เอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้นตามกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1
(สําหรับการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ )
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่
ผูเ้ อาประกันภัย ต้องชําระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขและข้อกําหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์
ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัย ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกันทั้งหมด
ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.
2.

บริษัท
กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

3.

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

4.

โรงพยาบาล

หมายถึง

5.

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

6.

คลินกิ

หมายถึง

7.

แพทย์

หมายถึง

8.

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

9.

ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นและ
สมควร

หมายถึง

บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป ข้อ ตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคําขอประกันภัย ใบรับรองการประกันภัยกรณี
ต่ออายุ ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปเงื่ อนไข ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรอง
การประกันภัยกรณี ต่ออายุ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน และมี
องค์ประกอบทางด้านสถานที่ ที่มีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจนการ
จัดการให้บริ การที่ครบถ้วน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมีห้องสําหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็ นโรงพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรั บผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม ตามกฎหมาย
ของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดําเนิ นการโดยแพทย์ทาํ การ
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
ผูส้ ําเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องจาก
แพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
ทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เป็ นสากล และนํามาซึ่ ง
แผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทางการแพทย์ และสอดคล้องกับ
ข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น เมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้บริ การ
ที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของ
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการ
รักษานั้น
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10.

ความจําเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

11.

เอดส์

หมายถึง

12.

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

13.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

หมายถึง

การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของ
ผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดู แลผูป้ ่ วยที่ เหมาะสมตาม
ความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
ภูมิคุ้มกันบกพร่ อง (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME) ซึ่ งเกิ ดจากการ
ติดเชื้ อไวรั สเอดส์ และให้หมายความรวมถึ งการติ ดเชื้ อจุลชี พฉวยโอกาส เนื้ องอก
ร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดย
ผลการตรวจเลื อ ดแสดงเป็ น เลื อ ดบวกของไวรั ส HIV (HUMAN IMMUNO
DEFICIENCY VIRUS) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเชื้อ
ที่ ทํ า ให้ เกิ ด โ ร ค ป อ ด บ ว ม ห รื อ ป อ ด อั ก เส บ (PNEUMOCYSTIS CARINII
PNEUMONIA) เชื้ อที่ ทํ า ให้ เ กิ ด โรคลํ า ไส้ อ ั ก เสบหรื อเรื้ อรั ง (ORGANISM OR
CHRONIC ENTERITIS) เชื้ อไวรั ส (VIRUS) และ/หรื อเชื้ อราที่ แพร่ กระจายอยู่ ท่ั วไป
(DISSEMINATED FUNGI INFECTION) เนื้ องอกร้ายแรง (MALIGNANT NEOPLASM)
ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเนื้ องอก KAPOSI’S SARCOMA เนื้ องอกเซลนํ้าเหลือง ที่
ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA) และ/หรื อ
โรคร้ ายแรงอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นที่ รู้ จัก ในปั จ จุ บัน นี้ ว่ าเป็ นอาการของภู มิ คุ้ม กัน บกพร่ อ ง
(ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) หรื อ ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ท ําให้
คนที่ เป็ นเสี ยชี วิตอย่างกะทัน หัน เจ็บ ป่ วย หรื อ ทุพ พลภาพ โรคภูมิคุม้ กัน บกพร่ อ ง
(AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV(HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS) โรคที่ทาํ
ให้เยื่อสมองเสื่ อม ENCEPHALOPATHY (DEMENTIA) และการระบาดของเชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั ครบรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายขององค์การ
อนามัยโลก (WHO)

หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้ อกําหนดทั่วไป
1.
สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย ตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ด
ข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งหากบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บ ริ ษทั เรี ยกเบี้ ยประกันภัย สู งขึ้น หรื อบอก
ปั ดไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอก
ล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
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2.

ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ รวมทั้ ง ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง และเอกสารแนบท้า ยประกอบกัน เป็ นสัญ ญาประกัน ภัย การเปลี่ ยนแปลง
ข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึง
จะสมบูรณ์
3.

การไม่ โต้ แย้งหรื อคัดค้านความไม่ สมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้ง หรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี
กรมธรรม์ประกันภัย ติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่การขาดชําระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกําหนด 1 เดือน นับแต่
ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
4.

การชําระเบีย้ ประกันภัย
การชําระเบี้ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดยผูเ้ อาประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับ
ตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ
5.

การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
5.1 บริ ษ ัทไม่ สามารถบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ ยกเว้นกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยทําการฉ้ อฉลหรื อทุ จริ ตภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
5.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ โดยแจ้งให้ บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมี สิ ทธิ ได้รับ เบี้ ย
ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่ เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้ อยละของ
เบีย้ ประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ
เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งได้
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6.

การสิ้นสุ ดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
6.1 ความคุ้มครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่ อมี เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ งเกิ ดขึ้น ดังต่อไปนี้
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
6.1.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณี ที่ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัย)
6.1.2 ในปี ที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี บริ บูรณ์
6.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป ข้อ 4.
6.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.1.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจําอยูใ่ นเรื อนจํา หรื อทัณฑสถาน
การสิ้ นสุ ดความคุ้มครอง ตามข้อ 6.1.4 หรื อข้อ 6.1.5 บริ ษทั จะคืนเบี้ ยประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ ยประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
6.2 การปรากฏหรื อทราบอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นครั้งแรก ภายในระยะเวลา ที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting
Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับครั้งแรก โดยบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรี ยกเก็บมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย
6.3 ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุม้ ครองจะสิ้ นสุ ด เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายค่าทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัย
สู งสุ ดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุของความคุม้ ครองนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั
จะให้ความคุม้ ครองต่อไป จนสิ้นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจํานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
6.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุ ดในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ใน
วันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
7.

การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
7.1 กรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการ
7.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัย และอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อาประกันภัย และ
7.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับ ประกัน ภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้ตาม
ความจําเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
7.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัย ชําระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริ ษทั จะไม่นาํ
เงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป เรื่ อง ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) และเรื่ องสภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย และเรื่ องการไม่
โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่ หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน
ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุ ดท้าย กรณี มีการเรี ยกร้องค่าทดแทน
ภายในระยะเวลาผ่อนผัน และผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาํ ระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชําระออกจากค่าทดแทนที่บริ ษทั จะ
ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
7.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ
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8.

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาํ เป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาํ
การชันสู ตรพลิกศพในกรณี ท่ีมีเหตุจาํ เป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ ยินยอมให้ บ ริ ษทั ตรวจสอบประวัติก ารรั กษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกัน ภัย เพื ่อ
ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
9.

การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ทําให้
9.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาํ หนด จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะ
เท่ากับจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาํ ระแล้วนั้น สามารถซื้อความคุม้ ครองตามการประกันภัยนี้ได้ตามอายุ และเพศที่ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อ
เพศของผูเ้ อาประกันภัยที่ถูกต้องแท้จริ งนั้น ไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆให้ แต่
จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่ได้ชาํ ระมาแล้วแทน
9.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาํ หนด บริ ษทั จะคืนเบี้ ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั จะไม่นาํ เงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังสําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
10.

การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้อง
แล้ว หรื อในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการ
ประกันภัยกรณี ต่ออายุ
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้อง เพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้อ าจขยายออกไปอีก ได้ต ามความจําเป็ น แต่ท้ ังนี้ จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกําหนดชําระ
11.

ระยะเวลาที่ไม่ ค้มุ ครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สําหรับการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลารอคอย 14 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรอง
การประกันภัยกรณี ต่ออายุ
12.

สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สําหรั บการเจ็บป่ วยด้วยโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึ ง
ภาวะแทรกซ้อน) หรื อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยงั มิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก

13.

การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มีข้อพิ พาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ี สิทธิ เ รี ย กร้ อ งตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ี สิทธิ เรี ย กร้ องประสงค์ และเห็ น ควรยุติ ขอ้ พิพาทนั้น โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอม และให้ทาํ
การวินิ จฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุ ลาการ ตามระเบี ยบสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
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14.

เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
15.

สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
และส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่า
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่
ต้องรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัย ตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
16.

สกุลเงินตรา
เบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นสกุลเงินตราของประเทศไทย

17.

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับ และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม่ คุ้มครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่ องจาก สภาพที่เป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย
(Pre-Existing Condition)
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขและข้อกําหนดทัว่ ไป ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองสําหรับข้อตกลงคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ เงินชดเชย กรณีผ้เู อาประกันภัยเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ ายด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คําจํากัดความเพิม่ เติม
การเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ าย
ด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
(Terminal Illness)

ภาวะโคม่ า
(Coma)

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง
โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ขั้นรุนแรง หรื อโรคปอดระยะ
สุ ดท้ าย (Severe Chronic Obstructive
Pulmonary Disease or End-stage
Lung disease)

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

หมายถึง

ภาวะการเจ็บป่ วย ซึ่ งเป็ นการเจ็บป่ วยรุ นแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้
และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ ผูใ้ ห้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่ วย
ดังกล่าว จะเป็ นเหตุให้เกิดภาวะดังต่อไปนี้
1. ภาวะโคม่า (Coma) หรื อ
2. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้ อรังขั้นรุ นแรง หรื อโรคปอดระยะสุ ดท้าย
(Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or End-stage Lung disease)
การสลบ หรื อหมดความรู ้สึก ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรื อประสาท
ศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ ครบทุกข้อ
(1) ต้องอาศัยเครื่ องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
(2) ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง
(3) ได้รับ การประเมิน ว่า สมองถูก ทํา ลายอย่า งถาวร มีผ ลทํา ให้ไม่
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่ งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30
วัน นับจากวันที่สลบ หรื อหมดความรู ้สึก
เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัยได้เสี ยชีวิตลงก่อนครบกําหนดระยะเวลาตาม (2) หรื อ
(3) แล้วแต่กรณี ด้วยโรคร้ายแรง หรื อเป็ นผลสื บเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรง
ในข้อนี้
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึกที่ มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่ ม
สุ รา หรื อการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)
โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้ อรังขั้นรุ นแรง หรื อโรคปอดระยะสุ ดท้าย ที่
ได้รับการยืนยันการวินิจฉัย โดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญระบบทางเดินหายใจ
และมีลกั ษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
(1) จําเป็ นต้องให้ออกซิ เจนตลอดไป โดยข้อบ่งชี้ของการให้ออกซิ เจน
คือ แรงดันออกซิ เจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่า หรื อเท่ากับ 55 mmHg
ขณะหายใจอากาศปกติ
(2) มี ค่ า Force Expiratory Volumn 1st second (FEV 1) น้ อยกว่ า 1 ลิ ต ร
อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจําวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่ง
เป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วย ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจ ดังกล่าวได้ดงั นี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับ
การช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อปุ กรณ์ช่วย
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การวินิจฉัย

หมายถึง

วันที่วินิจฉัย

หมายถึง

(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน
หรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม หรื อ
ถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ หรื อ
ใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบนํ้าชําระร่ างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบนํ้ารวมถึงการเข้า และออกจากห้องอาบนํ้าได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่น หรื อใช้อปุ กรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่ น ความสามารถในการใช้ห้องนํ้า
เพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้า และออกจากห้องนํ้าได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
การพิจารณา และวินิจฉัยโรคขั้นสุ ดท้าย และชี้ขาดโดยแพทย์ หรื อ
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางว่าผูเ้ อาประกันภัย เจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคําจํากัดความ
วันที่แพทย์ ลงความเห็นเป็ นครั้งแรกว่าผูเ้ อาประกันภัย เจ็บป่ วยด้วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคําจํากัดความ ซึ่งมีการระบุ
วันที่วินิจฉัย เอาไว้อย่างชัดเจน

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างที่ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรื อ
แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางว่าเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย ด้วยโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นครั้งแรก และเป็ นเหตุให้เกิดภาวะ
โคม่า (Coma) และ/หรื อโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้ อรังขั้นรุ นแรง หรื อโรคปอดระยะสุ ดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or
End-stage Lung disease) ตามคําจํากัดความเพิ่มเติมที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชย กรณี ผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย
ด้ว ยโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แ ก่ผูเ้ อาประกัน ภัย ตามจํา นวนเงิน เอาประกัน ภัย ที่ไ ด้ร ะบุไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ
การวินิจฉัยโรคดังกล่าวต้องเป็ นไปตาม คําจํากัดความเพิ่มเติม เรื่ องการวินิจฉัย และวันที่วินิจฉัย
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยเจ็ บป่ วยระยะสุ ดท้าย ด้วยโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่ า 1 ภาวะ/โรค บริ ษ ทั จะจ่า ย
ผลประโยชน์ให้เพียงภาวะใดภาวะหนึ่ งเท่านั้น
เงื่อนไขและข้ อกําหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ เงินชดเชย กรณีผ้เู อาประกันภัยเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ ายด้ วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่ านั้น)
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การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่งเอกสาร หรื อหลักฐาน ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
3.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูเ้ อาประกันภัย
4.
เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้บริ ษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้ป่วยใน กรณีผ้เู อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างที่ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโร
นา 2019 (COVID-19) เป็ นครั้ งแรก และมี ความจํา เป็ นต้องเข้ารั บการรั กษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน ในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อ
รับการรักษาพยาบาล ตามความจําเป็ นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์
บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรั บ ค่ าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นและสมควร ซึ่ งเกิ ด ขึ้น จากการรั กษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ สําหรับค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล และค่ารถพยาบาล ให้ตามจํานวนเงิน
ที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดเพียง
จํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
เงื่อนไขและข้อกําหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้ป่วยใน กรณีผ้เู อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่ านั้น)
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่ งเอกสาร หรื อหลักฐาน ให้แก่บริ ษทั ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
3.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูเ้ อาประกันภัย
4.
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
5.
เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผเู ้ อา
ประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นๆ
หรื อจากการประกันภัยที่อื่นมาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น เพื่อ
เรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้บริ ษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้ป่วยนอก กรณีผ้เู อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างที่ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เป็ นครั้งแรก และมีความจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิก เพื่อรับการรักษาพยาบาล ตามความจําเป็ นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์
บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรั บ ค่ าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นและสมควร ซึ่ งเกิ ด ขึ้น จากการรั กษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจํานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดเพียง
จํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
เงื่อนไขและข้ อกําหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง ค่ ารักษาพยาบาล สํ าหรับผู้ป่วยนอก กรณีผ้เู อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่ านั้น)
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่ งเอกสาร หรื อหลักฐาน ให้แก่บริ ษทั ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทน ที่กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
3.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูเ้ อาประกันภัย
4.
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
5.
เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผเู ้ อา
ประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นๆ
หรื อจากการประกันภัยที่อื่นมาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น เพื่อ
เรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้บริ ษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คําจํากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสู ญเสียสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

การปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน

หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมี ข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ผูเ้ อาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมาจากการบาดเจ็บ
โดยไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ดว้ ยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่าง
ขึ้นไป และไม่สามารถทํางาน หรื อประกอบอาชี พ ใดๆ เพื่ อรั บค่ าตอบแทน
หรื อกําไรได้ การทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็ นต่อเนื่ องกัน เป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย 180 วัน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสู ญเสี ย หรื อการทุพพลภาพอันเป็ นผลมาจาก
การได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็ นผลทําให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การสู ญเสี ยสายตาทั้งสองข้าง
(2) การสู ญเสี ยมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
(3) สู ญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง และสู ญเสี ยมือหนึ่งข้าง หรื อสู ญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
และเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ง บริ ษทั จะคุม้ ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเป็ นผลจากการบาดเจ็บ
ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่ มมีผลบังคับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจําวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็ นเกณฑ์
ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วย ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ ดังกล่าวได้ดงั นี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจาก
เก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อ
ใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรื อ
เคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวม หรื อถอดเสื้ อผ้า
ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบนํ้า ชํา ระร่ า งกาย เช่ น ความสามารถในการ
อาบนํ้ารวมถึงการเข้า และออกจากห้องอาบนํ้าได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทาน
อาหารได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องนํ้า เพื่อการ
ขับถ่าย รวมถึงการเข้า และออกจากห้องนํ้าได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น หรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
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ความคุ้มครอง
ในระหว่า งที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ มี ผ ลบัง คับ การประกัน ภัย นี้ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หาย อันเกิดจากการบาดเจ็บ
ทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุ และทําให้ผเู ้ อาประกันภัย เสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ภายใน 180
วัน นับ แต่วนั ที่เกิด อุบ ตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บ ที่ได้รับ ทําให้ผูเ้ อาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยใน ในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

3

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

4
5
6
7
8
9

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสี ยชีวิต
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่
เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้ อาประกันภัย ตก
เป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สําหรับมื อสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
สําหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สําหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
สําหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
สําหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
สําหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สําหรับสายตาหนึ่งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกินจํานวนเงินดังระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็มจํานวนเงิ น
เอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุ้มครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงิ นเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
เงื่อนไขและข้ อกําหนดทั่วไปเพิม่ เติม (ใช้ บงั คับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เท่ านั้น)
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
สําเนาใบมรณบัตร
3.
สําเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4.
สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7.
เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
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การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสียอวัยวะ สายตา
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาํ หนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
3.
เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้บริ ษทั สามารถปฏิเสธความรับผิดได้
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เท่ านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้มุ ครอง
1.
ความสู ญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุ ดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทํ า ของผู้ เอาประกั น ภั ย ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤ ทธิ์ สุ ร า สารเสพติ ด หรื อ ยาเสพติ ด ให้ โทษจนไม่ ส ามารถครองสติ ไ ด้
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป
1.2 การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้ อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้ อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้ รับมาจากอุบัติเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้นแต่ ที่จําเป็ นจะต้ องกระทํา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บ ซึ่งได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และได้ กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่ การรักษาที่ได้ เกิดขึน้ ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลี่ยน หรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสั นหลังเคลื่อนทับ เส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั นหลังเคลื่ อน
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก
(Defect) หรื อ พยาธิ ส ภาพที่ ก ระดู ก สั น หลั ง ส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น
(Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทําที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศสงคราม
หรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่ อต้ านรัฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุ
ให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้ าย
1.12 การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่อง
มาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดําเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด ในกระบวนการ
นิวเคลียร์ ได้
2.
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลา ต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพื่อ
ขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
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2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่ งรถ หรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ น
แต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึน้ หรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดํานํ้าที่ต้องใช้ ถังอากาศ และ
เครื่ องช่ วยหายใจใต้ นํ้า
2.2 ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้น หรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่ อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้
ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผ้เู อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ น ทหาร ตํารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อ ปราบปราม แต่ หาก
การเข้ าปฏิบัติการนั้น เกิน 30 วัน บริ ษัทจะคืน เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุ ดการ
ปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย และ/
หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ
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