เอกสารสรุ ปเงือนไข ความคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ประกันภัยส่ วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
1. คําจํากัดความทีสํ าคัญ
1.1 กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

1.2 บริษัท
1.3 ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง
1.4 การติดเชื อไวรัสโคโรนา
(Coronavirus (2019-nCoV))

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบคําขอเอา
ประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสาร
สรุ ปเงือนไข ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี ซึ งถือเป็ นส่วนหนึงแห่งสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บุ คคลที ระบุ ชื อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกัน ภัย ซึ งเป็ นบุ ค คลที ได้ รั บ ความคุ ้ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี
การติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO)

2. เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
2.1 สั ญญาประกันภัย
สั ญ ญาประกัน ภัย นี เกิ ด ขึ นจากการที บริ ษ ัท เชื อถื อ ข้อ แถลงของผู ้เ อาประกัน ภัย ในใบคํา ขอเอา
ประกันภัยและข้อแถลงเพิมเติ ม (ถ้ามี ) ที ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนีไว้ให้
ในกรณีทีผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึง หรื อรู ้อยูแ่ ล้ว
ในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนันไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ งหากบริ ษทั ทราบข้อความจริ ง
นันๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษ ทั เรี ยกเบี ยประกันภัยสู งขึนหรื อบอกปั ดไม่ยอมทําสั ญญาประกันภัย สัญญา
ประกันภัยนีจะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้าง
สัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึง
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2.2 การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบู รณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษ ัท จะไม่ โต้แ ย้ง หรื อคัด ค้า นเรื องความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องสั ญญาประกัน ภัย นี เมื อกรมธรรม์
ประกันภัย มีผลบังคับมาเป็ นเวลา ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึนไป นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับเป็ นครังแรก เว้นแต่การขาดชําระเบียประกันภัย
ในกรณีทีบริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในกําหนด เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนัน บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกันภัยในกรณี นีได้
2.3 การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อ
เสี ยหายทีครบถ้วนและถู กต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์
ส่ วนค่าทดแทนอืนจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตาม
ความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบียให้อีกในอัตราร้อยละ ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่าย ทังนีนับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
2.4 การชําระเบียประกันภัย
การชําระเบียประกันภัยแบบรายปี จะถึงกําหนดชําระทันทีหรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ มต้นโดย
ผูเ้ อาประกันภัย และความคุ ม้ ครองจะเริ มมีผลบังคับตามวันทีทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
. ระยะเวลาทีไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรค
จากแพทย์เ ป็ นครั งแรกว่า เป็ นโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที เกิ ด ขึ นภายใน
ระยะเวลา...... ......วัน นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครังแรกตามทีระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
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3. ข้ อยกเว้นทัวไป
การประกันภัยตามหมวดความคุ้มครองนีไม่ คุ้มครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิด
จากหรื อสื บเนืองจากสาเหตุดังต่ อไปนี
3.1. ผู้ทติี ดเชื อ หรือเป็ นผู้ทสงสั
ี ยว่าจะติดเชื อ “โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))”
(รวมถึงภาวะแทรกซ้ อน) ทีเป็ นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้ รักษาให้ หายขาด
3.2. การตรวจรักษาทีไม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
3.3.
การได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคจากแพทย์ เ ป็ นครั งแรกว่ า เป็ นโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา
(Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลาทีไม่ ค้ มุ ครอง
หมวดที 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
 ข้ อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่ วยด้ วยภาวะหรื อโรคร้ ายแรงทีมีสาเหตุมาจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา
(Coronavirus (2019-nCoV))
 ข้ อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
**ความคุ้มครองและเงือนไขอืนๆ ทีละเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยส่ วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื อไวรัสโคโรนา

(Coronavirus (2019-nCoV)) ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)**
หมายเหตุ
. เอกสารนีเป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด ความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น ดังนัน ผู้เอา
ประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ ประกันภัยและแผนประกันภัยทีได้ รับอย่างถีถ้ วน
2. เพือรั กษาสิ ทธิประโยชน์ สูงสุ ดของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิมเติมจาก
กรมธรรม์ ป ระกั นภั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ หากมี ข้ อความใดในเอกสารนี ขัด หรื อ แย้ ง กับข้ อ ความที ปรากฎใน
กรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความทีปรากฎในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน
3. บริษัทสามารถเลือกข้ อตกลงคุ้มครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้ ายเพือจัดแผนประกันภัยได้
4. ผู้เอาประกัน ภั ย จะได้ รั บความคุ้ ม ครองตามข้ อ ตกลงคุ้ ม ครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้ ายตามแผน
ประกันภัยทีเลือกซื อ
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กรมธรรม์ประกันภัยส่ วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
โดยการเชือถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ งถือเป็ นส่ วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัย และ
เพือเป็ นการตอบแทนเบียประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้ขอ้ บังคับ เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด
ข้อตกลงคุ ้ม ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้า ยแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย บริ ษ ทั ให้ สั ญ ญากับ ผู ้เ อา
ประกันภัยดังต่อไปนี
หมวดที 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ งมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย จะ
ถื อเป็ นความหมายเดี ยวกันทังหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนใน
กรมธรรม์ประกันภัย
1.1 กรมธรรม์
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง
ประกันภัย
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคําขอเอาประกันภัย
ใบสลัก หลัง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และเอกสารสรุ ป เงื อนไข ข้อ ตกลง
คุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนี ซึ งถื อเป็ นส่ วนหนึ งแห่ ง
สัญญาประกันภัย
1.2 บริษัท
หมายถึง บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
1.3 ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.4 การติดเชื อไวรัส หมายถึง การติดเชือไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ตามความหมายของ
โคโรนา
องค์การอนามัยโลก (WHO)
(Coronavirus
(2019-nCoV))
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการติดโรคทีเกิดขึนกับผูเ้ อาประกันภัย
1.5 การเจ็ บ ป่ วย
อย่างกะทันหันหรื อเฉี ยบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ หมายถึ ง อาการ
ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการติ ดโรคที เกิ ดขึ นกับผูเ้ อาประกันภัยโดย
เกิดขึนหลังจากทีกรมธรรม์ประกันภัยนี มีผลบังคับ ทังนี ต้องปรากฏชัดเจน
ว่าการเจ็บป่ วยนันเป็ นการเจ็บป่ วยทีเกิดขึนโดยตัวเองและโดยอิสระจากเหตุ
อืนซึงเกิดขึนอย่างกะทันหันหรื อเฉี ยบพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้
1.6 การเข้าพักรักษา หมายถึง การอยู่รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมเพือ
การรักษาในฐานะผูป้ ่ วยในครังใดครังหนึ ง และให้รวมถึ งการอยู่รักษาตัวใน
ตัวครังใดครัง
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมสองครังหรื อมากกว่าด้วยสาเหตุหรื อ
หนึง
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1.7

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

1.8

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

1.9

โรงพยาบาล

หมายถึง

1.10 สถานพยาบาล
เวชกรรม

หมายถึง

1.11 คลินิก

หมายถึง

1.12 มาตรฐานทาง
การแพทย์

หมายถึง

โรคหรื อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดี ยวกันโดยทีระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครังห่ างกันไม่เกิ นกว่า 90 วัน
นับแต่การรักษา ครังสุ ดท้ายก็ให้ถือว่าเป็ นการเข้าพักรักษาตัวครังเดียวกันด้วย
ผูท้ ีจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง ซึ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ
การวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชีซึ งเป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์และในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการเจ็บป่ วยนันๆ และให้
รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชี วติ ก่อนครบ ชัวโมง
ผูท้ ีรับบริ การอันเนื องจากการรั กษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อใน
ห้องรักษาฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก
ซึ งไม่ มี ค วามจํา เป็ นตามข้ อ วิ นิ จ ฉั ย และข้ อ บ่ ง ชี ที เป็ นมาตรฐานทาง
การแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรั บผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีมีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์
ที เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บ ริ การที ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิงมี
ห้องสําหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดําเนิ นการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายของอาณาเขตนันๆ
สถานพยาบาลใดๆซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืน และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดําเนิ นการเป็ นสถานพยาบาลเวช
กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนันๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุ บ นั ที ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ดําเนิ น การโดย
แพทย์ทาํ การรั กษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนได้
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ทีเป็ นสากล และ
นํามาซึ งแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับ ข้อสรุ ป จากประวัติการเจ็บ ป่ วย การตรวจพบ ผลการ
ชันสู ตร หรื ออืนๆ (ถ้ามี)
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1.13 ความจําเป็ นทาง หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ทีมีเงือนไข ดังนี
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ
การแพทย์
หรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
(3) ต้องมิใช่เพือความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที
เหมาะสม ตามความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของ
ผูร้ ับบริ การนันๆ
1.14 ค่ าใช้ จ่ายที
จําเป็ นและ
สมควร
1.15 ปี กรมธรรม์
ประกันภัย

หมายถึง ค่า รัก ษาพยาบาล และ/หรื อค่ า ใช้จ่ ายใดๆ ที ควรจะเป็ นเมื อเที ยบกับ การ
ให้บริ การทีโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อคลิ นิก เรี ยกเก็บ
กับผูป้ ่ วยทัวไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก
ซึ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานัน
หมายถึง ระยะเวลาหนึงปี นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่วนั
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป

หมวดที 2 เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนีเกิดขึนจากการทีบริ ษทั เชือถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย
และข้อแถลงเพิมเติม (ถ้ามี) ทีผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนีไว้ให้
ในกรณีทีผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึง หรื อรู ้อยูแ่ ล้ว
ในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนันไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ งหากบริ ษทั ทราบข้อความจริ ง
นันๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษ ทั เรี ยกเบี ยประกันภัยสู งขึนหรื อบอกปั ดไม่ยอมทําสั ญญาประกันภัย สัญญา
ประกันภัยนีจะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้าง
สัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลียนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี รวมทังข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
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การเปลียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี เมือกรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับมาเป็ นเวลา ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึนไป นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็ นครังแรก เว้นแต่การขาดชําระเบียประกันภัย
ในกรณี ที บริ ษ ทั ได้ท ราบข้อมู ลอัน จะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่ มิ ไ ด้ใช้สิ ท ธิ บ อกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในกําหนด เดื อนนับ แต่ ทราบข้อมู ลนัน บริ ษ ทั ไม่ อาจบอกล้างความสมบู รณ์ ของสัญญา
ประกันภัยในกรณี นีได้
4. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลือน
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยคลาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง ทําให้
4.1 บริ ษทั ได้รับเบียประกันภัยน้อยกว่าทีกําหนด จํานวนเงินเอาประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี จะเท่ากับจํานวนเบียประกันภัยทีได้ชาํ ระแล้วนัน สามารถซื อความคุม้ ครองตาม
การประกันภัยนี ได้ตามอายุและเพศทีถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยทีถูกต้องแท้จริ ง
นันไม่อาจได้รับความคุ ม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีแล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆให้ แต่จะ
คืนเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนีทีได้ชาํ ระมาแล้วแทน
4.2 บริ ษทั ได้รับเบียประกันภัยเกินกว่าอัตราทีกําหนด บริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยในส่ วนทีเกินให้แก่ผู ้
เอาประกัน ภัย อย่างไรก็ ตามบริ ษ ทั จะไม่ น ําเงื อนไขนี ไปบัง คับ ใช้เ พื อการปรับ เบี ยประกัน ภัยย้อ นหลัง
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยทีผ่านไปแล้ว
5. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจําเป็ น
กับการประกันภัยนี และมีสิทธิ ทาํ การชันสู ตรพลิกศพในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัย
ของผู เ้ อาประกัน ภัย เพือประกอบการพิ จ ารณาจ่ ายค่ า ทดแทนนัน บริ ษ ัท อาจปฏิ เสธความคุ ้ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนีแก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
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6. การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหาย
ทีครบถ้วนและถู กต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ ส่ วนค่า
ทดแทนอืนจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตาม
ความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบียให้อีกในอัตราร้อยละ ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่าย ทังนีนับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
7. การชําระเบียประกันภัย
การชําระเบี ยประกันภัยแบบรายปี จะถึ งกํา หนดชําระทัน ที ห รื อก่ อนความคุ ้ม ครองจะเริ มต้น โดย
ผูเ้ อาประกันภัย และความคุ ม้ ครองจะเริ มมีผลบังคับตามวันทีทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
8. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
8.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า วันโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามทีอยูค่ รังสุ ดท้ายทีแจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี
นี บริ ษ ทั จะคื น เบียประกัน ภัยให้แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยหักเบี ยประกันภัยสํา หรั บ ระยะเวลาที กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนีได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
8.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ
และมีสิทธิได้รับเบียประกันภัยคืน หลังจากหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบียประกันภัยระยะสันตามตารางทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี
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ตารางอัตราเบียประกันภัยระยะสั น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่ เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขข้อนี ไม่วา่ จะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการ
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทังฉบับเท่านัน ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึงได้
9. การสิ นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี จะสิ นสุ ดเมือมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึงเกิดขึนดังต่อไปนี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน
9. ณ วันทีกรมธรรม์ประกันภัยสิ นผลบังคับดังทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
9. ในปี เอาประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี
9. เมือผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบียประกันภัยตามเงือนไขทัวไปและข้อกําหนดข้อ 7
9. เมือผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต จากสาเหตุทีไม่ได้รับความคุม้ ครอง
9. เมือผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจําอยูใ่ นเรื อนจําหรื อทัณฑสถาน
สําหรับ การสิ นสุ ดความคุ ม้ ครองตามข้อ 9. หรื อ 9. บริ ษทั จะคื นเบียประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่ วน
9.6 ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี แต่ละความคุม้ ครองจะสิ นสุ ดเมือบริ ษทั ได้จ่ายค่า
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ทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนัน
ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อไป จนสิ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจํานวนเงินเอา
ประกันภัยของความคุม้ ครองอืนทีเหลืออยูเ่ ท่านัน
9.7 กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี และการประกัน ภัยทังหลายตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี จะสิ นสุ ด ใน
เวลา . น. ตามเวลาประเทศไทยในวันทีสิ นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมือผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนใดๆ
ภายใต้ขอ้ กําหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามทีระบุนนั หากมิได้ระบุชือผูร้ ับประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยระบุชือผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดี ยว และผูร้ ับประโยชน์ ได้เสี ยชี วิตก่ อน
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อพร้ อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึ งการ
เปลี ยนตัว ผู้รั บ ประโยชน์ หากผู ้เ อาประกัน ภัย มิ ไ ด้แ จ้ง หรื อไม่ ส ามารถแจ้ง ให้ บ ริ ษัท ทราบถึ ง การ
เปลี ยนแปลงดังกล่ าวข้างต้น เมื อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายค่ าทดแทนให้แก่ กองมรดกของ
ผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยระบุชือผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ งคนและผูร้ ั บประโยชน์รายใดเสี ยชี วิต
ก่อนผูผ้ เู ้ อาประกันภัยหรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ น หนังสื อถึง
การเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์นนั หรื อแจ้งเปลียนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ทีเหลืออยู่ หาก
ผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้ง หรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลียนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น
เมื อผูเ้ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิต บริ ษ ทั จะจ่ายค่ า ทดแทนส่ ว นของผูร้ ั บ ประโยชน์ รายที เสี ย ชี วิต ให้แก่ ผูร้ ั บ
ประโยชน์ทีเหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
11. ระยะเวลาทีไม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรค
จากแพทย์เป็ นครังแรกว่าเป็ นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ทีเกิดขึนภายใน
ระยะเวลา..... ......วัน นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครังแรกตามทีระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
12. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ระหว่างผูม้ ี
สิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับ บริ ษ ทั และหากผูม้ ี สิท ธิ เรี ยกร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้
พิพาทนันโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
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ตามระเบี ย บสํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จ ประกัน ภัย (คปภ.) ว่า ด้วย
อนุ ญาโตตุลาการ
13. เงือนไขบังคับก่อน
บริ ษัท จะรั บ ผิด ชดใช้ค่ า ทดแทนตามเงื อนไขของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี เมื อผู ้เ อาประกัน ภัย
ผูร้ ับประโยชน์ และ/หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิ บตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและ
เงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
หมวดที . ข้อยกเว้นทัวไป
การประกันภัยตามหมวดความคุ้มครองนีไม่ คุ้มครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก
หรื อสื บเนืองจากสาเหตุดังต่ อไปนี
3.1. ผู้ทติี ดเชื อ หรือเป็ นผู้ทสงสั
ี ยว่าจะติดเชื อ “โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus)”
(รวมถึงภาวะแทรกซ้ อน) ทีเป็ นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้ รักษาให้ หายขาด
3.2. การตรวจรักษาทีไม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
3.3. การได้ รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ เป็ นครั งแรกว่าเป็ นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus
(2019-nCoV)) ภายในระยะเวลาทีไม่ ค้ มุ ครอง
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หมวดที . ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข ้อ บัง คับ เงื อนไขเงื อนไขทัวไปและข้ อ กํา หนด ข้อ ยกเว้น ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง และ
เอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบียประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัย ต้อง
ชําระบริ ษทั ตกลง จะให้ความคุม้ ครองสําหรับข้อตกลงคุม้ ครองดังต่อไปนี
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ข้อตกลงคุ้มครอง
การเจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อโรคร้ ายแรงทีมีสาเหตุมาจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ความคุ้มครอง
ในระหว่างทีกรมธรรม์ประกันภัยนี มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็ น
ครังแรกว่าเจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อโรคร้ ายแรงทีมีสาเหตุมาจากการติดเชือไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019nCoV)) โรคใดโรคหนึงตามคํานิยามทีกําหนดไว้ต่อไปนีในระหว่างทีผูเ้ อาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ บริ ษทั จะ
จ่ายค่าทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อโรคร้ ายแรงทีมีสาเหตุมาจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา
(Coronavirus (2019-nCoV))มากกว่า 1 โรค บริ ษทั จะจ่ ายค่ า ทดแทนให้เพีย งภาวะหรื อโรคใดโรคหนึ ง
เท่านัน
1. ภาวะโคม่ า (Coma)
ทังนี ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรื อหมดความรู ้สึกทีได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์
หรื อ ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนีครบทุกข้อ
1.1 ต้องอาศัยเครื องช่วยชีวติ เพือพยุงชีพ
1.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัวโมง
1.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทําลายอย่างถาวร มีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
อย่างหนึงอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันทีสลบหรื อหมดความรู้สึก
ทังนี ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึกทีมีสาเหตุโดยตรงจากการดืมสุ ราหรื อการใช้ยาในทาง
ทีผิด (Drug Abuse)
2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure)
ทังนี ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หมายถึง
การที สมองและระบบประสาทของร่ างกายสู ญเสี ยการทํางานอย่างถาวร ร่ างกายไม่ส ามารถเคลื อนไหว
ตอบสนองต่อสิ งเร้าใดๆ และต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา
3. ภาวะการเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ าย (Terminal Illness)
ทังนี ภาวะการเจ็บ ป่ วยระยะสุ ด ท้า ย (Terminal Illness) หมายถึ ง ภาวะการเจ็บ ป่ วยซึ งเป็ นการ
เจ็บ ป่ วยรุ นแรงทีไม่มี วิธีการรั กษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็ นจากแพทย์ผปู ้ ระกอบวิชาชี พเวช
กรรมแผนปั จจุบนั ผูใ้ ห้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่ วยดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต และ/หรื อการเจ็บป่ วย
ด้วยโรคดังต่อไปนี
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3.1 โรคที เกิ ด จากการติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ตามความหมายของ
องค์การอนามัยโลก(WHO)
3.2 โรคหลอดลมปอดอุ ด กั นเรื อรั ง ขันรุ นแรงหรื อโรคปอดระยะสุ ด ท้า ย (Severe Chronic
Obstructive Pulmonary Disease or End-Stage Lung Disease)
หมายถึ ง โรคหลอดลมปอดอุ ด กันเรื อรั ง ขันรุ น แรง หรื อ โรคปอดระยะสุ ด ท้ายที ได้รับ
การยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย์ผเู ้ ชียวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลกั ษณะต่อไปนีครบทุกข้อ
1. จํา เป็ นต้อ งให้ อ อกซิ เ จนตลอดเวลาโดยข้อ บ่ ง ชี ของการให้ อ อกซิ เ จนคื อ แรงดัน
ออกซิเจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ
2. มีค่า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) น้อยกว่า 1 ลิตรอย่างต่อเนื องกันใน
ระยะเวลานานกว่า 2 เดือน
เงือนไขและข้ อกําหนดเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่ วยด้ วยภาวะหรื อโรคร้ ายแรงทีมี
สาเหตุมาจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) เท่านัน)
การเรี ยกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อโรคร้ายแรงทีมีสาเหตุมาจาก
การติดเชือไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทียืนยันการเจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อโรคร้ายแรงทีมีสาเหตุมาจากการติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
3. แฟ้มประวัติการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
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ข้อตกลงคุ้มครอง
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ความคุ้มครอง
ในขณะที ผูเ้ อาประกัน ภัย ได้รับ ความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัยนี หากผูเ้ อาประกัน ภัย
เจ็บป่ วยจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย จน
เป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ไม่วา่ จะในฐานะ
ผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน สําหรับค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควรซึ งเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจํานวนเงิ นทีต้องจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนเงิ น
เอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
เงือนไขและข้ อกําหนดเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) เท่านัน)
การเรี ยกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน วันนับจากวันทีออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
. ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ และผลการวินจั ฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จา่ ย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้
เห็นได้วา่ มี เหตุ อนั สมควรทีไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ ว
ทีสุ ดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
ใบเสร็ จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็ จทีรับรองยอดเงินทีจ่ายไป เพือให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้ องส่ วนทีขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอืน
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แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอืนใด หรื อจากการประกันภัยอืน
มาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสําเนาใบเสร็ จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงาน
อืนเพือเรี ยกร้องส่ วนทีขาดจากบริ ษทั
ข้ อจํากัดสํ าหรับข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
1. ค่าห้องสําหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกิน วันละ ........บาท
ทังนีข้อจากัดนีไม่ใช้บงั คับกรณี เข้ารับการรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.) ตามมาตรฐานทาง
การแพทย์
2. ไม่คุม้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์คา้ ยันต่างๆ (ยกเว้นไม้คา้ ยัน) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะเทียม
ภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
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