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กรมธรรม์ประกนัภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอกนิกส์ (Online)) 
 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับเง่ือนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง  
ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหส้ญัญาดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 : ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะถือ

เป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม ์ 
ประกนัภยัฉบบัน้ี 
1.1 “กรมธรรมป์ระกนัภยั” หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง

คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยั ใบค าขอ
เอาประกันภัย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองกรมธรรม์ประกันภยั และ
เอกสารสรุปเง่ือนไขทั่วไปข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเวน้ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกันภัย
เดียวกนั 

1.2 “บริษทั” หมายถึง บริษทั ทูนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
1.3 “ผูเ้อาประกนัภยั” หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึง

เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
1.4 “โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)” 
หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของ

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
1.5 “การเจบ็ป่วย” หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อา

ประกนัภยัอย่างกะทนัหันหรือเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์
ได ้โดยเกิดข้ึนหลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั ทั้งน้ี ตอ้ง
ปรากฏชดัเจนว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนโดยตวัเอง
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
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1.6 “การเข้าพกัรักษาตัวคร้ังใด

คร้ังหน่ึง” 
หมายถึง การอยูรั่กษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช

กรรมเพื่อการรักษาในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และให้รวมถึง
การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ัง
หรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรค
เดียวกันโดยท่ีระยะเวลาการอยู่ รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกินกว่า 90 วนั นับแต่
การรักษา คร้ังสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพกัรักษาตัวคร้ังเดียว     
กนัดว้ย 

1.7 “สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภยั (Pre-existing 
conditions)” 

หมายถึง สภาพการเจบ็ป่วยดว้ยโรค (รวมทั้งโรคแทรกซอ้น) ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อา
ประกนัภยัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัและยงัมิได้
รักษาใหห้ายขาด 

1.8 “แพทย”์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตใหข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งตามแพทยสภาก าหนดและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทยห์รือ
ทางดา้นศลัยกรรม ซ่ึงไม่ใช่แพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยัหรือคู่สมรส 
หรือบิดา มารดา หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั   

1.9 “ผูป่้วยใน” หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมา
เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

1.10 “ผูป่้วยนอก” หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรือ
ในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งช้ีท่ีเป็น
มาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 
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1.11 “โรงพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ

ผู ้ป่วยไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่ และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 

1.12 “สถานพยาบาลเวชกรรม” หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

1.13 “คลินิก” หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได้ และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
คลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น  ๆ
 

1.14 “มาตรฐานทางการแพทย”์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทยแ์ผนปัจจุบันท่ีเป็น
สากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวติัการ
เจบ็ป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.15 “ความจ าเป็นทาง
การแพทย”์ 

หมายถึง (1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
เจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ  
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั
ปัจจุบนั  
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว 
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ  
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี  
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ
นั้นๆ  

1.16 “ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและ
สมควร” 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบั
การใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก 
เรียกเก็บกับผูป่้วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 
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1.17 “ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั” 
 

หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบั
แต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

 
หมวดที่ 2 : เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 
 สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยัและ    
ขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญา
ประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระส าคญั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะ
ไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็น
โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 
 
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั        
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกันภยัจะตอ้งได้รับความยินยอมจากบริษทัและได้บันทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 
3. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยั มีผล
บงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกนัภยัติดต่อกนัข้ึนไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีบริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยั
ในกรณีน้ีได ้
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4. การตรวจทางการแพทย์ 

  บริษทัมีสิทธิจะขอตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวติัการรักษา และตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ
ของ ผูเ้อาประกนัภยัในระหวา่งท่ีบริษทัพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามท่ีเห็นสมควรโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ี
บริษทัแต่งตั้ง รวมทั้งมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย และไม่ขดั
ต่อหลกัศาสนา โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจจินิจฉัย
ของ  ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฎิเสธการให้ความคุม้ครอง
แก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

 
5. การช าระเบีย้ประกนัภัย 

การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทนัทีหรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูเ้อา
ประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
6. การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทน
อยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผดิชดใชด้อกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

หากการรักษาพยาบาลไดเ้กิดข้ึนในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย 
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
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7. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย  

 7.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 
วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะ
คืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัแลว้ออกตามส่วน 
 7.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยการแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมี
สิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั
มาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

  ระยะเวลาประกนัภยั 
      ไม่เกิน/เดือน 

ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

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

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

8. การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 

ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินผลบงัคบัทนัทีเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน 
ดงัต่อไปน้ี 

8.1   ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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8.2   เม่ือปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยั มีอายคุรบ 99 ปีบริบูรณ์ 
8.3   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดในขอ้ 5 
8.4   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 
8.5   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 

ส าหรับการส้ินสุดความคุ้มครองตามข้อ 8.4 หรือ 8.5 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
8.6  ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละความคุ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัได้จ่ายค่า

ทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความ
คุม้ครองนั้นครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

8.7   กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินสุดในเวลา 24.00 
น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

9. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
   ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดย
วิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 

10. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look Period)  
หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายงับริษัทภายใน 15 วนั นับตั้ งแต่วนัท่ีได้รับ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่บริษทั ทั้งน้ี ให้ถือวา่กรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไม่มีผลใชบ้งัคบันับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผดิต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใด 
ๆ ทั้งส้ิน 
 

11.  เง่ือนไขบังคบัก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค่้าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง

ครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดที ่3 : ข้อยกเว้นทั่วไป 

การประกนัภัยตามหมวดความคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้ 

3.1 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing conditions) 
3.2. การตรวจรักษาทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  
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หมวดที่ 4 : ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด และเอกสารแนบทา้ยแห่ง 
กรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความ
คุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ความคุ้มครอง  

ในระหว่างท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยเ์ป็นคร้ัง
แรกว่าเจ็บป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามค าจ ากดั
ความท่ีก าหนดไวใ้นระหวา่งท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู ่บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มากกวา่ 1 ภาวะ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหเ้พียงภาวะใดภาวะหน่ึงเท่านั้น 

1. ภาวะโคม่า (Coma)  
ทั้งน้ี ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโดยอายรุแพทย ์หรือ 

ประสาทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
1.1 ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวิตเพื่อพยงุชีพ 
1.2 ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
1.3 ไดรั้บการประเมินว่าสมองถูกท าลายอย่างถาวร มีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั

อยา่งหน่ึงอยา่งใดอยา่งถาวร ภายหลงั 30 วนั นบัจากวนัท่ีสลบหรือหมดความรู้สึก 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุราหรือการใชย้าในทางท่ีผิด 

(Drug Abuse) 
 2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) 
 ทั้งน้ี ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว (Brain Death  and Neurologic Failure) หมายถึง การท่ี
สมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการท างานอยา่งถาวร ร่างกายไม่สามารถเคล่ือนไหวตอบสนองต่อส่ิง
เร้าใดๆ และตอ้งไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยต์ามเกณฑข์องแพทยสภา   
  
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนบุคคลคุม้ครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนา้ 11 / 15 

 

  
 3.   ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) 

ทั้งน้ี ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซ่ึงเป็นการเจ็บป่วย
รุนแรงท่ีไม่มีวิธีการรักษาใหห้ายได ้และไดรั้บการลงความเห็นจากแพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบนั
ผูใ้หก้ารรักษาวา่ภาวะการเจบ็ป่วยดงักล่าวจะเป็นเหตุใหเ้สียชีวิตดว้ยโรคดงัต่อไปน้ี 
 3.1 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
 3.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดทา้ย (Severe Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease or End-Stage Lung Disease) 

        หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการยืนยนัการ
วินิจฉยัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้  

1. จ าเป็นตอ้งใหอ้อกซิเจนตลอดเวลาโดยขอ้บ่งช้ีของการใหอ้อกซิเจนคือ แรงดนัออกซิเจนในหลอด
เลือดแดงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ 

2. มีค่า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) น้อยกว่า 1 ลิตรอย่างต่อเน่ืองกันในระยะ
เวลานานกวา่ 2 เดือน 

 
การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลกัฐานความเสียหาย  

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี
ใหแ้ก่บริษทั ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการเจ็บป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
3.  แฟ้มประวติัการรักษาของผูเ้อาประกนัภยั (ถา้มี) 
4.  เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่า

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้    
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ความคุ้มครอง 

ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยจาก 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 14 วนั นับจากวนัท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั จนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ข้อจ ากดั 
 1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ8,000 บาท ทั้งน้ีขอ้จ ากดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษา
ในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์ 
 
การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลกัฐานความเสียหาย  

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี
ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือ
คลินิก โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั และผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3.  ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน  
4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
5.  เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จ
ท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วน
ท่ีขาดจากบริษทั 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่า

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้

    

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้
 1. ค่าจ้างพยาบาลพเิศษ อุปกรณ์ค า้ยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค า้ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย 
แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม 

2. การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ี มีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) ที่เกดิขึน้ในระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อนัเน่ืองมาจากผลกระทบ 
จากการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ค ำจ ากดัความเพิม่เติม 
ฉ้อฉลประกนัภัย หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยทุจริตหรือ 

แสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ในการเรียกร้อง รวมถึง การเจตนาท าให้
เกิดการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ 

 
ความคุ้มครอง 
 ในระหวา่งท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดรั้บการรับรองหรือการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(Food and Drug Administration : FDA) จนเป็นเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเกิดการเจบ็ป่วยดว้ยภาวะโคม่า (Coma)  
อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีลกัษณะ 
ตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดไวต่้อไปน้ีในระหว่างท่ีผู้เอาประกนัภัยยงัมีชีวติอยู่ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน 
ใหต้ามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ภาวะโคม่า (Coma) 
ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึก ท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโดยอายรุแพทยห์รือ

ประสาทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
1. ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวิตเพื่อพยงุชีพ 
2. ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
3. ไดรั้บการประเมินวา่สมองถูกท าลายอยา่งถาวร มีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดอยา่งถาวรภายหลงั 30 วนันบัจากวนัท่ีสลบหรือหมดความรู้สึก 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุราหรือการใชย้าในทางท่ีผดิ 

(Drug Abuse) 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อนั
เน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี
ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเจบ็ป่วยดว้ยภาวะโคม่า (Coma) อนัเน่ืองมาจากผลกระทบ 
จากการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการเจบ็ป่วยดว้ยภาวะโคม่า (Coma) ท่ีมีสาเหตุจากผลกระทบจากการฉีด

วคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เอกสารยนืยนัจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมวา่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการฉีดวคัซีน 

เพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4. แฟ้มประวติัการรักษาของผูเ้อาประกนัภยั (ถา้มี) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อนัเน่ืองมาจาก
ผลกระทบ 
จากการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 
 การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดงัต่อไปนี ้

1. การฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงวคัซีนดงักล่าวไม่ได้รับ 
การรับรองหรือการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA 

2. การฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวนัท่ีผู้เอาประกนัภัย
ได้รับ 
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนีเ้ป็นคร้ังแรก (ข้อยกเว้นนีจ้ะไม่น ามาใช้บงัคบัในกรมธรรม์ประกนัภัย 
ปีต่ออาย)ุ 

3. ผู้เอาประกนัภยัท าการฉ้อฉลประกนัภัย



 

 

 


