ วน นับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
6. การชาระเบีย้ ประกันภัย
การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะถึงกาหนดชาระทันทีหรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดยผูเ้ อาประกันภัย
และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
7.1 บริ ษ ทั จะบอกเลิ ก กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ไ ด้ด้วยการส่ ง หนังสื อบอกกล่ าวล่ วงหน้า ไม่ น้อยกว่า 30 วัน
โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนถึ งผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ อยู่ค รั้ งสุ ดท้ายที่ แจ้งให้ บ ริ ษ ทั ทราบ ในกรณี น้ ี บ ริ ษ ทั จะคื นเบี้ ย
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้ว
ออกตามส่วน
7.2 สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยและส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจาก
บริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ ง
ส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บงั คับนับ ตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของ
ระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้
ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
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7.3 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมีสิทธิ ได้รับ
เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
ร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยเต็มปี
(ไม่เกิน / เดือน)
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกัน ภัยตามเงื่ อนไขข้อนี้ ไม่ ว่ าจะกระท าโดยฝ่ ายใดก็ ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิ ก
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งได้
8. การสิ้นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่ อมี เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ ง
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.1 ณ วันที่ กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ/หรื อใบรับรองการ
ประกันภัย (กรณีที่ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย)
8.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 61 ปี บริ บูรณ์
8.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อ 8.
8.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
8.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรับการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองตามข้อ 8.4 หรื อ 8.5 บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับ
ประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
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8.6 ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุม้ ครองจะสิ้ นสุ ดเมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนตาม
จานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะ
ให้ความคุม้ ครองต่อไปจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองอื่นที่เหลืออยู่
เท่านั้น
8.7 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 24.00 น. ตาม
เวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
9. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
9.1 กรณีที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการ
9.1.1 การปรั บ อั ต ราเบี้ ยประกั น ภั ย ให้ เหมาะสมกั บ ระดั บ ความเสี่ ยงภั ย และอายุ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
ผูเ้ อาประกันภัย และ
9.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย
ในปี ที่ ต่ ออายุได้ต ามความจาเป็ น โดยบริ ษ ทั ต้องแจ้งให้ผูเ้ อาประกัน ภัยทราบกรณี มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขที่ เป็ น
สาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน
บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่ หาก
ผู ้
เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ ยประกันภัยในระยะเวลาผ่อนผันให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุ ดลง
ตั้งแต่ วนั ครบก าหนดช าระเบี้ ยประกัน ภัยครั้ งสุ ดท้าย กรณี ที่ มี ก ารเรี ยกร้ องค่ าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและ
ผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาระเบี้ ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระออกจากค่าทดแทนที่บริ ษทั จะชดใช้
ตามกรมธรรม์ประกันภัย
9.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
10. การแจ้ งอุบัติเหตุ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บโดย
ไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
11. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทน ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อง
ส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
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ในกรณีเรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่
วันเสี ยชีวิต หรื อนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วัน นับ แต่วนั เกิ ด อุบ ัติ เหตุ แต่ ก ารไม่ เรี ยกร้ องภายในก าหนดดังกล่ าวไม่ ท าให้ สิ ท ธิ ก ารเรี ย กร้ อ งเสี ย ไป
หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถ
จะกระทาได้แล้ว
12. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ตรวจสอบประวัติ ก ารรั ก ษาพยาบาลและการตรวจวินิ จฉัย ของผูเ้ อาประกัน ภัย เท่ าที่ จาเป็ นกับ
การประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ ยินยอมให้บริ ษ ทั ตรวจสอบประวัติการรัก ษาพยาบาลและการตรวจวิ นิจฉัยของ
ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่
ผูเ้ อาประกันภัยได้
13. การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษ ัท จะจ่ ายค่ าทดแทน ภายใน 15 วัน นับ แต่ วนั ที่ บ ริ ษ ัท ได้รับ หลัก ฐานแสดงความสู ญ เสี ย หรื อเสี ย หายที่
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทนอื่นจะจ่าย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่
เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้ างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
14. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผูร้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนใดๆ ภายใต้
ข้อกาหนดกรมธรรม์ป ระกันภัยให้แก่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ ตามที่ ระบุ น้ ัน หากมิ ได้ระบุ ชื่ อผูร้ ั บ ประโยชน์ บริ ษ ทั จะจ่ ายค่ า
ทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย
หรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผู ้
เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
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ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยระบุ ชื่อผูร้ ับ ประโยชน์ มากกว่าหนึ่ งคน และผูร้ ั บประโยชน์ รายใดเสี ยชี วิตก่ อนผูเ้ อา
ประกัน ภัยหรื อพร้อมกับ ผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ ยนตัวผูร้ ั บ
ประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้ง หรื อไม่
สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อ ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายค่า
ทดแทนส่ วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
15. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มี ข ้อพิ พ าท ข้อขัด แย้ง หรื อข้อเรี ย กร้ องใดๆ ภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ระหว่างผูม้ ี สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ป ระกันภัยกับ บริ ษ ทั และหากผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ยกร้ องประสงค์และเห็ น ควรยุติขอ้ พิ พ าทนั้นโดยวิ ธี
อนุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการ ตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
16. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ. บ. 1)
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกตลอดไป
การสู ญเสี ยสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยเกิ ดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมาจาก สิ้ นเชิ ง
การการบาดเจ็บ โดยไม่สามารถปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง อย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถ
ทางานหรื อประกอบ อาชี พ ใดๆ เพื่ อรับ ค่ าตอบแทนหรื อก าไรได้ การทุ พ พลภาพดังกล่าวต้อง เป็ นต่อเนื่ องกันเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ทั้งนี้ ให้รวมถึง การสูญเสี ยหรื อการทุพพลภาพอันเป็ นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็ นผล
ทาให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การสูญเสี ยสายตาทั้งสองข้าง
(2) การสูญเสี ยมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่ง ข้าง
(3) สูญเสี ยสายตาหนึ่งข้างและสูญเสี ยมือหนึ่งข้าง หรื อสู ญเสี ยสายตา หนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
การปฏิบัติกิจวัตร หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่ ง ประจาวัน
เป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ ดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้าย จากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับการช่วยเหลือจาก ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน หรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่งได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ ง ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่ น ความสามารถในการสวมหรื อ ถอดเสื้ อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ ตอ้ งได้รับ ความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อ ใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการ อาบน้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจาก ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้หอ้ งน้ า เพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ ต้องได้รับ ความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ น หรื อใช้อุ ป กรณ์ ช่วย ความคุ ้ม ครอง การประกัน ภัย นี้ คุ ้ม ครอง
ความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของ
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ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดย
อุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่
เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี ยชีวิต
2 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12
เดือนนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมื อสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือหรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
4 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษ ัท จะจ่ ายค่ าทดแทนตามข้อ ตกลงคุ ้ม ครองนี้ เพี ย งรายการที่ สู งสุ ดรายการเดี ย วเท่ านั้น ตลอดระยะเวลา
ประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่ เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกิ นจานวนเงินดังระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะ
ยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าทดแทนสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ. บ. 1)
1. การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30
วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
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3. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
2. การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30
วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง (อ. บ. 1) ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครอง
1. ความสู ญเสียหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติ
ได้ คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้ น ในกรณี ที่มี การตรวจเลือดให้ ถื อเกณฑ์ มี ระดับ แอลกอฮอล์ ในเลือดตั้ งแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึ้นไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรือการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้ รับมา
จากอุบัติเหตุ
1.4 การรั กษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่ งได้ รับ ความ
คุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรั กษาฟันหรื อการรั กษารากฟัน เว้ นแต่ การรั กษาที่ได้ เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั น
หลั ง เคลื่ อ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม (Degenerative disc disease) กระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม
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(Spondylosis) และภ าวะที่ มี รอยแต ก (Defect) ห รื อพ ยาธิ ส ภ าพ ที่ กระดู ก สั น ห ลั ง ส่ วน Pars interarticularis
(Spondylolysis) เว้ นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มี
การประกาศสงครามหรื อไม่ กต็ าม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความ
วุ่นวาย การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้
ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้ าย
1.12 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการ
เผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด
ในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบัน
จี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ น้า
2.2 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ยก าลั งขึ้ น หรื อ ก าลั งลง หรื อ โดยสารอยู่ ในอากาศยานที่ มิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเพื่ อ บรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกันภั ยปฏิ บั ติหน้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมั ค ร และเข้ าปฏิ บั ติก ารในสงคราม หรื อ
ปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริ ษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติ การสงคราม
หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้ นสุ ด การปฏิ บัติการนั้ น ส่ วนหลังจากนั้ นให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจน
สิ้นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเจ็บป่ วยด้วยภาวะโคม่า
โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คาจากัดความเพิม่ เติม
หมายถึง การสลบหรื อหมดความรู ้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรื อประสาท
ภาวะโคม่า
ศัลยแพทย์ (Neurosurgeon)และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
(Coma)
1. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง
2. ต้องอาศัยเครื่ องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทาลายอย่างถาวร มีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจาวันอย่างหนึ่ งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบ
หรื อหมดความรู ้สึก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึกที่ มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่ มสุ รา
หรื อการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)
การปฏิบัติกจิ วัตร หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ น
เกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ ดังนี้
ประจาวัน
1. ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้
ไปกลับ เตี ย งได้ด้ว ยตนเองโดยไม่ ต้อ งได้รั บ การช่ ว ยเหลื อจากผูอ้ ื่ น หรื อ ใช้
อุปกรณ์ช่วย
2. ความสามารถในการเดิ น หรื อเคลื่ อนที่ เช่ น ความสามารถในการเดิ น หรื อ
เคลื่ อนที่ ในการเดิน จากห้องหนึ่ งไปยังอี ก ห้องหนึ่ งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
4. ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่ น ความสามารถในการอาบน้ า
รวมถึ ง การเข้า และออกจากห้ อ งอาบน้ า ได้ด้วยตนเองโดยไม่ ต้อ งได้รับ การ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน
อาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6. ความสามารถในการขับ ถ่ าย เช่ น ความสามารถในการเข้าห้องน้ า เพื่ อการ
ขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
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ความคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจาก
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ
การวินิจฉัยโดยแพทย์ในประเทศไทยว่าเป็ นภาวะโคม่า (Coma) ตามคาจากัดความเพิ่มเติมโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่ผเู ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
บริ ษ ัท จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ตามจานวนเงิน เอาประกัน ภัย ที่ ระบุ ไ ว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อข้อตกลงคุม้ ครองนี้ และความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะโคม่ าโดยมีสาเหตุมาจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรือ เกิดขึ้นจากหรือ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บ ป่ วยอั นเนื่อ งมาจากโรคติด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาที่ ไม่ ค้ ุ ม ครอง (Waiting
Period)
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์หรื อ ผลการวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะโคม่า (Coma) โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และประวัติการรักษาพยาบาล
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
4. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิม่ เติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

หน้าที่ 14 จาก 28

ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คาจากัดความเพิม่ เติม
หมายถึง ผูท้ ี่ จาเป็ นต้อ งเข้ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
ผู้ป่วยใน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และ
ให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง ค่ า ห้ อ งพั ก ผู ้ป่ วย ค่ า อาหารผู ้ป่ วย ค่ า บริ การพยาบาล และค่ า บริ การใน
ค่าห้ องสาหรับ
โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน
ความคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจาก
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ น
ผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องส าหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รัก ษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงินที่ จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน จานวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริ การพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ข้อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรือ เกิดขึ้นจากหรือ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บ ป่ วยอั นเนื่อ งมาจากโรคติด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาที่ ไม่ ค้ ุ ม ครอง (Waiting
Period)

หน้าที่ 15 จาก 28

หลักฐานการเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์หรื อ ผลการวินิจฉัยเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และประวัติการรักษาพยาบาล
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรอง
ยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้
จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรอง
ยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้อง ส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

หน้าที่ 16 จาก 28

ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวัน
กรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิดจาก
ผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คาจากัดความเพิม่ เติม
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ผู้ป่วยใน
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ
การวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อ
การเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมา
เสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ความคุ้มครอง
ขณะที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ มี ผ ลใช้บังคับ หากผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รับ การวินิ จ ฉัย จากแพทย์ว่า เจ็บ ป่ วยอัน
เนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเข้าพักรักษา
ตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในภายหลังการได้รับ
วัคซีนโดยจะคุม้ ครอง 90 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย รวมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้เป็ น 2 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในอันเกิดจาก
ผลข้างเคียงภายหลังการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้รวมระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ในแต่ละครั้ง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในอันเกิดจากผลข้างเคียง
ภายหลังการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสองกรณี รวมกันสู งสุ ดไม่เกิน 14 วันต่อการ
เจ็บป่ วยแต่ละครั้ง
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรือ เกิดขึ้นจากหรือ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย

หน้าที่ 17 จาก 28

2. การเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) ทีไ่ ม่ ได้ ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
หลักฐานการเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามที่บริ ษทั กาหนด
2. ใบรายงานแพทย์หรื อ ผลการวินิจฉัยว่า ได้รับการเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประวัติการรักษาพยาบาล
3. สาเนาใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อสาเนาใบแจ้งหนี้ ผปู ้ ่ วยใน/ใบสรุ ปหน้างบ กับ
ใบเสร็จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

หน้าที่ 18 จาก 28

ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเจ็บป่ วยด้วยภาวะโคม่าอันเกิดจาก
ผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คาจากัดความเพิม่ เติม
หมายถึง การสลบหรื อหมดความรู ้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรื อประสาท
ภาวะโคม่า
ศัลยแพทย์ (Neurosurgeon)และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
(Coma)
1. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง
2. ต้องอาศัยเครื่ องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทาลายอย่างถาวร มีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจาวันอย่างหนึ่ งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบ
หรื อหมดความรู ้สึก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึกที่ มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่ มสุ รา
หรื อการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)
การปฏิบัติกจิ วัตร หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ น
เกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ ดังนี้
ประจาวัน
1. ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้
ไปกลับ เตี ย งได้ด้ว ยตนเองโดยไม่ ต้อ งได้รั บ การช่ ว ยเหลื อจากผูอ้ ื่ น หรื อ ใช้
อุปกรณ์ช่วย
2. ความสามารถในการเดิ น หรื อเคลื่ อนที่ เช่ น ความสามารถในการเดิ น หรื อ
เคลื่ อนที่ ในการเดิน จากห้องหนึ่ งไปยังอี ก ห้องหนึ่ งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอดเสื้ อผ้าได้
ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
4. ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่ น ความสามารถในการอาบน้ า
รวมถึ ง การเข้า และออกจากห้ อ งอาบน้ า ได้ด้วยตนเองโดยไม่ ต้อ งได้รับ การ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน
อาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6. ความสามารถในการขับ ถ่ าย เช่ น ความสามารถในการเข้าห้องน้ า เพื่ อการ
ขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย

หน้าที่ 19 จาก 28

ความคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บงั คับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ในประเทศไทยว่าเป็ น
ภาวะโคม่ า อันเนื่ องมาจากผลข้างเคี ยงภายหลังการได้รับ วัคซี น ป้ องกัน โรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายหลังการได้รับวัคซีนโดยจะคุม้ ครอง 90 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ในแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อข้อตกลงคุม้ ครองนี้ และความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรือ เกิดขึ้นจากหรือ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) ทีไ่ ม่ ได้ ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
หลักฐานการเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามที่บริ ษทั กาหนด
2. ใบรายงานแพทย์หรื อ ผลการวินิจฉัยว่า ได้รับการเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประวัติการรักษาพยาบาล
3. สาเนาใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อสาเนาใบแจ้งหนี้ ผปู ้ ่ วยใน/ใบสรุ ปหน้างบ กับ
ใบเสร็จรับเงิน
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

หน้าที่ 20 จาก 28

ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คาจากัดความเพิม่ เติม
หมายถึง ผูท้ ี่ จาเป็ นต้อ งเข้ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม
ผู้ป่วยใน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการ
วินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และ
ให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง ค่ า ห้ อ งพั ก ผู ้ป่ วย ค่ า อาหารผู ้ป่ วย ค่ า บริ การพยาบาล และค่ า บริ การใน
ค่าห้ องสาหรับ
โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
ผู้ป่วยใน
ความคุ้มครอง
ขณะที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ มี ผ ลใช้บังคับ หากผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รับ การวินิ จ ฉัย จากแพทย์ว่าเจ็บ ป่ วยอัน
เนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเข้าพักรักษา
ตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในภายหลังการได้รับ
วัคซีนวัคซีนโดยจะคุม้ ครอง 90 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีน ป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละ
ครั้ง
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องส าหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รัก ษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงินที่ จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกั นภัยที่ ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริ การพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรือ เกิดขึ้นจากหรือ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) ทีไ่ ม่ ได้ ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
หน้าที่ 21 จาก 28

หลักฐานการเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามที่บริ ษทั กาหนด
2. ใบรายงานแพทย์หรื อ ผลการวินิจฉัยว่า ได้รับการเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประวัติการรักษาพยาบาล
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่
รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผเู ้ อา
ประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่ อเรี ยกร้อง
ส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้
เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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เอกสารสรุ ปเงื่อนไขทั่วไป ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และในใบ
แถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จ ในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความ
จริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งหากบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้
บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา
865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรค
หนึ่ง
ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
การประกันภัยนี้คมุ ้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย
โดยอุบตั ิเหตุรวมถึงอุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัย
ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น
เมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามตารางค่าทดแทนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม ใช้ บังคับเฉพาะ ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครอง
1. ความสู ญเสียหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภ ายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถ
ครองสติได้ คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึ้นไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้ รับ
มาจากอุบัติเหตุ
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1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ ความ
คุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรั กษาฟันหรื อการรั กษารากฟัน เว้ นแต่ การรั กษาที่ได้ เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลั งเคลื่ อ นทั บ เส้ น ประสาท (Disc herniation)
กระดูกสั นหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู กสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่กระดูกสั นหลังส่ วน
Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะ
ได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ ง
จะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้ าย
1.12 การแผ่ รั ง สี หรื อ การแพร่ กั ม มั น ตภาพรั ง สี จ ากเชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จากกากนิ ว เคลี ย ร์ ใดๆ อั น
เนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ดาเนินติดต่ อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการ
ออกเอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชก
มวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรั กษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อ
เครื่องร่ อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่องช่ วยหายใจใต้ น้า
2.2 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
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2.4 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิ บัติการนั้นเกิน 30 วัน บริ ษั ทจะคื นเบี้ ยประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ า
ปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้ นสุ ดการปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
2. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะโคม่ าโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน จากวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการ
วินิจฉัยโดยแพทย์ในประเทศไทยว่าเป็ นภาวะโคม่า (Coma) ตามคาจากัดความเพิ่มเติมโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่ผเู ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
บริ ษ ัท จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ตามจานวนเงิน เอาประกัน ภัย ที่ ระบุ ไ ว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อข้อตกลงคุม้ ครองนี้ และความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะโคม่ าโดยมีสาเหตุมาจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรื อ เกิดขึ้นจากหรื อ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บ ป่ วยอั นเนื่อ งมาจากโรคติด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาที่ ไม่ ค้ ุ ม ครอง (Waiting
Period)
3. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ และเมื่ อพ้นกาหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัย
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเข้าพักรักษาตัว
เป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
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บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องส าหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รัก ษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงินที่ จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริ การพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ข้อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรื อ เกิดขึ้นจากหรื อ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บ ป่ วยอั นเนื่อ งมาจากโรคติด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาที่ ไม่ ค้ ุ ม ครอง (Waiting
Period)
4. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิดจากผลข้ างเคียงภายหลังการ
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขณะที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ มี ผ ลใช้บ ัง คับ หากผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รับ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ว่ าเจ็ บ ป่ วยอัน
เนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเข้าพักรักษา
ตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในภายหลังการได้รับ
วัคซีนโดยจะคุม้ ครอง 90 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซี นป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย รวมระยะเวลาสู งสุ ดไม่เกิน 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้เป็ น 2 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในอันเกิดจาก
ผลข้างเคียงภายหลังการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้รวมระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ในแต่ละครั้ง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในอันเกิดจากผลข้างเคียง
ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสองกรณี รวมกันสู งสุ ดไม่เกิน 14 วัน ต่อการ
เจ็บป่ วยแต่ละครั้ง

หน้าที่ 26 จาก 28

ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรื อ เกิดขึ้นจากหรื อ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) ที่ไม่ ได้ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในประเทศไทย

5.ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะโคม่ าอันเกิดจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลใช้บงั คับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ในประเทศ
ไทยว่ าเป็ นภาวะโคม่ า อัน เนื่ อ งมาจากผลข้า งเคี ย งภายหลัง การได้รับ วัค ซี น ป้ องกัน โรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ภายหลังการได้รับวัคซี นโดยจะคุม้ ครอง 90 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)ในแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรื อข้อตกลงคุม้ ครองนี้ และความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรื อ เกิดขึ้นจากหรื อ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) ที่ไม่ ได้ ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
6. ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)อันเกิดจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บงั คับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เจ็บป่ วยอัน
เนื่องมาจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเข้าพักรักษา
ตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมโดยจะต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในภายหลังการได้รับ
วัคซีนวัคซีนโดยจะคุม้ ครอง 90 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในแต่ละ
ครั้ง
หน้าที่ 27 จาก 28

บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องส าหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่า
รัก ษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงินที่ จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่น
มาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการบริ การพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเกิด
จากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ มุ ครองการเจ็บป่ วยอันเกิดขึ้นในเวลาหรื อ เกิดขึ้นจากหรื อ สืบเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
2. การเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากผลข้ างเคียงภายหลังการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) ที่ไม่ ได้ ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
กรุ ณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น จากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดใน
เอกสารนี้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัย
บังคับแทน

หน้าที่ 28 จาก 28

