กรมธรรม์ ประกันภัยส่ วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอกนิกส์ (Online))
โดยการเชื่ อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อ
เป็ นการตอบแทนเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ผู เ้ อาประกัน ภัย ต้อ งช าระภายใต้ข ้อ บัง คับ เงื่ อ นไขทัว่ ไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง
ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญาดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 : คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถื อ
เป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตามเว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
1.1 “กรมธรรม์ประกันภัย”
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอ
เอาประกัน ภัย ข้อระบุ พิ เศษ ข้อรั บ รองกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ
เอกสารสรุ ป เงื่ อ นไขทั่ว ไปข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและข้อ ยกเว้น ตาม
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งแห่ ง สั ญ ญาประกัน ภัย
เดียวกัน
1.2 “บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั ทูนประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.3 “ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ ง
เป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.4 “โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา หมายถึง โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของ
2019 (COVID-19)”
องค์การอนามัยโลก (WHO)
1.5 “การเจ็บป่ วย”
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิ ดโรคที่ เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ อา
ประกันภัยอย่างกะทันหันหรื อเฉี ยบพลันและไม่สามารถคาดการณ์
ได้ โดยเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ทั้งนี้ ต้อง
ปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่ วยนั้นเป็ นการเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นโดยตัวเอง
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
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1.6 “การเข้าพัก รั ก ษาตัวครั้ ง ใด หมายถึง การอยูร่ ักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
ครั้งหนึ่ง”
กรรมเพื่อการรักษาในฐานะผูป้ ่ วยในครั้งใดครั้งหนึ่ ง และให้รวมถึ ง
การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้ง
หรื อ มากกว่ า ด้ ว ยสาเหตุ ห รื อ โรคหรื อภาวะแทรกซ้ อ นจากโรค
เดี ย วกั น โดยที่ ร ะยะเวลาการอยู่ รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่ างกันไม่เกิ นกว่า 90 วัน นับแต่
การรั ก ษา ครั้ งสุ ดท้ายก็ ให้ ถื อ ว่าเป็ นการเข้า พัก รั ก ษาตัวครั้ งเดี ย ว
กันด้วย
1.7 “สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอา หมายถึง สภาพการเจ็บป่ วยด้วยโรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อา
ประกันภัย (Pre-existing
ประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับและยังมิได้
conditions)”
รักษาให้หายขาด
1.8 “แพทย์”
หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตให้ข้ ึนทะเบียน
อย่างถู กต้องตามแพทยสภาก าหนดและได้รับอนุ ญาตให้ป ระกอบ
วิช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ห รื อ
ทางด้านศัลยกรรม ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัยหรื อคู่สมรส
หรื อบิดา มารดา หรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
1.9 “ผูป้ ่ วยใน”
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
โดยได้รับ การวินิจฉัยและค าแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่ งชี้ ซ่ ึ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่ เหมาะสมส าหรั บการ
เจ็บป่ วยนั้น ๆ และให้รวมถึ งกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมา
เสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
1.10 “ผูป้ ่ วยนอก”
หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อ
ในห้องรักษาฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลิ นิ ก ซึ่ งไม่ มี ค วามจาเป็ นตามข้อ วินิ จฉัย และข้อ บ่ งชี้ ที่ เป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
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1.11 “โรงพยาบาล”

1.12 “สถานพยาบาลเวชกรรม”

1.13 “คลินิก”

1.14 “มาตรฐานทางการแพทย์”

1.15 “ความจาเป็ นทาง
การแพทย์”

1.16 “ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและ
สมควร”

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู ้ป่ วยไว้ค้ า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบทางด้า นสถานที่ มี จ านวน
บุ คลากรทางการแพทย์ที่ เพี ย งพอตลอดจนการจัดการให้บริ ก ารที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับ
อนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้างคื น และได้รับ อนุ ญ าตให้จดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนิ นการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้ และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ น
คลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง หลัก เกณฑ์ ห รื อแนวทางปฏิ บ ัติท างการแพทย์แผนปั จจุ บ ัน ที่ เป็ น
สากล และน ามาซึ่ งแผนการรั ก ษาที่ เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วยตามความ
จ าเป็ นทางการแพทย์แ ละสอดคล้อ งกับ ข้อ สรุ ป จากประวัติ ก าร
เจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง (1) ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตามภาวะการ
เจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
(3) ต้องมิ ใช่ เพื่ อความสะดวกของผูร้ ั บ บริ ก าร หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการเจ็บป่ วยของผูร้ ับ บริ ก าร
นั้นๆ
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับ
การให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อคลินิก
เรี ย กเก็ บ กับ ผูป้ ่ วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อคลินิก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น

กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุม้ ครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน้า 3 / 15

1.17 “ปี กรมธรรม์ประกันภัย”

หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับ
แต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป

หมวดที่ 2 : เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัยและ
ข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุ ปสาระสาคัญ เงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุ ม้ ครอง
และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะ
ได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ น
โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนื อจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ ม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ ย นแปลงข้อความใดๆ ในสั ญญาประกัน ภัยจะต้องได้รับ ความยินยอมจากบริ ษ ทั และได้บ นั ทึ ก ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัย มีผล
บังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับเป็ นครั้ง
แรก เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้ท ราบข้อ มู ล อัน จะบอกล้า งสั ญ ญาประกัน ภัย ได้ แต่ มิ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ บ อกล้า งสั ญ ญา
ประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณี น้ ีได้
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4. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ จะขอตรวจร่ างกาย ตรวจสอบประวัติการรักษา และตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ของ ผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างที่บริ ษทั พิจารณาการเรี ยกร้องค่าทดแทนตามที่เห็นสมควรโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญที่
บริ ษทั แต่งตั้ง รวมทั้งมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย และไม่ขดั
ต่อหลักศาสนา โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจจินิจฉัย
ของ ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฎิเสธการให้ความคุม้ ครอง
แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
5. การชาระเบีย้ ประกันภัย
การชาระเบี้ ยประกันภัยแบบรายปี จะถึ งกาหนดชาระทันที หรื อก่ อนความคุ ม้ ครองจะเริ่ มต้นโดยผูเ้ อา
ประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถู กต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิตบริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทน
อย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ป ระกันภัย ระยะเวลาที่ กาหนดไว้อาจขยายออกไปอี กได้ตามความ
จาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย
ให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกนอกประเทศไทย
บริ ษ ทั จะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ในวันที่ ที่ ระบุ ไว้ในใบเสร็ จรั บ เงิ นค่ า
รักษาพยาบาล
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7. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
7.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15
วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับแล้วออกตามส่ วน
7.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมี
สิ ทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย
ไม่เกิน/เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งได้
8. การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ จะสิ้ นผลบังคับทันที เมื่ อมี เหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ หนึ่ งเกิ ดขึ้ น
ดังต่อไปนี้
8.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุม้ ครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน้า 6 / 15

8.2
8.3
8.4
8.5

เมื่อปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัย มีอายุครบ 99 ปี บริ บูรณ์
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดในข้อ 5
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
ส าหรั บ การสิ้ น สุ ด ความคุ ้ม ครองตามข้อ 8.4 หรื อ 8.5 บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ยประกัน ภัย ให้ แ ก่ ผู ้เอา
ประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่ วน
8.6 ความคุ ้ม ครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ แต่ ล ะความคุ ้มครองจะสิ้ น สุ ดเมื่ อบริ ษ ัท ได้จ่ายค่ า
ทดแทนตามจานวนเงิ น เอาประกัน ภัย สู ง สุ ด ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ของความ
คุม้ ครองนั้นครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะให้ความคุ ม้ ครองต่อไป จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย
เฉพาะจานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองอื่นที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
8.7 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นสุ ดในเวลา 24.00
น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
9. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิน ยอมและให้ ท าการวินิ จฉัย ชี้ ข าดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามระเบี ย บของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
10. สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมี สิ ทธิ ข อ
ยกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และส่ ง คื น กรมธรรม์ป ระกัน ภัย มายัง บริ ษ ัท ภายใน 15 วัน นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้ น
11. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 3 : ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยตามหมวดความคุ้มครองนีไ้ ม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
3.1 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions)
3.2. การตรวจรักษาทีไ่ ม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
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หมวดที่ 4 : ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความ
คุม้ ครองดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะใดภาวะหนึ่งทีม่ ีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็ นครั้ง
แรกว่าเจ็บป่ วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่ งที่ มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคาจากัด
ความที่กาหนดไว้ในระหว่างที่ผเู ้ อาประกันภัยยังมีชีวติ อยู่ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่ งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มากกว่า 1 ภาวะ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เพียงภาวะใดภาวะหนึ่งเท่านั้น
1. ภาวะโคม่ า (Coma)
ทั้งนี้ ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรื อหมดความรู ้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรื อ
ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1.1 ต้องอาศัยเครื่ องช่วยชีวติ เพื่อพยุงชีพ
1.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง
1.3 ได้รับการประเมิ นว่าสมองถู กทาลายอย่างถาวร มีผลทาให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวัน
อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรื อหมดความรู ้สึก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุ ราหรื อการใช้ยาในทางที่ผิด
(Drug Abuse)
2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure)
ทั้งนี้ ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หมายถึง การที่
สมองและระบบประสาทของร่ างกายสู ญเสี ยการทางานอย่างถาวร ร่ างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่ ง
เร้าใดๆ และต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา
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3. ภาวะการเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ าย (Terminal Illness)
ทั้งนี้ ภาวะการเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย (Terminal Illness) หมายถึ ง ภาวะการเจ็บป่ วยซึ่ งเป็ นการเจ็บป่ วย
รุ นแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบนั
ผูใ้ ห้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่ วยดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้เสี ยชีวติ ด้วยโรคดังต่อไปนี้
3.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO)
3.2 โรคหลอดลมปอดอุ ดกั้นเรื้ อรั งขั้นรุ น แรงหรื อโรคปอดระยะสุ ดท้าย (Severe Chronic Obstructive
Pulmonary Disease or End-Stage Lung Disease)
หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้ อรังขั้นรุ นแรง หรื อโรคปอดระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการยืนยันการ
วินิจฉัยโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลกั ษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1. จาเป็ นต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาโดยข้อบ่งชี้ของการให้ออกซิเจนคือ แรงดันออกซิ เจนในหลอด
เลือดแดงน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ
2. มี ค่ า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) น้ อ ยกว่า 1 ลิ ต รอย่า งต่ อ เนื่ อ งกัน ในระยะ
เวลานานกว่า 2 เดือน
การเรียกร้ องผลประโยชน์ และการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการเจ็บป่ วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
3. แฟ้มประวัติการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
4. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มีเหตุอนั สมควรที่ ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่ าวได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่ สุดเท่าที่ จะ
กระทาได้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
ในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยจาก
โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งเกิ ดขึ้ น ภายหลังระยะเวลาที่ ไม่ คุ้ม ครอง 14 วัน นับ จากวัน ที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ไม่วา่ จะในฐานะผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ข้ อจากัด
1. ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกิน วันละ8,000 บาท ทั้งนี้ขอ้ จากัดนี้ไม่ใช้บงั คับกรณี เข้ารับการรักษา
ในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์
การเรียกร้ องผลประโยชน์ และการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเ้ อาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อ
คลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ และผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จ
ที่รับรองยอดเงิ นที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้ องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่ นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผูเ้ อา
ประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วน
ที่ขาดจากบริ ษทั
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การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มีเหตุอนั สมควรที่ ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่ าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่ สุดเท่าที่ จะ
กระทาได้
ข้ อ ยกเว้ น เพิ่ ม เติ ม (ใช้ บั งคั บ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองการรั ก ษาพยาบาลจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) เท่านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. ค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ คา้ ยันต่ างๆ (ยกเว้ นไม้ คา้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย
แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
2. การเจ็ บ ป่ วยด้ วยโรคที่ มี ส าเหตุ ม าจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึ ง
ภาวะแทรกซ้ อน) ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลาที่ไม่ ค้ ุมครอง
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะโคม่ า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบ
จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำจากัดความเพิม่ เติม

ฉ้ อฉลประกันภัย

หมายถึง การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริ ตหรื อ
แสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จในการเรี ยกร้อง รวมถึง การเจตนาทาให้
เกิดการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยเพื่อเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ

ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการฉี ดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการรับรองหรื อการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(Food and Drug Administration : FDA) จนเป็ นเหตุทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเกิดการเจ็บป่ วยด้วยภาวะโคม่า (Coma)
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉี ดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีลกั ษณะ
ตามคาจากัดความที่กาหนดไว้ต่อไปนี้ในระหว่ างทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยยังมีชีวติ อยู่ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน
ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ภาวะโคม่ า (Coma)
ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรื อหมดความรู ้สึก ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรื อ
ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1. ต้องอาศัยเครื่ องช่วยชีวติ เพื่อพยุงชีพ
2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง
3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทาลายอย่างถาวร มีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันอย่าง
หนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรื อหมดความรู ้สึก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุ ราหรื อการใช้ยาในทางที่ผดิ
(Drug Abuse)
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เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่ วยด้ วยภาวะโคม่ า (Coma) อัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ และการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเจ็บป่ วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบ
จากการฉี ดวัคซี นเพื่อป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการเจ็บป่ วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) ที่มีสาเหตุจากผลกระทบจากการฉีด
วัคซี นเพื่อป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เอกสารยืนยันจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมว่าผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการฉีดวัคซีน
เพื่อป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. แฟ้มประวัติการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่
มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้
ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่ วยด้ วยภาวะโคม่ า (Coma) อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบ
จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่ องจากสาเหตุ
ดังต่ อไปนี้
1. การฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งวัคซีนดังกล่าวไม่ ได้ รับ
การรับรองหรื อการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA
2. การฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่ อนวันทีผ่ ้ เู อาประกันภัย
ได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนีเ้ ป็ นครั้งแรก (ข้ อยกเว้นนีจ้ ะไม่ นามาใช้ บังคับในกรมธรรม์ ประกันภัย
ปี ต่ ออายุ)
3. ผู้เอาประกันภัยทาการฉ้ อฉลประกันภัย
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กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพแบบเฉพาะโรค
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่ อถื อข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อ
เป็ นการตอบแทนเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ผู เ้ อาประกัน ภัย ต้อ งช าระภายใต้ข ้อ บัง คับ เงื่ อ นไขทั่ว ไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง
ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญาดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 : คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถื อ
เป็ นความหมายเดี ยวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตามเว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
1.1 “กรมธรรม์ประกันภัย”
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอ
เอาประกัน ภัย ข้อระบุ พิ เศษ ข้อรั บ รองกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ
เอกสารสรุ ป เงื่ อ นไขทั่ว ไปข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและข้อ ยกเว้น ตาม
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งแห่ ง สั ญ ญาประกัน ภัย
เดียวกัน
1.2 “บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั ทูนประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.3 “ผูเ้ อาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ ง
เป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.4 “ผูร้ ับประโยชน์”
หมายถึง บุคคลที่ ระบุชื่อเป็ นผูร้ ับประโยชน์ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และ/หรื อเอกสารแนบ
1.5 “อุบตั ิเหตุ”
หมายถึง เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทา
ให้เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
1.6 “การบาดเจ็บ”
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ตั ิ เหตุ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ น
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
1.7 “การเจ็บป่ วย”
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิ ดโรคที่ เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ อา
ประกันภัยอย่างกะทันหันหรื อเฉี ยบพลันและไม่สามารถคาดการณ์
ได้ โดยเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ ทั้งนี้ ต้อง
ปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่ วยนั้นเป็ นการเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้นโดยตัวเอง
และโดยอิสระจากเหตุอื่น
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1.8 “ความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายใดๆ”

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุ บตั ิ เหตุ และทาให้
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรื อได้รับ
บาดเจ็บ หรื อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของผูเ้ อา
ประกันภัย
1.9 “ความรับผิดส่ วนแรก”
หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องรับภาระตาม
ข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
1.10 “การเข้าพักรักษาตัวครั้งใด หมายถึง การอยูร่ ักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
ครั้งหนึ่ง”
กรรมเพื่อการรักษาในฐานะผูป้ ่ วยในครั้งใดครั้งหนึ่ ง และให้รวมถึง
การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้ง
หรื อ มากกว่ า ด้ ว ยสาเหตุ ห รื อ โรคหรื อภาวะแทรกซ้ อ นจากโรค
เดี ย วกั น โดยที่ ร ะยะเวลาการอยู่ รั ก ษาตัว ในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่ างกันไม่เกิ นกว่า 90 วัน นับแต่
การรั ก ษา ครั้ งสุ ดท้ายก็ ให้ ถื อ ว่าเป็ นการเข้า พัก รั ก ษาตัวครั้ งเดี ย ว
กันด้วย
1.11 “สภาพที่เป็ นมาก่อนการ หมายถึง สภาพการเจ็บป่ วยด้วยโรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อา
เอาประกันภัย (Pre-existing
ประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับและยังมิได้
conditions)”
รักษาให้หายขาด
1.12 “แพทย์”
หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตให้ข้ ึนทะเบียน
อย่างถู กต้องตามแพทยสภาก าหนดและได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
วิช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ห รื อ
ทางด้านศัลยกรรม ซึ่ งไม่ใช่แพทย์ที่เป็ นผูเ้ อาประกันภัยหรื อคู่สมรส
หรื อบิดา มารดา หรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
1.13 “แพทย์ทางเลือก”
หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรื อการป้องกันโรคโดยวิธีการ
แพทย์แ ผนไทย การแพทย์พ้ื น บ้า นไทย การแพทย์แ ผนจี น หรื อ
วิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
1.14 “พยาบาล”
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
1.15 “ผูป้ ่ วยใน”
หมายถึง ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่ งชี้ ซ่ ึ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่ เหมาะสมส าหรั บการ
เจ็บ ป่ วยนั้น ๆ และให้รวมถึ งกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมา
เสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
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1.16 “ผูป้ ่ วยนอก”

1.17 “โรงพยาบาล”

1.18 “สถานพยาบาลเวชกรรม”

1.19 “คลินิก”

1.20 “มาตรฐานทางการแพทย์”

1.21 “ค ว า ม จ า เป็ น ท า ง
การแพทย์”

หมายถึง ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อ
ในห้องรักษาฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลิ นิ ก ซึ่ งไม่ มี ค วามจาเป็ นตามข้อ วินิ จฉัย และข้อ บ่ งชี้ ที่ เป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู ้ป่ วยไว้ค้า งคื น และมี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นสถานที่ มี จ านวน
บุ คลากรทางการแพทย์ที่ เพี ย งพอตลอดจนการจัดการให้บริ ก ารที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับ
อนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่ งจัด ให้บ ริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค ้างคื น และได้รับ อนุ ญ าตให้จดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนิ นการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน ได้ และได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ น
คลินิกตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง หลัก เกณฑ์ ห รื อแนวทางปฏิ บ ัติท างการแพทย์แผนปั จจุ บ ัน ที่ เป็ น
สากล และน ามาซึ่ งแผนการรั ก ษาที่ เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วยตามความ
จ าเป็ นทางการแพทย์แ ละสอดคล้อ งกับ ข้อ สรุ ป จากประวัติ ก าร
เจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง (1) ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตามภาวะการ
เจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
(3) ต้องมิ ใช่ เพื่ อความสะดวกของผูร้ ับ บริ ก าร หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการเจ็บป่ วยของผูร้ ับ บริ ก าร
นั้นๆ
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1.22 “ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและ
สมควร”

1.23 “ปี กรมธรรม์ประกันภัย”
1.24 “การก่อการร้าย”

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับ
การให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อคลิ นิก
เรี ย กเก็ บ กับ ผูป้ ่ วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อคลินิก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับ
แต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
หมายถึง การกระท าซึ่ งใช้ก าลัง หรื อความรุ น แรง และ/หรื อ มี ก ารข่ ม ขู่โดย
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใด ไม่ ว่าจะเป็ นการกระท าเพี ย งล าพัง การ
กระท าการแทนหรื อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ องค์ก รใดหรื อ รั ฐบาลใด ซึ่ ง
กระท าเพื่ อ ผลทางการเมื อ ง ศาสนา ลัท ธิ นิ ย มหรื อ จุ ด ประสงค์ที่
คล้ า ยคลึ ง กั น รวมทั้ งเพื่ อ ต้ อ งการส่ งผลให้ รั ฐ บาลและ/หรื อ
สาธารณชนหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว

หมวดที่ 2 : เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัยและ
ข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่ อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุ ปสาระสาคัญ เงื่อนไขทัว่ ไป ข้อตกลงคุ ม้ ครอง
และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะ
ได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นหรื อบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ น
โมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ ย นแปลงข้อความใดๆ ในสั ญญาประกัน ภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษ ทั และได้บนั ทึ ก ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
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3. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัย มีผล
บังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับเป็ นครั้ง
แรก เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้ท ราบข้อ มู ล อัน จะบอกล้างสั ญ ญาประกัน ภัย ได้ แต่ มิ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ บ อกล้า งสั ญ ญา
ประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณี น้ ีได้
4. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ จะขอตรวจร่ างกาย ตรวจสอบประวัติการรักษา และตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ
ของ ผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างที่บริ ษทั พิจารณาการเรี ยกร้องค่าทดแทนตามที่เห็นสมควรโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญที่
บริ ษทั แต่งตั้ง รวมทั้งมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย และไม่ขดั
ต่อหลักศาสนา โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจจินิจฉัย
ของ ผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฎิ เสธการให้ความคุม้ ครอง
แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
5. การเปลีย่ นอาชี พ
ถ้า ผู ้เอาประกัน ภัย ได้รั บ บาดเจ็ บ ในขณะที่ กระท าการโดยมี ค่ า ตอบแทนในอาชี พ อื่ น ที่ มี ก ารเสี่ ย ง
อันตรายมากกว่าอาชี พ ที่ ได้แจ้งไว้แต่เดิ ม บริ ษ ทั จะจ่ายค่าทดแทนให้เป็ นจานวนเงิ นเท่ าที่ เบี้ ยประกันภัยที่ ไ ด้
รับชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้ อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้ า ผู ้เอาประกั น ภั ย เปลี่ ย นอาชี พ เป็ นอาชี พประเภทอื่ น ซึ่ งบริ ษั ท ก าหนดไว้ว่ า เป็ นอาชี พ ที่ มี ก าร
เสี่ ย งภัย น้ อ ยกว่า อาชี พ ประเภทที่ แ จ้ง ไว้ก ับ บริ ษ ัท บริ ษ ัทจะลดเบี้ ย ประกัน ภัย ลงและจะคื น เบี้ ย ประกัน ภัย
ให้ตามส่ วนนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
6. การชาระเบีย้ ประกันภัย
6.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะถึ งกาหนดชาระทันทีหรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดยผูเ้ อา
ประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.2 กรณี ชาระเบี้ยประกันภัยแบบ 2 เดือนติดต่อกัน ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.2.1 การชาระเบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันทีหรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้น
โดยผูเ้ อาประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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6.2.2 เบี้ ยประกันภัยของงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการชาระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าความคุ ม้ ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นความคุ ม้ ครองต่อเนื่ องจากงวดก่อนหน้าและบริ ษทั จะไม่นาระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง
(Waiting Period)และเรื่ องการใช้สิทธิโต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษ ัท ยัง คงไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ค่ า เบี้ ย ประกัน ภัย ดัง กล่ า วได้ใ ห้ ถื อ ว่า ความคุ ้ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้
6.2.3 ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้รับ
ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับสาหรับงวดการชาระ
เบี้ยประกันภัยนั้นออกจากค่าทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทนส่ วนที่เหลือให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
7. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่
ครบถ้วนและถู กต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิตบริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ ส่ วนค่าทดแทน
อย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ป ระกันภัย ระยะเวลาที่ กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย
ให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกนอกประเทศไทย
บริ ษ ทั จะจ่ายผลประโยชน์ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ในวันที่ ที่ ระบุ ไว้ในใบเสร็ จรั บเงิ นค่ า
รักษาพยาบาล
8. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
8.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับแล้วออกตามส่ วน
8.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยการแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมี
สิ ทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย
ไม่เกิน/เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งได้
9. การสิ้นสุ ดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ จะสิ้ นผลบังคับทันทีเมื่ อมี เหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ หนึ่ งเกิ ดขึ้ น
ดังต่อไปนี้
9.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
9.2 เมื่อปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัย มีอายุครบ 99 ปี บริ บูรณ์
9.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดในข้อ 6
9.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
9.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
ส าหรั บ การสิ้ น สุ ด ความคุ ้ม ครองตามข้อ 9.4 หรื อ 9.5 บริ ษ ัท จะคื น เบี้ ยประกัน ภัย ให้ แ ก่ ผู ้เอา
ประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่ วน
9.6 ความคุ ้ม ครองภายใต้ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ แต่ ล ะความคุ ้ม ครองจะสิ้ น สุ ดเมื่ อบริ ษ ัท ได้จ่ายค่ า
ทดแทนตามจานวนเงิ น เอาประกัน ภัย สู งสุ ด ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของความ
คุม้ ครองนั้นครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะให้ความคุ ม้ ครองต่อไป จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย
เฉพาะจานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองอื่นที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
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9.7 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นสุ ดในเวลา 24.00
น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
10. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ บริ ษ ัท ตกลงยิน ยอมและให้ท าการวินิ จฉัย ชี้ ข าดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามระเบี ย บของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
11. สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยมี สิ ทธิ ข อ
ยกเลิ ก กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และส่ ง คื น กรมธรรม์ป ระกัน ภัย มายัง บริ ษ ัท ภายใน 15 วัน นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั
จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้ น
12. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 3 : ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุ ม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความ
คุม้ ครองดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ

การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การปฏิบัติกจิ วัตร
ประจาวัน

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มื อ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึ ง
การสู ญ เสี ย สมรรถภาพในการใช้งานของอวัย วะดั ง กล่ า วข้า งต้น โดย
สิ้ นเชิ งและมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้
อีกตลอดไป
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยเกิ ดทุ พพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมาจากการ
การบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิ บ ตั ิกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองอย่าง
ถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรื อประกอบอาชีพใดๆ
เพื่ อ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ก าไรได้ การทุ พ พลภาพดัง กล่ า วต้อ งเป็ น
ต่อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ทั้งนี้ ให้รวมถึ งการสู ญเสี ย
หรื อการทุพพลภาพอันเป็ นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซึ่ งเป็ นผลทาให้
เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การสู ญเสี ยสายตาทั้งสองข้าง
(2) การสู ญ เสี ย มื อ สองข้าง หรื อ เท้าสองข้าง หรื อ มื อ หนึ่ งข้างและเท้า
หนึ่งข้าง
(3) สู ญ เสี ย สายตาหนึ่ งข้างและสู ญ เสี ยมื อหนึ่ งข้าง หรื อสู ญ เสี ยสายตา
หนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ ง บริ ษ ทั จะคุ ้ม ครองการทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ งอัน เป็ นผลจากการ
บาดเจ็บซึ่ งเกิดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่ มมีผลบังคับ
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่ ง
เป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ
ดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่ อนย้าย
จากเก้าอี้ ไปกลับ เตี ยงได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่ วยเหลื อจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดิ นหรื อเคลื่อนที่ เช่ น ความสามารถในการเดิน
หรื อเคลื่ อนที่จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่ งได้ด้วยตนเองโดยไม่ ตอ้ ง
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ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่ ง กาย เช่ น ความสามารถในการสวมหรื อ
ถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ นหรื อ
ใช้อุปกรณ์ช่วย
(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่ น ความสามารถในการ
อาบน้ า รวมถึ งการเข้าและออกจากห้ อ งอาบน้ า ได้ด้วยตนเองโดยไม่
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรับ ประทานอาหาร เช่ น ความสามารถในการ
รับ ประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ ตอ้ งได้รับ ความช่ วยเหลื อจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับ ถ่ าย เช่ น ความสามารถในการใช้ห้ อ งน้ า
เพื่ อ การขับ ถ่ า ย รวมถึ ง การเข้ า และออกจากห้ อ งน้ าได้ ด้ ว ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
ความคุ้มครอง
การประกัน ภัย นี้ คุ ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอัน เกิ ด จากการบาดเจ็บ ทางร่ า งกายของ
ผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
ฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชี วติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะ
จ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1. 100%
สาหรับการเสี ยชีวติ
ของจำานวนเงินเอาประกันภัย
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งและการทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิ งนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนั ที่ เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ หรื อมี ขอ้ บ่งชี้ ท างการแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้ อา
ประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรั บ มื อ สองข้า งตั้ง แต่ ข ้อ มื อ หรื อเท้าสองข้าง ตั้งแต่ ข้อ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
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8.
9.

60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ ม้ ครองนี้ รวมกันไม่
เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั ไม่เต็ม
จานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูร้ ั บประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การไม่ ส่ งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ ท าให้สิ ทธิ ในการเรี ย กร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ น
ได้ว่ามี เหตุ อนั สมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ งหลัก ฐานดังกล่ าวได้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด แต่ ได้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ
ผู ้เอาประกั น ภัย จะต้ อ งส่ งหลั ก ฐานดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ภายใน 30 วัน นั บ จากวัน ที่ แ พทย์
ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
การไม่ ส่ งหลัก ฐานภายในระยะเวลาดังกล่ าว ไม่ท าให้สิ ทธิ ในการเรี ยกร้ องเสี ยไป หากแสดงให้เห็ น
ได้ว่ามี เหตุ อนั สมควรที่ ไม่ ส ามารถส่ งหลัก ฐานดังกล่ าวได้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด แต่ ได้ส่ งโดยเร็ วที่ สุ ด
เท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง (อ.บ.1) เท่านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ ุมครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้ เอาประกั น ภั ย ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤทธิ์ สุ รา สารเสพติ ด หรื อ ยาเสพติ ด ให้ โทษ
จนไม่ ส ามารถครองสติได้ คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุ รา” นั้ น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดั บ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รั บ เชื้ อ โรค ปรสิ ต เว้ น แต่ ก ารติ ด เชื้ อ โรค หรื อ บาดทะยั ก หรื อ โรคกลั ว น้ า ซึ่ งเกิ ด จาก
บาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัติเหตุ
1.4 การรั ก ษาทางเวชกรรมหรื อ ศั ล ยกรรม เว้ น แต่ ที่จ าเป็ นจะต้ อ งกระท า เนื่ อ งจากได้ รับ บาดเจ็ บ
ซึ่ งได้ รั บความ คุ้ ม ครองภายใต้ กรม ธรรม์ ประกั น ภั ยนี้ และได้ กระทำภายในระยะเวลาที
า
่ ก าห น ดไว้ ใน
กรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรั ก ษาฟั น หรื อ การรั ก ษารากฟั น เว้ น แต่ ก ารรั ก ษาที่ไ ด้ เกิด ขึ้น ภายใน 7 วัน นั บ จากวัน ที่ เกิด
อุบัติเหตุ
1.7 การเปลีย่ นหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เคลื่ อ นทั บ เส้ นประสาท (Disc
herniation) กระดู ก สั น หลั งเคลื่ อ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู ก สั น หลั งเสื่ อ ม (Degenerative disc
disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิสภาพที่ก ระดู กสั นหลัง
ส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ น แต่ มี ก ารแตกหั ก (Fracture) หรื อ เคลื่ อ น (Dislocation) ของ
กระดูกสั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ าย สงคราม
ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่ งจะเป็ น
เหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้ าย
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1.12 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลีย ร์ ซึ่งดาเนิน
ติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมัน ตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้
2.1 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกัน ภั ย แข่ งรถหรื อ แข่ งเรื อ ทุ ก ชนิ ด แข่ งม้ า แข่ งสกี ทุ ก ชนิ ด รวมถึ ง เจ็ ต สกีด้ ว ย
แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อ โดยสารอยู่ในบอลลูน
หรื อเครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดานา้ ทีต่ ้ องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ข ณ ะ ที่ ผู้ เอ าป ระ กั น ภั ย ก าลั ง ขึ้ น ห รื อ ก า ลั ง ล งห รื อ โด ย ส ารอ ยู่ ใน อ าก าศ ย าน ที่ มิ ได้
จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย ก่ อ อาชญากรรมที่ มี ค วามผิ ด สถานหนั ก หรื อ ขณะถู ก จั บ กุ ม หรื อ
หลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ทหาร ต ารวจ หรื อ อาสาสมั ค ร และเข้ า ปฏิ บั ติ ก าร
ในสงคราม หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิ บั ติ ก ารนั้ นเกิ น 30 วั น บริ ษั ท จะคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย ตั้ ง แต่
ระยะเวลาที่ เข้ าปฏิ บั ติ ก ารสงคราม หรื อ ปราบปรามนั้ น จนถึ งวัน สิ้ น สุ ด การปฏิ บั ติ การนั้ นส่ วนหลังจากนั้ น
ให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาประกันภัยทีก่ าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คาจากัดความเพิม่ เติม
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา หมายถึง โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของ
องค์การอนามัยโลก (WHO)
2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนว่าได้รับโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ ไม่คุม้ ครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็ นครั้ งแรกตามที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งมีลกั ษณะตามคาจากัดความเพิ่ มเติมที่ ได้
กาหนดไว้ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อตกลงคุม้ ครองนี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
การเรียกร้ องผลประโยชน์ และการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเ้ อาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อ
คลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ และผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จ
ที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผูเ้ อา
ประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วน
ที่ขาดจากบริ ษทั
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ข้ อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1. สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions)
2. การเจ็บป่ วยด้ วยโรคทีม่ ีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้ อน) ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลาทีไ่ ม่ ค้ ุมครอง
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เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความ
ในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ายการจากัดความรับผิด
(ใช้เฉพาะเป็ นเอกสารแนบท้ายสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อ.บ.1) ของกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพแบบเฉพาะโรค)
รหัสบริ ษทั
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
วันทาเอกสาร
ชื่อผูเ้ อาประกันภัย: ตามทีร่ ะบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์
ระยะเวลามีผลบังคับ: เริ่ มต้นวันที่
เวลา
สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา 24.00 น.
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ :
บาท อากรแสตมป์ : บาท ภาษี:
บาท เบี้ยประกันภัยรวม:
บาท
การจากัดความรั บ ผิด : เป็ นที่ ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บ ที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รับ เป็ นผลเนื่ องมาจากการถู ก
ฆาตกรรมหรื อถู กทาร้ ายร่ างกาย จานวนเงิ นเอาประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การ
สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จะลดเหลือเพียง 50,000 บาท
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสาร
แนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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