กรมธรรม์ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพแบบเฉพาะโรค (ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
ที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครองข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยบริ ษทั ให้สัญญากับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็ นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1. บริ ษทั
หมายถึง
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
2. กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอ
ประกันภัย ใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุใบสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่งสัญญาประกันภัย
3. ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ
หมายถึง
ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยและได้ระบุชื่อไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยได้แก่
1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 100ปี
บริ บูรณ์
2. บุตร หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อของคู่
สมรส และมีอายุต้ งั แต่ – สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 ปี บริ บูรณ์ และยัง
มิได้สมรส หรื ออายุไม่เกิน 23 ปี และกาลังศึกษาอยู่
5. ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
หมายถึง
ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย เฉพาะ
บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6. อุบตั ิเหตุ
หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้
เกิดผลที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
7. การบาดเจ็บ
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิดขึ้น
โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
8. การเจ็บป่ วย
หมายถึง
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครอง
9. ความสูญเสี ยหรื อ
หมายถึง
การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุและ
ความเสี ยหายใดๆ
ทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อได้รับบาดเจ็บ
10. ความรับผิดส่ วนแรก
หมายถึง
ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องรับภาระตาม
ข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
11. แพทย์
หมายถึง
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิตได้ข้ ึนทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภาและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
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12. แพทย์ทางเลือก

หมายถึง

13. แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรื อ หมายถึง
แพทย์เฉพาะทาง
14. พยาบาล
15. โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

16. สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

17. คลินิก

หมายถึง

18. มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

19. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร

หมายถึง

20. ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรื อการป้ องกันโรคโดยวิธีการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ
ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
แพทย์ที่ได้รับอนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั รจากแพทยสภาหรื อสถาบัน
เทียบเท่า และไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซึ่ งเป็ นแพทย์ผใู ้ ห้คาปรึ กษา ดูแล
หรื อรักษาร่ วมกับแพทย์เจ้าของไข้
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีหอ้ งสาหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนดาเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดย1สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการ
โดยแพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ที่เป็ นสากล
และนามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่ วยการตรวจพบผลการชันสู ตรหรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็ น เมื่อเทียบกับการ
ให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยก
เก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลินิก ซึ่ งผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเข้ารับการรักษานั้น
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆที่มีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคและการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2. ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
3. ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูร้ ับบริ การหรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การหรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียวและ
4. ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสมตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
ของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
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21. ผูป้ ่ วยใน

หมายถึง

22. เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

23. การก่อการร้าย

หมายถึง

24. ปี กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการ
รักษาการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้
เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิด
จากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค
หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวก
ของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวม
หรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิด
โรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้อ
ไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื้อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป (Disseminated
Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลน้ าเหลืองที่
ระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)
และ/หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการ
ของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย
หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส
HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาให้เยือ่ สมองเสื่ อม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรงและ/หรื อมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพังการ
กระทาการแทนหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรื อรัฐบาลใดซึ่ ง
กระทาเพื่อผลทางการเมืองศาสนาลัทธินิยมหรื อจุดประสงค์ที่
คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล และ/หรื อ
สาธารณชนหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่น
ตระหนกหวาดกลัว
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับ
แต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆ ไป
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยบริ ษทั จึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไว้ให้
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองรู ้อยูแ่ ล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่งหรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใด
แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆอาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ย
ประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาและการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดๆในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรื อใน
เอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3. การไม่ โต้ แย้ งหรือคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี
ขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกาหนด
1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้นบริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
4. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่ น
ถ้ามีการแถลงอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ งทาให้
4.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับ
จานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้นสามารถซื้ อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ตามอายุและเพศที่
ถูกต้องแท้จริ งหากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ถกู ต้องแท้จริ งนั้นไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้วบริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้
ชาระมาแล้วแทน
4.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนดบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่เกินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลังสาหรับระยะเวลาเอาประกันภัย
ในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
5. การเปลีย่ นอาชีพ
ถ้าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ ยงอันตรายมากกว่าอาชีพ
ที่ได้แจ้งไว้แต่เดิมบริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้เป็ นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิม
และจะซื้ อความคุม้ ครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
ถ้าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเปลี่ยนอาชีพเป็ นอาชีพประเภทอื่นซึ่ งบริ ษทั กาหนดไว้วา่ เป็ นอาชีพที่มีการเสี่ ยงภัยน้อยกว่าอาชีพ
ประเภทที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะลดเบี้ยประกันภัยลงและจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่ วนนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
หลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
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6. การชาระเบีย้ ประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกชาระเบี้ยประกันภัยได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
การชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะถึงกาหนดชาระทันทีหรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดย
ผูเ้ อาประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.2 กรณี ชาระแบบ............. เดือนติดต่อกัน (ระบุได้ ตั้งแต่ 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หรื อ 4 หรื อ 5 หรื อ 6 เดือน ติดต่ อกัน)
ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.2.1 การชาระเบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที หรื อก่อนความคุม้ ครองจะเริ่ มต้นโดย
ผูเ้ อาประกันภัย และความคุม้ ครองจะเริ่ มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
6.2.2 เบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกาหนด
ระยะเวลาการชาระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชาระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้เป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้า และบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลา
ที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) และเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
มาเริ่ มนับใหม่
หากบริ ษทั ยังคงไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุม้ ครอง ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้เป็ นอันสิ้ นสุ ด ณ วันสุ ดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่ งได้ชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้
6.2.3ในกรณี ที่มีเหตุเรี ยกร้องจานวนเงินค่าทดแทนใดๆในระยะเวลาผ่อนผัน และบริ ษทั ยังไม่ได้รับชาระเบี้ย
ประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับสาหรับงวดการชาระเบี้ย
ประกันภัยนั้นออกจากค่าทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าทดแทนส่ วนที่เหลือให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
7. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
7.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืน
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่ วน
7.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมีสิทธิ ได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)
ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขข้อนี้ ไม่วา่ จะกระทาโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงคุม้ ครองใดข้อตกลงคุม้ ครองหนึ่งได้
8. การสิ้นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
8.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.1.1 ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (กรณี ที่ไม่มีการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย)
8.1.2 ในปี เอาประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 100ปี บริ บูรณ์
8.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนดข้อ 6
8.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
8.1.5 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรับการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองตามข้อ 8.1.4 หรื อ 8.1.5 บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับ
ประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
8.2 ความคุม้ ครองของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะแต่ละรายจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เกิดขึ้นดังต่อไปนี้แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะสิ้ นสภาพการเป็ นบุคคลผูอ้ ยูใ่ นอุปการะตามคาจากัด
ความที่กาหนดไว้
8.2.2 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้ นสุ ดลงตามเงื่อนไขข้อ 8.1
8.2.3 เมื่อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเสี ยชีวติ จากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
8.2.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
สาหรับการสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองตามข้อ 8.2.4 หรื อ 8.2.5 บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยหัก
เบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
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8.3 ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่ละความคุม้ ครองจะสิ้ นสุ ดเมื่อบริ ษทั ได้จ่าย ค่าทดแทน ตามจานวน
เงินเอาประกันภัยสู งสุ ดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของความคุม้ ครองนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั จะให้
ความคุม้ ครองต่อไป จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจานวนเงินเอาประกันภัยของความคุม้ ครองอื่นที่เหลืออยู่
เท่านั้น
8.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้ นสุ ดในเวลา24.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
9. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษทั ดังนี้
9.1 กรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยปี ต่ออายุ หรื อ
ใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุให้เป็ นหลักฐาน และยังคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในการ
9.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองและ
9.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้
ตามความจาเป็ น โดยบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
9.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน บริ ษทั จะ
ไม่นาเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) และเรื่ องการไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกันภัยมาเริ่ มนับใหม่ หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ให้ถือว่าความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยครั้งสุ ดท้าย กรณี มีการเรี ยกร้อง
ค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผันและผูเ้ อาประกันภัยยังไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัย บริ ษทั จะหักเบี้ยประกันภัยที่คา้ ง
ชาระออกจากค่าทดแทนที่บริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
9.3 บริ ษทั สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
10. การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วยที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้าในกรณี ที่มีการ
เสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันทีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นได้แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
11. การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสี ยหาย
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ นให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วนั เสี ยชีวิต
หรื อนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ ส่ วนในกรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน
นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรี ยกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ การเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุ
อันควรที่ไม่สามารถเรี ยกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรี ยกร้องโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
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12. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิที่จะตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการ
ประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองเพือ่ ประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองได้
13. การจ่ ายค่ าทดแทนผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยภายใน15วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความ
สู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วโดยค่าทดแทนสาหรับการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ หรื อการเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย
(ถ้ามี)บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นบริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ นแต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
กรณี ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่าย
จานวนเงินค่าทดแทนโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้นบริ ษทั จะ
รับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
14. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองสามารถระบุผรู้ ับประโยชน์ได้เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุหรื อเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อ
ผูร้ ับประโยชน์บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียวและผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อนผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้ง
หรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุหรื อ
เจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ายบริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อนผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองหรื อพร้อมกับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูห่ ากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้แจ้งหรื อไม่
สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
หรื อเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ายบริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยู่
คนละเท่าๆกัน
15. ระยะเวลาทีไ่ ม่ คุ้มครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันสาหรับ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก และ 90 วันสาหรับการเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่ วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน
หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
1. เนื้องอกถุงน้ าหรื อมะเร็ งทุกชนิ ด
2. ริ ดสี ดวงทวาร
3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
4. ต้อเนื้อหรื อต้อกระจก
5. การตัดทอนซิ ลหรื ออดีนอยด์
6. นิ่วทุกชนิด เช่นนิ่วในไต นิ่ วในถุงน้ าดี
7. เส้นเลือดขอดที่ขา
8. เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่
16. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาทข้อขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้องใดๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการบริ ษทั ตกลง
ยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
17. เงือ่ นไขบังคับก่ อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
18. สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตามผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยและส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้น
แต่บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วธิ ี การทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้
ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
3.1 การฆ่ าตัวตายการพยายามฆ่ าตัวตายการทาร้ ายร่ างกายตนเองหรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่ ว่าจะเป็ น
การกระทาโดยตนเองหรือยินยอมให้ ผ้ อู นื่ กระทาไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรือไม่ กต็ าม
3.2 ถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์
3.3 สงคราม การรุ กราน การกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงครามไม่ ว่าจะได้ มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่ กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย
การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรือคงไว้ ซึ่ง
กฎอัยการศึก
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3.4 การก่ อการร้ าย
อนึ่ง สาหรับข้ อยกเว้ นเฉพาะเรื่องของข้ อตกลงคุ้มครองเรื่องหนึ่งเรื่องใด ให้ ดูเพิม่ เติมตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ เป็ นข้ อยกเว้ นใน
ข้ อตกลงคุ้มครองเรื่องนั้นๆ ด้ วย ทั้งนี้ หากข้ อยกเว้ นเฉพาะเรื่องของข้ อตกลงคุ้มครองเรื่องนั้นๆ ขัดหรือแย้ งกับข้ อยกเว้ น
ทัว่ ไป ให้ ถือตามข้ อยกเว้ นเฉพาะเรื่องตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงคุ้มครองเรื่องนั้นๆ เป็ นทีส่ ุ ด

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และ
เพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง

การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

การปฏิบัตกิ จิ วัตรประจาวัน

หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือหรื อข้อเท้า และให้หมาย
รวมถึงการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถ
กลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็ นผลมา
จากการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง
อย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรื อประกอบ
อาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรื อกาไรได้ การทุพพลภาพดังกล่าว
ต้องเป็ นต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การสูญเสี ยหรื อการทุพพลภาพอันเป็ นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซึ่ ง
เป็ นผลทาให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้
1. การสูญเสี ยสายตาทั้งสองข้าง
2. การสูญเสี ยมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่งข้างและเท้า
หนึ่งข้าง
3. สูญเสี ยสายตาหนึ่งข้างและสูญเสี ยมือหนึ่งข้าง หรื อสูญเสี ย
สายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ง บริ ษทั จะคุม้ ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเป็ นผลจากการ
บาดเจ็บซึ่ งเกิดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่ มมีผลบังคับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด
ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้
1. ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับ
การช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
2. ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการ
เดินหรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
3. ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อ
ถอดเสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
4. ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่น ความสามารถใน
การอาบน้ ารวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ าได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
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5. ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถใน
การรับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
6. ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้หอ้ งน้ า
เพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย

ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้คุม้ ครองความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองโดยอุบตั ิเหตุ
และทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี้
1.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการเสี ยชีวิต
2.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่เกิด
อุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองตก
เป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อ
สายตาสองข้าง
4.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่ งข้าง
6.
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่ งข้าง
7.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9.
60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้รวมกัน ไม่เกินจานวนเงินดังระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใบรับรองการประกันภัยกรณี ต่ออายุ หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ยงั
ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น

การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ โดยค่าใช้จ่าย
ของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
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4. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่
สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสู ญเสี ยอวัยวะ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่
สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บงั คับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1))
การประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1. การกระทาของผู้ได้ รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้
คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
2. การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัตเิ หตุ
3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้ นแต่ ทจี่ าเป็ นจะต้ องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บซึ่งได้ รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
4. การแท้ งลูก
5. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้ นแต่ การรักษาที่ได้ เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัตเิ หตุ
6. การเปลีย่ นหรือใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
7. อาหารเป็ นพิษ
8. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสั นหลังเคลือ่ นทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดูกสั นหลังเคลือ่ น
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylosis) และ
ภาวะทีม่ ีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ นแต่ มีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation)ของกระดูกสั นหลังอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ
9. การแผ่รังสี หรือการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
10. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ ได้
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ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่ อไปนี้ (เว้ นแต่ จะได้ มกี ารขยายความคุ้มครอง และมีการออก เอกสารแนบท้ าย
เพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
1. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองแข่ งรถ หรือแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม
(เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือ่ รั กษาชีวิต) ขณะกาลังขึน
้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่ อน เล่ นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดานา้ ที่
ต้ องใช้ ถังอากาศ และเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสาร และ
มิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
4. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
5. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองก่ ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
7. ขณะทีผ่ ้ ไู ด้ รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม
นั้น จนถึงวันสิ้นสุ ดการปฏิบัตกิ ารนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลา
ประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
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เอกสารแนบท้ าย
การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะหรือโรคร้ ายแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพแบบเฉพาะโรค)
คาจากัดความเพิม่ เติม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายขององค์การ
อนามัยโลก (WHO)
การเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ าย หมายถึง ภาวะการเจ็บป่ วยซึ่ งเป็ นการเจ็บป่ วยรุ นแรงที่ไม่มีวธิ ี การรักษาให้หายได้และได้รับการลง
ความเห็นจากแพทย์ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ปัจจุบนั ผูใ้ ห้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่ วยดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้เสี ยชีวติ
ภาวะโคม่ า (Coma) หมายถึง การสลบ หรื อหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรื อประสาทศัลยแพทย์
(Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
- ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง
- ต้องอาศัยเครื่ องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
- ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทาลายอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรื อหมดความรู้สึก
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึก ที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุ รา หรื อการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)
ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หมายถึง การที่สมอง และระบบประสาท
ของร่ างกายสู ญเสี ยการทางานอย่างถาวร ร่ างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่ งเร้าใดๆ และต้องได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรื อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็ นครั้งแรกว่า เจ็บป่ วย
ด้วยภาวะหรื อโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาวะใดภาวะหนึ่งหรื อโรคใดโรคหนึ่ง
ตามคาจากัดความเพิ่มเติมที่กาหนดไว้ ในระหว่างที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองยังมีชีวิตอยู่ โดยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เกิดขึ้น คุม้ ครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และข้อตกลงคุม้ ครองนี้
จะสิ้ นสุ ดลงทันที
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มากกว่า 1 ภาวะ/โรค บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้เพียงภาวะหรื อโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น

การเรียกร้ องผลประโยชน์ เอกสารแนบท้ ายการเจ็บป่ วยด้ วยภาวะหรือโรคร้ ายแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) หรื อได้รับหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ได้รับความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ต้นฉบับหรื อสาเนาแฟ้ มประวัติการรักษาพยาบาล
3. ต้นฉบับหรื อสาเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญผลการวินิจฉัยและการรักษา
4. เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
15

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควร
ที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ าย
ค่ ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพแบบเฉพาะโรค)
คาจากัดความเพิม่ เติม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของ
องค์การอนามัยโลก (WHO)
ค่ าห้ องสาหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผูป้ ่ วย ค่าอาหารผูป้ ่ วย ค่าบริ การพยาบาล และค่าบริ การในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างระยะเวลาเอา
ประกันภัย จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลีนิค โดยการเจ็บป่ วย
ดังกล่าว เกิดขึ้น คุม้ ครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการ
พยาบาลให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับ
ผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
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การเรียกร้ องผลประโยชน์ เอกสารแนบท้ ายค่ ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล
เวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่
จ่ายไป เพื่อให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับ
การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองส่ งสาเนา
ใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม

18

เอกสารสรุปสาระสาคัญ ข้ อตกลงความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพแบบเฉพาะโรค (ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))
ความคุ้มครอง
1. ข้ อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
คุม้ ครองความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง โดยอุบตั ิเหตุและทาให้
ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการ
บาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
และเสี ยชีวติ เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี
2. เอกสารแนบท้ าย การเจ็บป่ วยด้ วยภาวะหรือโรคร้ ายแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรื อแพทย์ผเู้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเป็ นครั้งแรกว่า เจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อ
โรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาวะการเจ็บป่ วยซึ่ งเป็ นการเจ็บป่ วยรุ นแรงที่ไม่มี
วิธีการรักษาให้หายได้และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ปัจจุบนั ผูใ้ ห้การรักษาว่า
ภาวะการเจ็บป่ วยดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้เสี ยชีวิต ได้แก่ ภาวะโคม่า ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ภาวะใดภาวะ
หนึ่งหรื อโรคใดโรคหนึ่งตามคาจากัดความเพิ่มเติมที่กาหนดไว้ ในระหว่างที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองยังมีชีวิตอยู่ โดยการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้น..คุม้ ครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และข้อตกลงคุม้ ครอง
นี้จะสิ้ นสุ ดลงทันที
ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยภาวะหรื อโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มากกว่า 1 ภาวะ/โรค บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้เพียงภาวะหรื อโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น
3. เอกสารแนบท้ ายค่ ารักษาพยาบาลการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เป็ นที่ตกลงกันว่า หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างระยะเวลา
เอาประกันภัย จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลีนิค โดยการ
เจ็บป่ วยดังกล่าว เกิดขึ้น..คุม้ ครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตการ ค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าการพยาบาลให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหัก
ด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ข้ อยกเว้ น
1. การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่ ว่าจะเป็ น การ
กระทาโดยตนเอง หรือยินยอมให้ ผ้ อู นื่ กระทาไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรือไม่ กต็ าม
2. ถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์

19

3. สงคราม การรุ กราน การกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงครามไม่ ว่าจะได้ มกี ารประกาศ
สงครามหรือไม่ กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การ
ปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
4. การก่ อการร้ าย
อนึ่ง สาหรับข้ อยกเว้ นเฉพาะเรื่องของข้ อตกลงคุ้มครองเรื่องหนึ่งเรื่องใด ให้ ดูเพิม่ เติมตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ เป็ นข้ อยกเว้ นในข้ อตกลง
คุ้มครองเรื่องนั้นๆ ด้ วย ทั้งนี้ หากข้ อยกเว้ นเฉพาะเรื่องของข้ อตกลงคุ้มครองเรื่องนั้นๆ ขัดหรือแย้ งกับข้ อยกเว้ นทัว่ ไป ให้ ถือ
ตามข้ อยกเว้ นเฉพาะเรื่องตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงคุ้มครองเรื่องนั้นๆ เป็ นทีส่ ุ ด
เงือ่ นไขทีส่ าคัญ
กรมธรรม์ประกันภัยเดิมจะเป็ นหลักฐานแห่งความคุม้ ครองที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็ นประการอื่น และหากผู้
ได้รับความคุม้ ครองชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวดความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ
1. ความคุม้ ครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพส่ วนบุคคล ที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ทั้งนี้บริ ษทั สามารถเลือกข้อตกลงความคุม้ ครอง เพื่อจัดทาแผนประกันภัยได้
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