กรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดต่ อแบบระบุโรค (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการตอบแทน
เบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สญ
ั ญาประกันภัยกับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็ นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง
ใบสลักหลังกรมธรรม์และเอกสารสรุ ปเงื่อนไข ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยนี้
บริษัท
หมายถึง
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง
บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ผู้อยู่ในอุปการะ
หมายถึง
ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ใน
เอกสารแนบตารางกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
1. คู่สมรสของผูเ้ อาประกันภัย ที่มีอายุไม่เกิน...-...ปี บริ บูรณ์
2. บุตรตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย หรื อของคู่สมรส ที่ มีอายุต้ งั แต่...-...
สัป ดาห์ แ ต่ ไ ม่เกิ น ...-...ปี บริ บูร ณ์ และยัง มิ ไ ด้ส มรส หรื อ อายุไ ม่ เ กิ น...-...ปี
บริ บูรณ์ และกาลังศึกษาอยู่
ผู้ได้ รับความคุ้มครอง
หมายถึง
ผูเ้ อาประกันภัย และ/หรื อ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูเ้ อาประกันภัย เฉพาะบุคคลที่ระบุ
ชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ เอกสารแนบท้าย
การเจ็บป่ วย
หมายถึง
อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
แพทย์
หมายถึง
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ข้ ึนทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
ในท้องถิ่นที่ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม
แพทย์ ทางเลือก
หมายถึง
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรื อการป้ องกันโรคโดยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่
การแพทย์แผนปั จจุบนั
แพทย์ ผ้เู ชี่ยวชาญ
หมายถึง
แพทย์ที่ได้รับอนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั รจากแพทยสภาหรื อสถาบันเทียบเท่า และ
เฉพาะโรคหรื อ
ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งเป็ นแพทย์ผใู ้ ห้คาปรึ กษา ดูแล หรื อรักษาร่ วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แพทย์เจ้าของไข้
พยาบาล
หมายถึง
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
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ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

โรงพยาบาล

หมายถึง

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

คลินิก

หมายถึง

เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

โรคติดต่ อ

หมายถึง

OCD-7-081O01TB001

ผูท้ ี่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน
แล้วต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก
หรื อในห้องรักษาฉุกเฉิ นของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
หรื อคลินิก ซึ่งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่
เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให้บริ การที่ ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้อง
ส าหรั บ การผ่ า ตัด ใหญ่ และได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นด าเนิ น การเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดยแพทย์
ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส
เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ
ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส HIV.
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis
Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อกั เสบหรื อเรื้ อรัง (Organism or
Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรื อ เชื้อราที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไป
(Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm)
ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ าเหลือง
ที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)
และ/หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั นี้วา่ เป็ นอาการของ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
หรื อซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ นเสี ยชีวติ อย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย
หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง(AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทาให้เยือ่ สมองเสื่ อม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรื อพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมมาสู่คน
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย
และในใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้ให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย
ตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใด
แต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยก
เบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี
กรมธรรม์ประกันภัยติ ดต่อกันขึ้ นไป นับแต่วนั ที่ กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับเป็ นครั้ งแรก เว้นแต่การขาดชาระเบี้ ย
ประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือน
นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
3. การแก้ ไขกรมธรมม์ ประกันภัย
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริ ษทั ได้
บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อออกเป็ นเอกสารแนบท้ายหรื อใบสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั
4. การชาระเบีย้ ประกันภัย และการเริ่มความคุ้มครอง
4.1 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผูเ้ อาประกันภัยจะถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยทันทีและความคุม้ ครองจะเริ่ ม
ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4.2 การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี ที่ต่ออายุผเู ้ อาประกันภัยจะถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปี ก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุม้ ครอง
ในปี ต่ออายุ จะเป็ นดังนี้
4.2.1 หากผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ในปี ที่ต่ออายุเป็ นความคุม้ ครองต่อเนื่ องจากในปี ก่อนหน้า และไม่นาเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อ 15 เรื่ อง
ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
4.2.2 หากผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับปี ที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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5. การแถลงอายุหรื อเพศทีค่ ลาดเคลื่อน
ถ้ามีการแถลงอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองคลาดเคลื่อนจากความจริ ง ทาให้
5.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับ
จานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วนั้น อาจซื้ อความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ตามอายุและเพศที่ถูกต้อง
แท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองที่ ถูกต้องแท้จริ งนั้นไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
5.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ ยประกันภัยเกิ นกว่าอัตราที่ กาหนด บริ ษทั จะคื นเบี้ ยประกันภัยในส่ วนที่ เกิ นให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัย
ในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
6. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
6.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุต่อเนื่องได้ จนถึงรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยมีอายุไม่เกิน
...100...ปี บริ บูรณ์ บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงสิ ทธิใน
6.1.1 การปรับอัตราเบี้ ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
และ
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้
ตามความจาเป็ น
6.2 บริ ษทั อาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบกรณี มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรื อขยายความคุม้ ครองใดๆ
ของเงื่อนไข ความคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรื ออื่นๆ ที่ เป็ นสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
7. การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั จะปรับเบี้ ยประกันภัยในรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ตามอัตราที่
บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
8.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งเกิ ดขึ้น
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.1.1 ณ วันสิ้นสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ...100...ปี บริ บูรณ์
8.1.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
8.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
8.1.4 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อ 4 การชาระเบี้ยประกันภัยและ
การเริ่ มความคุม้ ครอง
8.2 ความคุม้ ครองของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองแต่ละราย จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งเกิ ดขึ้นดังต่ อไปนี้
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.2.1 ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองขาดคุณสมบัติในการเป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ตามคาจากัดความที่กาหนดไว้
8.2.2 เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเสี ยชีวติ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
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8.2.3 เมื่อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองถูกจองจาอยูใ่ นเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามส่วน
8.2.4 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามเงื่อนไข ข้อ 8.1
8.3 ความคุม้ ครองในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อ เอกสารแนบท้ายจะสิ้ นสุ ด เมื่อบริ ษทั ได้จ่ายผลประโยชน์เท่ากับ
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อ เอกสารแนบท้ายนั้นแล้ว
8.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี้และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดใน เวลา 24.00 น.
ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
9. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้
และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แก่ผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองได้
10. การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเจ็บป่ วย
ที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้
แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
11. การส่ งหลักฐานการเรียกร้ อง
ในกรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองทางการแพทย์ และ/หรื อผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการ
3. เอกสารที่บริ ษทั ร้องขอเพิม่ เติมตามความจาเป็ นในการเรี ยกร้องผลประโยชน์
โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ระบุว่าเป็ นภาวะหรื อโรคตามข้อตกลง
คุม้ ครอง และ/หรื อ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่
ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
12. การจ่ ายค่ าผลประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานตามการส่ งหลักฐาน
การเรี ยกร้องเงินผลประโยชน์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
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13. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
13.1 ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริ ษทั
และมีสิทธิ ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้น
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
13.2 บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนถึงผูเ้ อาประกันภัย หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่าผูไ้ ด้รับความคุ ม้ ครองได้
กระทาการโดยทุจริ ตเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก
ตามส่วน
ทั้งนี้บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
14. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลง
ยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
15. ระยะเวลาทีไ่ ม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ใน
แต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้ง
แรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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16. การเรียกร้ องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรั บการเรี ยกร้ องผลประโยชน์อนั เกิ ดจากการฉ้อฉลหรื อทุ จริ ตของผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ที่ได้ใช้วธิ ีการหรื อเครื่ องมือที่ฉอ้ ฉลใดๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ทนั ที ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
17. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
18. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผูเ้ อาประกันภัยมี สิทธิ ขอยกเลิ กกรมธรรม์
ประกันภัยและส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั เว้นแต่
บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่ งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้นภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ ยประกันภัยที่ ได้รับมาทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
การประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองโรคหรื อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเนื่องมาจาก
เหตุต่างๆ หรื อเกิดขึน้ ในเวลาดังต่อไปนี้
1. โรคเอดส์ หรื อกามโรคหรื อโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
2. การเป็ นโรคใดๆ ดังกล่ าวของผู้ได้ รับความคุ้มครองอันเป็ นผลจากการติดยา หรื อสารเสพติด หรื อแอลกอฮอล์
3. การตรวจรักษาทีไ่ ม่ ใช่ แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ ทางเลือก

หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับข้อตกลงคุม้ ครอง
ดังต่อไปนี้
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็ นผู้ป่วยใน
เนื่องมาจากเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดต่ อทีม่ ียุงเป็ นพาหะ
คาจากัดความเพิม่ เติม
โรคไข้ เลือดออกเดงกี
หมายถึง
(Dengue hemorrhagic fever-DHF)
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
หมายถึง
(Zika Virus Disease)
โรคไข้ สมองอักเสบ เจ อี
(Japanese Encephalitis)
โรคไข้ ปวดข้ อยุงลาย หรื อ
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

หมายถึง

โรคไข้ จบั สั่น (Malaria) หรื อ
ไข้ ป่า

หมายถึง

หมายถึง

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever)
ชนิดที่มียงุ ลายเป็ นพาหะนาโรค
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV)
มียงุ ลาย (Aedes) เป็ นพาหะนาโรค โดยเชื้อไวรัสซิกาจัดอยูใ่ นวงศ์
(Family) Flaviviridae ตระกูล (Genus) Flavivirus
มีรหัสพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Japanese encephalitis virus
(JEV) โดยมียงุ ราคาญเป็ นพาหะนาโรค
โรคที่เกิดจากร่ างกายติดเชื้อไวรัสชื่อ ชิคุนกุนยาไวรัส
(Chikungunya virus หรื อ ย่อว่า CHIK V) ซึ่งเป็ นไวรัสในตระกูล
Togaviridae
โรคไข้จบั สัน่ (Malaria) หรื ออีกหลายๆชื่อ คือ ไข้ป่า ไข้ป้าง
ไข้ร้อนเย็น ไข้ดอกสัก เป็ นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวพลาส
โมเดียม (Plasmodium) ที่ก่อโรคในมนุษย์มีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่
1. Plasmodium falciparum
2. Plasmodium vivax
3. Plasmodium ovale
4. Plasmodium malariae
5. Plasmodium knowlesi

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงว่า ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อโรคใดโรคหนึ่งตามที่
กาหนดดังต่อไปนี้
1. โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรื อโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
5. โรคไข้จบั สัน่ (Malaria)
ซึ่งเกิดขึ้นหลังระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)……15…..วัน และทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในติ ด ต่อ กันไม่น้อยกว่า ……5…..วัน ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นจากการรั ก ษาพยาบาลตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริ ษทั จะจ่ายชดเชยเงิ นปลอบขวัญให้แก่ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ตามจานวนเงิ นเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องมีใบรับรองแพทย์ และ/หรื อผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิ บตั ิการยืนยันว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
เจ็บป่ วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งตามที่กาหนดในข้อตกลงคุม้ ครองนี้
หากบริ ษทั จ่ายผลประโยชน์สาหรับโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ข้อตกลงคุม้ ครองนี้สาหรับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรายนั้นๆ
ถือเป็ นอันสิ้นสุดทันที

OCD-7-081O01TI004

2

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ชดเชยรายวัน กรณีเป็ นผู้ป่วยใน
เนื่องมาจากเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดต่ อทีม่ ียุงเป็ นพาหะ
คาจากัดความเพิม่ เติม
โรคไข้ เลือดออกเดงกี
หมายถึง
(Dengue hemorrhagic fever-DHF)
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
หมายถึง
(Zika Virus Disease)
โรคไข้ สมองอักเสบ เจ อี
(Japanese Encephalitis)
โรคไข้ ปวดข้ อยุงลาย หรื อ
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

หมายถึง

โรคไข้ จบั สั่น (Malaria) หรื อ
ไข้ ป่า

หมายถึง

หมายถึง

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever)
ชนิดที่มียงุ ลายเป็ นพาหะนาโรค
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV)
มียงุ ลาย(Aedes) เป็ นพาหะนาโรค โดยเชื้อไวรัสซิกาจัดอยูใ่ น
วงศ์ (Family) Flaviviridae ตระกูล (Genus) Flavivirus
มีรหัสพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Japanese encephalitis virus
(JEV) โดยมียงุ ราคาญเป็ นพาหะนาโรค
โรคที่เกิดจากร่ างกายติดเชื้อไวรัสชื่อ ชิคุนกุนยาไวรัส
(Chikungunya virus หรื อย่อว่า CHIK V) ซึ่งเป็ นไวรัสในตระกูล
Togaviridae
โรคไข้จบั สัน่ (Malaria) หรื ออีกหลายๆชื่อ คือ ไข้ป่า ไข้ป้าง
ไข้ร้อนเย็น ไข้ดอกสัก เป็ นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวพลาส
โมเดียม (Plasmodium) ที่ก่อโรคในมนุษย์มีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่
1. Plasmodium falciparum
2. Plasmodium vivax
3. Plasmodium ovale
4. Plasmodium malariae
5. Plasmodium knowlesi

ความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงว่า ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อโรคใดโรคหนึ่งตามที่
กาหนดดังต่อไปนี้
1. โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรื อโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
5. โรคไข้จบั สัน่ (Malaria)
ซึ่งเกิดขึ้นหลังระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period)……15…..วัน และทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในติ ดต่ อกันไม่ น้อยกว่า ……1…..วัน ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการรั ก ษาพยาบาลตามความจาเป็ นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริ ษทั จะเริ่ มจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวัน ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุ ไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับการพักรักษาตัวของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง ตั้งแต่วนั ที่……1…..ของการพักรักษาตัว เป็ นต้น
ไป สูงสุดไม่เกิน……30…..วัน
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ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องมีใบรับรองแพทย์ และ/หรื อผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิ บตั ิการยืนยันว่าผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
เจ็บป่ วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งตามที่กาหนดในข้อตกลงคุม้ ครองนี้
หากบริ ษทั จ่ายผลประโยชน์สาหรับโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ข้อตกลงคุม้ ครองนี้สาหรับผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองรายนั้นๆ
ถือเป็ นอันสิ้นสุดทันที
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สรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(ONLINE))
คำจำกัดควำมทีส่ ำคัญ
กำรเจ็บป่ วย

หมายถึง

โรคติดต่ อ

หมายถึง

โรคไข้ เลือดออกเดงกี
หมายถึง
(Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
โรคไข้ หวัดใหญ่
หมายถึง
โรคมือ เท้ ำ ปำก
(Hand, Foot and Mouth Disease)

หมายถึง

โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ
(Zika Virus Disease)

หมายถึง

โรคไข้ สมองอักเสบ เจ อี
หมายถึง
(Japanese Encephalitis)
โรคไข้ ปวดข้ อยุงลำย
หมายถึง
หรื อโรคชิคุนกุนยำ (Chikungunya)
โรคไข้ จบั สั่น (Malaria)
หรื อไข้ ป่ำ

หมายถึง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19)

หมายถึง
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อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรื อพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมมาสู่คน
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever)
ชนิดที่มียงุ ลายเป็ นพาหะนาโรค
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus)
โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ชนิด
ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี
เป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ที่พบเฉพาะใน
มนุษย์ มีหลายสายพันธุ์สาหรับสายพันธุ์ที่ก่อโรค โรคมือ เท้า ปาก
ได้แก่ coxsackievirus group A, type 16 และ group A type 4, 5, 9 และ
10; group B type 2 และ 5 และ enterovirus 71
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) มียงุ ลาย (Aedes)
เป็ นพาหะนาโรค โดยเชื้อไวรัสซิกาจัดอยูใ่ นวงศ์ (Family) Flaviviridae
ตระกูล (Genus) Flavivirus มีรหัสพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Japanese encephalitis virus (JEV)
โดยมียงุ ราคาญ เป็ นพาหะนาโรค
โรคที่เกิดจากร่ างกายติดเชื้อไวรัสชื่อ ชิคุนกุนยาไวรัส
(Chikungunya virus หรื อย่อว่า CHIK V) ซึ่งเป็ นไวรัสในตระกูล
Togavirida
โรคไข้จบั สัน่ (Malaria) หรื ออีกหลายๆชื่อ คือ ไข้ป่า ไข้ป้าง ไข้ร้อนเย็น
ไข้ดอกสัก เป็ นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม
(Plasmodium) ที่ก่อโรคในมนุษย์มีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่
1. Plasmodium falciparum
2. Plasmodium vivax
3. Plasmodium ovale
4. Plasmodium malariae
5. Plasmodium knowlesi
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
ความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO)
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เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกำหนด
1. กำรแจ้ งและกำรเรียกร้ อง
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง หรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเจ็บป่ วย
ที่อาจเป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้
แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2. กำรส่ งหลักฐำนกำรเรียกร้ อง
ในกรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองหรื อตัวแทนของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรับรองทางการแพทย์ และ/หรื อผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการ
3. เอกสารที่บริ ษทั ร้องขอเพิ่มเติมตามความจาเป็ นในการเรี ยกร้องผลประโยชน์
โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ระบุว่าเป็ นภาวะหรื อโรคตามข้อตกลง
คุม้ ครอง และ/หรื อ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่
ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
3. กำรตรวจทำงกำรแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้
และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แก่ผูไ้ ด้รับ
ความคุม้ ครองได้
4. ระยะเวลำทีไ่ ม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ใน
แต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้ง
แรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. กำรเรียกร้ องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรั บการเรี ยกร้ องผลประโยชน์อนั เกิ ดจากการฉ้อฉลหรื อทุ จริ ตของผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ที่ได้ใช้วธิ ีการหรื อเครื่ องมือที่ฉอ้ ฉลใดๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ทนั ที ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
6. สิทธิกำรขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look Period)
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เว้นแต่
บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์
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ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่ หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อยกเว้นทัว่ ไป
กำรประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองโรคหรื อกำรเจ็บป่ วยด้ วยโรคทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
อันเนื่องมำจำกเหตุต่ำงๆ หรื อเกิดขึน้ ในเวลำดังต่ อไปนี้
1. โรคเอดส์ หรื อกำมโรคหรื อโรคติดต่ อทำงเพศสัมพันธ์
2. กำรเป็ นโรคใดๆ ดังกล่ ำวของผู้ได้ รับควำมคุ้มครองอันเป็ นผลจำกกำรติดยำ หรื อสำรเสพติด หรื อแอลกอฮอล์
3. กำรตรวจรักษำทีไ่ ม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ ทำงเลือก

ควำมคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็ นผู้ป่วยใน เนื่องมำจำกเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดต่ อทีม่ ยี ุงเป็ นพำหะ
หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อโรคใดโรคหนึ่งตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
1. โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรื อโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
5. โรคไข้จบั สัน่ (Malaria)
ซึ่ งเกิ ดขึ้นหลังระยะเวลาที่ ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) และทาให้ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าจานวนวันที่กาหนด บริ ษทั จะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวัญให้แก่ผไู ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผลประโยชน์ ชดเชยรำยวัน กรณีเป็ นผู้ป่วยใน เนื่องมำจำกเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดต่ อทีม่ ยี ุงเป็ นพำหะ
หากผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อโรคใดโรคหนึ่งตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
1. โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรื อโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
5. โรคไข้จบั สัน่ (Malaria)
ซึ่ งเกิดขึ้นหลังระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) และทาให้ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าจานวนวันที่กาหนด บริ ษทั จะจ่ายชดเชยรายวันให้แก่ผไู ้ ด้รับความ
คุม้ ครอง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
*** ความคุ ม้ ครองและเงื่ อนไขอื่ นๆ ที่ ละเอี ยดครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยโรคติ ดต่อแบบระบุ โรค (ขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์(ONLINE)) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ***

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ความคุม้ ครองและข้อยกเว้น บริ ษทั สามารถเลือก
ความคุม้ ครองในการจัดทาแผนประกันภัยเฉพาะได้ ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
และแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น
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