
 

กรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนบุคคลคุม้ครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนา้ 1 / 21 

 

กรมธรรม์ประกนัภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอกนิกส์ (Online)) 
 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีและเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับเง่ือนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ ้มครอง  
ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหส้ัญญาดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 : ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะถือ

เป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม ์ 
ประกนัภยัฉบบัน้ี 
1.1 “กรมธรรมป์ระกนัภยั” หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง

คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยั ใบค าขอ
เอาประกันภัย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองกรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารสรุปเง่ือนไขทั่วไปข้อตกลงคุ ้มครองและข้อยกเว้นตาม
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 “การเจ็บป่วย” หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกับผูเ้อา

ประกนัภยัอย่างกะทนัหันหรือเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์
ได ้โดยเกิดขึ้นหลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั ทั้งน้ี ตอ้ง
ปรากฏชดัเจนว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นโดยตวัเอง
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
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1.6 “การเข้าพักรักษาตัวคร้ังใด

คร้ังหน่ึง” 
หมายถึง การอยูรั่กษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช

กรรมเพื่อการรักษาในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และให้รวมถึง
การอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ัง
หรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรค
เดียวกันโดยท่ีระยะเวลาการอยู่ รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกินกว่า 90 วนั นับแต่
การรักษา คร้ังสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียว     
กนัดว้ย 

1.7 “สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอา
ประกนัภยั (Pre-existing 
conditions)” 

หมายถึง สภาพการเจ็บป่วยดว้ยโรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อา
ประกนัภยัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัและยงัมิได้
รักษาใหห้ายขาด 

1.8 “แพทย”์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตใหข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งตามแพทยสภาก าหนดและได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย์หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม ซ่ึงไม่ใช่แพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยัหรือคู่สมรส 
หรือบิดา มารดา หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั   

1.9 “ผูป่้วยใน” หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแล้วต่อมา
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่ และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 

1.12 “สถานพยาบาลเวชกรรม” หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

1.13 “คลินิก” หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได้ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
คลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 
 

1.14 “มาตรฐานทางการแพทย”์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเป็น
สากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการ
เจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.15 “ความจ าเป็นทาง
การแพทย”์ 

หมายถึง (1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
เจ็บป่วยของผูรั้บบริการ  
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั
ปัจจุบนั  
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว 
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ  
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี  
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ
นั้นๆ  

1.16 “ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและ
สมควร” 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับ
การให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก 
เรียกเก็บกับผูป่้วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 
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1.17 “ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั” 
 

หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบั
แต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

 
หมวดท่ี 2 : เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยัและ    
ขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญา
ประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระส าคญั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะ
ไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็น
โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 
 
2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั        
การเปล่ียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษทัและได้บันทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 
3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยั มีผล
บงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีบริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั
ในกรณีน้ีได ้
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4. การตรวจทางการแพทย์ 

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

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจจินิจฉัย
ของ  ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฎิเสธการให้ความคุม้ครอง
แก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

 
5. การช าระเบีย้ประกนัภัย 

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

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวข้างตน้ไม่
เป็นไปตามข้อตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

หากการรักษาพยาบาลไดเ้กิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย 
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
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7. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย  

 7.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 15 
วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะ
คืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัแลว้ออกตามส่วน 
 7.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยการแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมี
สิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั
มาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกันภัยระยะส้ัน 

  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 ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

8. การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 

ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะส้ินผลบังคบัทันทีเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น 
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 าหรับการส้ินสุดความคุ ้มครองตามข้อ 8.4 หรือ 8.5 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผู ้เอา
ประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
8.6  ความคุ ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละความคุ ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษัทได้จ่ายค่า

ทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความ
คุม้ครองนั้นครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

8.7   กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินสุดในเวลา 24.00 
น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

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

10. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look Period)  
หากผูเ้อาประกันภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกันภยัมีสิทธิขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายงับริษัทภาย ใน 15 วนั นับตั้ งแต่วนัท่ีได้รับ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชวิ้ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ี ให้ถือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไม่มีผลใชบ้งัคบันับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หักค่าใชจ่้ายใด 
ๆ ทั้งส้ิน 
 

11.  เง่ือนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง

ครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดท่ี 3 : ข้อยกเว้นท่ัวไป 

การประกนัภัยตามหมวดความคุ้มครองนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนบุคคลคุม้ครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนา้ 10 / 21 

 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ความคุ้มครอง  

ในระหว่างท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยเ์ป็นคร้ัง
แรกว่าเจ็บป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามค าจ ากดั
ความท่ีก าหนดไวใ้นระหวา่งท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู่ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัเจ็บป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มากกวา่ 1 ภาวะ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหเ้พียงภาวะใดภาวะหน่ึงเท่านั้น 

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

ประสาทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
1.1 ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวิตเพื่อพยงุชีพ 
1.2 ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
1.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกท 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   
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 3.   ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) 

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

        หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการยนืยนัการ
วินิจฉยัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้  

1. จ าเป็นตอ้งให้ออกซิเจนตลอดเวลาโดยขอ้บง่ช้ีของการใหอ้อกซิเจนคือ 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 นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั  
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการเจ็บป่วยดว้ยภาวะใดภาวะหน่ึงท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

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

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้    
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ความคุ้มครอง 

ในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยจาก 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาท่ีไม่คุ ้มครอง 14 วนั นับจากวนัท่ี
กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั จนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยต์ามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

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

ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ี
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 เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกันภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วน
ท่ีขาดจากบริษทั 
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่า

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้

    

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม  (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เท่านั้น) 

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

2. การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) ท่ีเกดิขึน้ในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเน่ืองมาจากผลกระทบ 
จากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ค ำจ ากดัความเพิม่เติม 
ฉ้อฉลประกนัภัย หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยทุจริตหรือ 

แสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ในการเรียกร้อง รวมถึง การเจตนาท าให้
เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ 

 
ความคุ้มครอง 
 ในระหวา่งท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดรั้บการรับรองหรือการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(Food and Drug Administration : FDA) จนเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเกิดการเจ็บป่วยดว้ยภาวะโคม่า (Coma)  
อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีลกัษณะ 
ตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดไวต่้อไปน้ีในระหว่างท่ีผู้เอาประกนัภัยยังมีชีวิตอยู่ 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 ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุราหรือการใชย้าในทางท่ีผิด 

(Drug Abuse) 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อนั
เน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

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

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการเจ็บป่วยดว้ยภาวะโคม่า (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 (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อนัเน่ืองมาจาก
ผลกระทบ 
จากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 
 การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้

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

2. การฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันท่ีผู้เอาประกนัภัย
ได้รับ 
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนีเ้ป็นคร้ังแรก (ข้อยกเว้นนีจ้ะไม่น ามาใช้บังคับในกรมธรรม์ประกนัภัย 
ปีต่ออายุ) 

3. ผู้เอาประกนัภัยท าการฉ้อฉลประกนัภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อนัเน่ืองมาจากผลกระทบ 
จากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
1.  ค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าหอ้งพกัผูป่้วย ค่าอาหารผูป่้วย ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการ 

ในโรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัให้ 
ในแต่ละวนั 

2.  แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรค โดยวิธี 
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน  
หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

3.  ฉ้อฉลประกนัภัย หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยทุจริตหรือ 
แสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ในการเรียกร้อง รวมถึง การเจตนาท าให้
เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ 

 
ความคุ้มครอง 
 ในระหวา่งท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดรั้บการรับรองหรือการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
(Food and Drug Administration : FDA) จนเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเกิดผลกระทบจากการฉีดวคัซีนเพื่อ
ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้น 
จากการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจ าเป็นทาง
การแพทย ์
และมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อการเขา้พกัรักษา
ตวั 
คร้ังใดคร้ังหน่ึงและ/หรือจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกนัภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
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ข้อจ ากดัเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อนั
เน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยในจ ากดัไม่เกินวนัละ 8,000 บาท  
 ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับการรักษาในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทาง
การแพทย ์
2. ค่ายาผูป่้วยกลบับา้นตามความจ าเป็นทางการแพทย ์เพื่อการบ าบดัรักษาต่อเน่ืองโดยตรงและ

สอดคลอ้งกบัการเจ็บป่วยท่ีเขา้รับการรักษา บริษทัจะชดเชยใหต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อการ
เขา้พกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ังหน่ึง 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน  
อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 

การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยัและการรักษา และวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉยั 
3. เอกสารยนืยนัจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมวา่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการฉีดวคัซีน 

เพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4. ส าเนาแฟ้มประวติัการรักษาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
5. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายหรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
7. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จ 

ท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หาก 
ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐหรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้  
ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้
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ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อัน
เน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 
 การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้

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

2. การฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันท่ีผู้เอาประกนัภัย
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนีเ้ป็นคร้ังแรก (ข้อยกเว้นนีจ้ะไม่น ามาใช้บังคับในกรมธรรม์
ประกนัภัยปีต่ออายุ) 

3. ผู้เอาประกนัภัยท าการฉ้อฉลประกนัภัย 
4. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพกั

ฟ้ืน หรือการพกัเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พกัอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่
เกีย่วข้องโดยตรงกบัการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีด
วัคซีนเพ่ือป้องกนั 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตรวจวินิจฉัย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตซ่ึุงไม่ใช่
ความจ าเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

5. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
6. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยท่ีไม่เกีย่วข้องกบัค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีระบุ 

ในใบรับรองแพทย์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอนัเน่ืองมาจากผลกระทบ 

จากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
1.  แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรค โดยวิธี 

การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

2.  ฉ้อฉลประกนัภัย หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยทุจริตหรือ 
แสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ในการเรียกร้อง รวมถึง การเจตนาท าให้
เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยตา่งๆ 

 
ความคุ้มครอง 
 ในระหวา่งท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดรั้บการรับรองหรือการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
(Food and Drug Administration : FDA) จนเป็นเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเกิดผลกระทบจากการฉีดวคัซีนเพื่อ
ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์
 บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายวนัใหต้ั้งแต่วนัแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาล 
ในฐานะผูป่้วยในอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และจะจ่ายใหต้ลอดระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวคัซีน
เพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามจ านวนวนัท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรมคิดค่าหอ้งพกั โดยมีจ านวนเงินผลประโยชน์ชดเชยรายวนัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผู ้
เอาประกนัภยั 
 ทั้งน้ี ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายวนัสูงสุดไม่เกิน 30 วนัต่อการเขา้พกัรักษาตวั 
คร้ังใดคร้ังหน่ึงและ/หรือต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 ความคุม้ครองอ่ืนใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งผูรั้บ
ประกนัภยั 
รายอ่ืน ไม่เป็นเหตุใหเ้สียสิทธิในการรับผลประโยชนภ์ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองน้ี 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เท่านั้น) 

การเรียกร้องผลประโยชน์และการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. เอกสารยนืยนัจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมวา่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการฉีดวคัซีน 

เพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. ส าเนาใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยัและการรักษา และวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉยั 
4. ส าเนาแฟ้มประวติัการรักษาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายหรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
7. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 

มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าได ้
 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอัน
เน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 
 การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้

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

2. การฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันท่ีผู้เอาประกนัภัย
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนีเ้ป็นคร้ังแรก (ข้อยกเว้นนีจ้ะไม่น ามาใช้บังคับในกรมธรรม์
ประกนัภัยปีต่ออายุ) 

3. ผู้เอาประกนัภัยท าการฉ้อฉลประกนัภัย 
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4. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพกั
ฟ้ืน หรือการพกัเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พกัอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุใดๆ ท่ีไม่
เกีย่วข้องโดยตรงกบัการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการฉีด
วัคซีนเพ่ือป้องกนั 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตรวจวินิจฉัย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือสาเหตซ่ึุงไม่ใช่
ความจ าเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

5. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค หนา้ 1 / 18 

 

 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค  

(ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์(Online)) 
 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีและเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระภายใต้ข้อบังคับเง่ือนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ ้มครอง  
ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหส้ัญญาดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 : ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะถือ

เป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม ์ 
ประกนัภยัฉบบัน้ี 
1.1 “กรมธรรมป์ระกนัภยั” หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง

คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยั ใบค าขอ
เอาประกันภัย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองกรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารสรุปเง่ือนไขทั่วไปข้อตกลงคุ ้มครองและข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกันภัย
เดียวกนั 

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

เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
1.4 “ผูรั้บประโยชน”์ หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูรั้บประโยชน์ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี 

และ/หรือเอกสารแนบ 
1.5 “อุบติัเหต”ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท า

ใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
1.6 “การบาดเจ็บ” หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้น

โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
1.7 “การเจ็บป่วย” หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดขึ้นกับผูเ้อา

ประกนัภยัอย่างกะทนัหันหรือเฉียบพลนัและไม่สามารถคาดการณ์
ได ้โดยเกิดขึ้นหลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั ทั้งน้ี ตอ้ง
ปรากฏชดัเจนว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นโดยตวัเอง
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
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1.8 “ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ” 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภยัโดยอุบติัเหตุและท าให ้ 
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรั้บ
บาดเจ็บ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้อา
ประกนัภยั 

1.9 “ความรับผิดส่วนแรก” หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งรับภาระตาม 
ขอ้ตกลงของสัญญาประกนัภยั 

1.10 “การเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใด
คร้ังหน่ึง” 

หมายถึง การอยูรั่กษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมเพื่อการรักษาในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และให้รวมถึง
การอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ัง
หรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรค
เดียวกันโดยท่ีระยะเวลาการอยู่ รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกินกว่า 90 วนั นับแต่
การรักษา คร้ังสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวคร้ังเดียว     
กนัดว้ย 

1.11 “สภาพท่ีเป็นมาก่อนการ
เอาประกนัภยั (Pre-existing 
conditions)” 

หมายถึง สภาพการเจ็บป่วยดว้ยโรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้อา
ประกนัภยัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัและยงัมิได้
รักษาใหห้ายขาด 

1.12 “แพทย”์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตใหข้ึ้นทะเบียน
อย่างถูกตอ้งตามแพทยสภาก าหนดและได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย์หรือ
ทางดา้นศลัยกรรม ซ่ึงไม่ใช่แพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยัหรือคู่สมรส 
หรือบิดา มารดา หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั   

1.13 “แพทยท์างเลือก” หมายถึง การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคโดยวิธีการ 
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

1.14 “พยาบาล” หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.15 “ผูป่้วยใน” หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช

กรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ีซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแล้วต่อมา
เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 
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1.16 “ผูป่้วยนอก” หมายถึง ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก หรือ

ในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งช้ีท่ีเป็น
มาตรฐานทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

1.17 “โรงพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ
ผู ้ป่วยไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บริการท่ี
ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่ และไดรั้บ
อนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ 

1.18 “สถานพยาบาลเวชกรรม” หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

1.19 “คลินิก” หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได้ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
คลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

1.20 “มาตรฐานทางการแพทย”์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเป็น
สากล และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการ
เจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

1.21 “ค ว า ม จ า เ ป็ น ท า ง
การแพทย”์ 

หมายถึง (1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
เจ็บป่วยของผูรั้บบริการ  
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั
ปัจจุบนั  
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว 
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ  
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี  
เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ
นั้นๆ  
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1.22 “ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและ

สมควร” 
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับ

การให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก 
เรียกเก็บกับผูป่้วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

1.23 “ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั” 
 

หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบั
แต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

1.24 “การก่อการร้าย” หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพังการ
กระท าการแทนหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ี
คล้ายคลึงกัน  รวมทั้ ง เพื่ อต้องการส่งผลให้ รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 

 
หมวดท่ี 2 : เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยัและ    
ขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกันภยัตามสัญญา
ประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารสรุปสาระส าคญั เง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
และขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะ
ไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็น
โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม
วรรคหน่ึง 
 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั        
การเปล่ียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษทัและได้บันทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
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3. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยั มีผล
บงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกนัภยัติดต่อกนัขึ้นไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบังคบัเป็นคร้ัง
แรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีบริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั
ในกรณีน้ีได ้

 

4. การตรวจทางการแพทย์ 
  บริษทัมีสิทธิจะขอตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวติัการรักษา และตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ

ของ ผูเ้อาประกนัภยัในระหว่างท่ีบริษทัพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามท่ีเห็นสมควรโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ี
บริษทัแต่งตั้ง รวมทั้งมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย และไม่ขดั
ต่อหลกัศาสนา โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจจินิจฉัย
ของ  ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฎิเสธการให้ความคุม้ครอง
แก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

 

5. การเปลีย่นอาชีพ 
ถ้าผู ้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียง 

อนัตรายมากกว่าอาชีพท่ีได้แจ้งไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกันภัยท่ีได ้
รับช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถ้าผู ้เอาประกันภัยเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษัทก าหนดไว้ว่าเป็นอาชีพท่ีมีการ 
เส่ียงภัยน้อยกว่าอาชีพประเภทท่ีแจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยลงและจะคืนเบ้ียประกันภัย
ใหต้ามส่วนนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแลว้ 

 

6. การช าระเบีย้ประกนัภัย 
6.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 

   การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทนัทีหรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูเ้อา
ประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 6.2  กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัแบบ 2 เดือนติดต่อกนั ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  6.2.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัทีหรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้
โดยผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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  6.2.2 เบ้ียประกันภยัของงวดถดัไป ผูเ้อาประกันภยัตอ้งช าระเบ้ียประกันภยัภายใน 30 วนั นับจาก
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัให้ถือว่าความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภยัน้ีเป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากงวดก่อนหน้าและบริษทัจะไม่น าระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period)และเร่ืองการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัมาเร่ิมนบัใหม่ 
  หากบริษัทยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกันภัยดังกล่าวได้ให้ถือว่าความคุ ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดช้ าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้
  6.2.3 ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผนั และบริษทัยงัไม่ไดรั้บ
ช าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัเป็นจ านวนเท่ากบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บส าหรับงวดการช าระ
เบ้ียประกนัภยันั้นออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้งชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือใหก้บั    
ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
 

7. การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ี
ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทน
อยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่
เป็นไปตามข้อตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ีย
ใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

หากการรักษาพยาบาลไดเ้กิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย 
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
 

8. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย  
 8.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 
วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะ
คืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัแลว้ออกตามส่วน 
 8.1 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยการแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมี
สิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืนหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั
มาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
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1. ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

2. ระยะเวลาประกนัภยั 
3. ไม่เกิน/เดือน 

4. ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็
ปี 

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 ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

 

9. การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ 
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะส้ินผลบังคบัทันทีเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น 

ดงัต่อไปน้ี 
9.1   ณ วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
9.2   เม่ือปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยั มีอายคุรบ 99 ปีบริบูรณ์ 
9.3   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดในขอ้ 6 
9.4   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
9.5   เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 

ส าหรับการส้ินสุดความคุ ้มครองตามข้อ 9.4 หรือ 9.5 บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผู ้เอา
ประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
9.6  ความคุ ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยน้ี แต่ละความคุ ้มครองจะส้ินสุดเม่ือบริษัทได้จ่ายค่า

ทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความ
คุม้ครองนั้นครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยู่เท่านั้น 
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9.7   กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินสุดในเวลา 24.00 
น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
 

11. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
   ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดย
วิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
12. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look Period)  
หากผูเ้อาประกันภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกันภยัมีสิทธิขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายงับริษัทภาย ใน 15 วนั นับตั้ งแต่วนัท่ีได้รับ
กรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ี ให้ถือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไม่มีผลใชบ้งัคบันับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทั
จะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หักค่าใชจ่้ายใด 
ๆ ทั้งส้ิน 
 
 

13.  เง่ือนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง

ครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดท่ี 3 : ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ง 
กรมธรรมป์ระกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความ
คุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1) 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึง 

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะดังกล่าวข้างต้นโดย
ส้ินเชิงและมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ชดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านได้
อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ผูเ้อาประกันภยัเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อนัเป็นผลมาจากการ

การบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนัได้ด้วยตนเองอย่าง
ถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถท างานหรือประกอบอาชีพใดๆ 
เพื่อรับค่าตอบแทนหรือก าไรได้  การทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็น
ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วนั ทั้งน้ี ให้รวมถึงการสูญเสีย
หรือการทุพพลภาพอนัเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซ่ึงเป็นผลท าให้
เกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) การสูญเสียสายตาทั้งสองขา้ง 
(2) การสูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหน่ึงข้างและเท้า   
หน่ึงขา้ง 
(3) สูญเสียสายตาหน่ึงข้างและสูญเสียมือหน่ึงข้าง หรือสูญเสียสายตา 
หน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 
อน่ึง บริษทัจะคุ ้มครองการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงอันเป็นผลจากการ 
บาดเจ็บซ่ึงเกิดขึ้นภายหลงัวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลบงัคบั 

การปฏิบัติกจิวัตร
ประจ าวัน 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึง
เป็นเกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจ 
ดงักล่าวได ้ดงัน้ี 
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย 
จากเก้าอ้ีไปกลบัเตียงได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับการช่วยเหลือจาก 
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน 
หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ง 
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ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
 
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือ 
ถอดเส้ือผา้ได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือ 
ใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ 
อาบน ้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน ้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ 
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ 
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือจาก 
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน ้ า  
เพื่ อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน ้ าได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

ความคุ้มครอง 
 การประกันภัยน้ีคุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ                    
ผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัใน
ฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะ
จ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

1. 100%  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงและการทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าผูเ้อา
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองข้างตั้ งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
หรือสายตาสองขา้ง 

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

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี รวมกนัไม่

เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็ม
จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต   
 ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 

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

ได้ว่ามีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุด 
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ 
ผู ้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไป น้ีให้แก่บริษัท  ภายใน 30 วัน  นับจากวัน ท่ีแพทย ์

ลงความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง  
1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.  ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป  หากแสดงให้เห็น 

ได้ว่ามีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุด 
เท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ   
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) เท่านั้น) 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
 1.1 การกระท าของผู้ เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา สารเสพติด  หรือ ยาเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ 
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 1.2  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 

1.3 การได้รับเช้ือโรค  ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน ้ า ซ่ึ งเกิดจาก 
บาดแผลท่ีได้รับมาจากอุบัติเหตุ 

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจ าเป็นจะต้องกระท า  เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บ 
ซ่ึ งได้รับความคุ้ มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้  และได้กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน 
กรมธรรม์ประกนัภัย 

1.5 การแท้งลูก 
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาท่ีได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันท่ีเกิด

อุบัติเหต ุ
1.7 การเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
1.8 อาหารเป็นพษิ 
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc 

herniation) กระดูกสันหลังเคล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc 
disease) กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลัง
ส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

1.10 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้าย สงคราม 
ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

1.11 การก่อการร้าย 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค หนา้ 14 / 18 

 

 
 
1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซ่ึงด าเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง 

1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ท่ีอาจ
เกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้ 
2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือ โดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า  

2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2.3 ขณ ะ ท่ี ผู้ เอ าป ระกั น ภั ยก าลั งขึ้ น ห รือก า ลั งล งห รือ โด ยส ารอ ยู่ ใน อ าก าศย าน ท่ี มิ ไ ด้ 

จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
2.6 ขณะท่ี ผู้ เอาประกันภัย ก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม  หรือ 

หลบหนีการจับกุม 
2.7 ขณะท่ี ผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการ 

ในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้ นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้ งแต่ 
ระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้นจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการนั้นส่วนหลังจากนั้น 
ให้กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-2019) 

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

 
ความคุ้มครอง 
 เป็นท่ีตกลงกนัว่า หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยอ์ย่างชดัเจนว่าไดรั้บโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 14 วนั นับจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมี
ผลบงัคบัเป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึงมีลกัษณะตามค าจ ากดัความเพิ่มเติมท่ีได้
ก าหนดไวภ้ายใตข้อ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
 

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 เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกันภยัรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกนัภยัไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อา
ประกนัภยัส่งสาเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วน
ท่ีขาดจากบริษทั 

 
 
 



 

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค หนา้ 16 / 18 

 

 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เท่านั้น) 

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ
สืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้

1. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing conditions) 
2. การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมสีาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) (รวมถึง

ภาวะแทรกซ้อน) ท่ีเกดิขึน้ในระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 
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เอกสารแนบท้าย 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้ใชข้อ้ความ
ในเอกสารแนบทา้ยดงัต่อไปน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้ายการจ ากดัความรับผิด 

(ใชเ้ฉพาะเป็นเอกสารแนบทา้ยส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) ของกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค) 

 

รหสับริษทั           
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                     วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูเ้อาประกนัภยั: ตามท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ 
ระยะเวลามีผลบงัคบั: เร่ิมตน้วนัท่ี                เวลา                     ส้ินสุดวนัท่ี                              เวลา 24.00 น. 
เบ้ียประกนัภยัสุทธิ:             บาท  อากรแสตมป์:         บาท ภาษี:           บาท เบ้ียประกนัภยัรวม:              บาท 

การจ ากัดความรับผิด : เป็นท่ีตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บท่ีผูเ้อาประกันภัยได้รับเป็นผลเน่ืองมาจากการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การ
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) จะลดเหลือเพียง 50,000 บาท 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความในเอกสาร 
แนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

 
 
 


