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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

        โดยการเชื่อถอืขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ และเพื่อเป็นการ
ตอบแทนเบีย้ประกนัภยัทีผู่เ้อาประกนัภยัต้องช าระภายใต้ขอ้บงัคบั เงื่อนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด เงื่อนไขผลประโยชน์
ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทให้สัญญากับ ผู้เอาประกันภัย 
ดงัต่อไปนี้ 
 
 หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ 
       ถ้อยค าและค าบรรยายซึ่งมคีวามหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  ให้ถอืว่ามี
ความหมายเดยีวกนัทัง้หมดไมว่่าจะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.1 บริษทั  หมายถงึ บรษิทั เอเชยีประกนัภยั 1950 จ ากดั (มหาชน) 
1.2 
 

กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกนัภยั และเอกสารสรุปเงื่อนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งแห่งสญัญาประกนัภยั
เดยีวกนั 

1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และ/หรอืใบรบัรองประกนัภยัต่ออาย ุและ/หรอืเอกสารแนบทา้ย 

1.4 แพทย ์
 

หมายถงึ ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ ไดข้ึน้ทะเบยีน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รบัอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพ
สาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บรกิารทางการแพทย์ หรือทางด้าน
ศลัยกรรม ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่เป็นผู้เอาประกนัภยัเองหรอืคู่สมรสของ     
ผูเ้อาประกนัภยั  

1.5  ผูป่้วยใน หมายถงึ ผูท้ีจ่ าเป็นตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวช
กรรมตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า  6 ชัว่โมง ซึง่ต้องลงทะเบยีนเป็นผูป้่วยใน 
โดยได้รบัการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรบัการ
รกัษาการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยนัน้ๆ และใหร้วมถงึกรณีรบัตวัไว้
เป็นผูป้ว่ยใน แลว้ต่อมาเสยีชวีติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

1.6  โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจดัให้บรกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบั
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ มีจ านวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจดัการให้บรกิารที่
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่มหี้องส าหรบัการผ่าตดัใหญ่ และได้รบั
อนุญาตให้ จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนัน้ๆ 
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1.7 สถานพยาบาล               
เวชกรรม 

หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจดัให้บรกิารทางการแพทย์โดยสามารถรบั
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รบัอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน้ๆ 

1.8 โรคติดเช้ือไวรสั      
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

หมายถงึ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามความหมายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
1.   สญัญาประกนัภยั 

สญัญาประกนัภยันี้เกิดขึน้จากการที่บรษิทัเชื่อถอืข้อแถลงของผู้เอาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั และ         
ขอ้แถลงเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทีผู่เ้อาประกนัภยั ลงลายมอืชื่อใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั 
บรษิทัจงึไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห้ 

ในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัรูอ้ยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่งหรอืรูอ้ยู่แลว้ในขอ้ความ
จรงิใด แต่ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไมแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึง่ถา้บรษิทัทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจ้งูใจบริษทัให้
เรยีกเบีย้ประกนัภยัสูงขึน้ หรอืบอกปดัไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันี้จะตกเป็นโมฆยีะ ตามมาตรา 865 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้ 

บรษิทัจะไม่ปฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกนัภยั ได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง 
2. ความสมบรูณ์แห่งสญัญาและการเปล่ียนแปลงข้อความในสญัญาประกนัภยั 

 กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ รวมทัง้ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆในสญัญาประกนัภยั จะต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิัท และได้บนัทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี หรอืในเอกสาร แนบทา้ยแลว้จงึจะสมบรูณ์ 
3. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบรูณ์ของสญัญาประกนัภยั 

บรษิทัจะไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นเรือ่งความไมส่มบรูณ์ของสญัญาประกนัภยันี้ เมื่อกรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั
มาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัตดิต่อกนัขึน้ไป นบัแต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบัเป็นครัง้แรก เวน้แต่การ
ขาดช าระเบีย้ประกนัภยั 

ในกรณีที่บรษิัทได้ทราบข้อมูลอนัจะบอกล้างสญัญาประกนัภยัได้ แต่มไิด้ใช้สทิธบิอกล้างสญัญาประกนัภยั
ภายในก าหนด 1 เดอืนนบัแต่ทราบขอ้มลูนัน้ บรษิทัไมอ่าจบอกลา้งความสมบรูณ์ของสญัญาประกนัภยัในกรณนีี้ได้ 
4. การช าระเบีย้ประกนัภยัและการเร่ิมความคุ้มครอง  

4.1 เบีย้ประกนัภยัของปีแรก จะถงึก าหนดช าระทนัทหีรอืก่อนความคุม้ครองจะเริม่ต้นโดยผูเ้อาประกนัภยั และ
ความคุม้ครองจะเริม่ตน้มผีลบงัคบัตามวนัทีท่ีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.2 การช าระเบีย้ประกนัแบบราย 1 เดอืน  
4.2.1 การช าระเบีย้ประกนัภยัของงวดแรกจะถงึก าหนดช าระทนัท ีหรอืก่อนความคุ้มครองจะเริม่ต้น

โดยผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเริม่มผีลบงัคบัตามวนัทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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4.2.2 เบีย้ประกนัภยัของงวดถดัไป ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบีย้ประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัจาก 
วนัที่ครบก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกันภยั หากมกีารช าระเบี้ยประกันภยั ให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้เป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้าและบรษิทัจะไม่น าระยะเวลาในการใช้สทิธโิต้แย้ง
ความไมส่มบรูณ์ของสญัญาประกนัภยัมาเริม่นับใหม่   

4.3 การจ่ายเบี้ยประกนัภยัในปีต่ออายุ บรษิัทจะผ่อนผนัให้ช าระเบี้ยประกนัภยัภายใน 30  วนั นับจากวนั     
สิน้ผลบงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยัดงัทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และความคุม้ครองในปีต่ออายจุะเป็นดงันี้ 

4.3.1  หากช าระเบี้ยประกันภัยในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัในปีต่ออายเุป็นความคุม้ครองต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าและมผีลบงัคบัโดยสมบูรณ์   
 4.3.2 หากไม่มกีารช าระเบี้ยประกันภยัปีต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผนั ให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้สุดลง ตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบัดงัทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.3.3 หากมกีารเรยีกรอ้งค่าทดแทนในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนั ซึ่งผู้เอาประกนัภยัยงัไม่ได้ช าระเบี้ย
ประกนัภยัปีต่ออายุ บรษิทัจะใหค้วามคุ้มครองโดยหกัเบี้ยประกนัภยัในปีต่ออายุออกจากจ านวนเงนิค่าทดแทนที่ผู้เอา
ประกนัภยัจะไดร้บั หรอืเรยีกเกบ็เบีย้ประกนัภยัในปีต่ออายกุ่อนทีจ่ะมกีารจ่ายค่าทดแทน  
 
5. การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั 
   กรมธรรมป์ระกนัภยันี้อาจต่ออายไุด ้ซึง่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของบรษิทั ดงันี้ 
 5.1 กรณทีีบ่รษิทัยนิยอมรบัต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บรษิทัยงัคงไวซ้ึง่สทิธใินการ 
   5.1.1 ปรบัอัตราเบี้ยประกันภยัให้เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอา
ประกนัภยั  
           และ 
   5.1.2 เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการรบัประกนัภยั เงื่อนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีที่
ต่ออายุได้ตามความจ าเป็น โดยบรษิทัต้องแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบถงึการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขทีเ่ป็นสาระส าคญัตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
 5.2   หากมกีารต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั 30 วนั 
บรษิทัจะไม่น าเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาทีไ่ม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั และ
เรื่องการไม่โต้แย้งหรอืคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสญัญาประกันภยัมาเริม่นับใหม่ หากผู้เอาประกนัภยัไม่ช าร ะเบี้ย
ประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั ใหถ้อืว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้สิน้สุดลงตัง้แต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ
เบี้ยประกนัภยัครัง้สุดท้าย กรณีมกีารเรยีกรอ้งค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผนัและผู้เอาประกนัภยัยงัไม่ได้ช าระเบี้ย
ประกนัภยั บรษิทัจะหกัเบีย้ประกนัภยัทีค่า้งช าระออกจากค่าทดแทนทีบ่รษิทัจะชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 5.3 บรษิทัสามารถปฏเิสธการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัจะสิน้ผลบงัคบัตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 
6. การส้ินสดุของสญัญาประกนัภยัโดยอตัโนมติั 

ความคุ้มครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ จะสิ้นสุดเมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน   
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  6.1 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ  
 6.2 ณ วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบัดงัทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ในปีเอาประกนัภยัที่
ผูเ้อาประกนัภยัมอีายคุรบ 99 ปีบรบิรูณ์  

  6.3 เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรอืนจ าหรอืทณัฑสถาน 

  6.4    เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไมช่ าระเบีย้ประกนัภยั ตามเงือ่นไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 4 
  ทัง้นี้ หากกรมธรรมป์ระกนัภยัสิ้นสุดตามข้อ 6.1 หรอื 6.3  บรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั 
โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน  

   6.6  การปรากฏหรอืทราบอาการของโรคติดเชื้อไวรสัไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครัง้แรก 
ภายในระยะเวลาทีไ่ม่คุม้ครอง (Waiting Period) 14 วนั นับจากวนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยันี้เริม่มผีลบงัคบัครัง้แรก โดย
บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัทีไ่ดเ้รยีกเกบ็มาแลว้ทัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

   6.7  ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยันี้  แต่ละความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อบริษัทได้จ่ายค่า
ทดแทนตามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของความคุม้ครองนัน้ๆ ครบถ้วนแลว้ 
โดยบรษิัทจะให้ความคุ้มครองต่อไป จนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจ านวนเงนิเอาประกนัภยัของความ
คุม้ครองอื่นทีเ่หลอือยูเ่ท่านัน้ 

   6.8   กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภยัทัง้หลายตามกรมธรรม์ประกันภยันี้จะสิ้นสุดในเวลา    
24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัทีส่ ิน้สุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
7.   การตรวจทางการแพทย ์

บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยั เท่าทีจ่ าเป็นกบัการ
ประกนัภยันี้และมสีทิธทิ าการชนัสูตรพลกิศพในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของ
บรษิทั 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัไม่ยนิยอมให้บรษิัทตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ        
ผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นัน้ บริษัทอาจปฏิเสธความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้

 
8.  การเรียกร้องค่าทดแทน 
 ผู้เอาประกันภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืตัวแทนของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บรษิัททราบถึง             
การเจบ็ป่วยทีเ่ป็นสาเหตุของการเรยีกรอ้งค่าทดแทนโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ี
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามเีหตุจ าเป็นอนัสมควรจงึไม่อาจแจ้งให้บรษิัททราบดงัที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าไดแ้ลว้ 
 
10.  การจ่ายค่าทดแทน 
           บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนภายในก าหนดระยะเวลา 15 วนั นับแต่วนัที่บรษิทัได้รบัหลกัฐานแสดงความสูญเสยี
หรอื ความเสยีหายทีค่รบถว้นและถูกตอ้งแลว้ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั หรอืในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ 
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 ในกรณมีเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรยีกรอ้งเพื่อใหบ้รษิทัจา่ยค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงคุ้มครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้อกีตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่
เกนิ 90 วนั นบัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัหลกัฐานความเสยีหายครบถว้นแลว้ 
           ทัง้นี้ หากบรษิัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสรจ็ได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บรษิัทจะรบัผดิชดใช้
ดอกเบีย้ใหอ้กีในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี้ นบัจากวนัทีค่รบก าหนดช าระ      
 

11.  การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั  
      11.1 กรณชี าระเบีย้ประกนัภยัแบบรายปี 
             11.1.1 บรษิัทจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้ได้ด้วยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 
30 วนัโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยูค่ร ัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ  ในกรณนีี้บรษิทัจะคนื
เบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบั
มาแลว้ออกตามส่วน 
     11.1.2 ผู้เอาประกันภยัจะบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี้ได้ โดยแจ้งให้บรษิัททราบเป็นหนงัสอื 
และมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบั
มาแลว้ออกตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ตามตารางทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 
 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ 
ระยะเวลาประกนัภยั 
(ไม่เกิน / เดือน) 

ร้อยละของเบีย้ประกนัภยั
เตม็ปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 

  
      การบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเงือ่นไขขอ้น้ี ไมว่่าจะกระท าโดยฝ่ายใดกต็าม ตอ้งเป็นการบอกเลกิ

กรมธรรมป์ระกนัภยัทัง้ฉบบัเท่านัน้ ไมส่ามารถยกเลกิขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหนึ่งได้ 
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      11.2 กรณชี าระเบีย้ประกนัภยัตามเงือ่นไขทัว่ไปและขอ้ก าหนดขอ้ 4.2  

              11.2.1 บรษิทัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 
วนัโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยั ตามทีอ่ยูค่ร ัง้สุดทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ  ในกรณีนี้กรมธรรม์
ประกนัภยัจะสิน้ผลบงัคบัในวนัสุดทา้ยทีเ่บีย้ประกนัภยัซึง่ไดร้บัช าระแลว้สามารถซือ้ความคุม้ครองได ้โดยบรษิทัไมต่อ้ง
คนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

    11.2.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได ้โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอื ในกรณี
นี้กรมธรรมป์ระกนัภยัจะสิน้สุดโดยอตัโนมตัใินวนัสุดทา้ยทีเ่บีย้ประกนัภยัซึง่ไดร้บัช าระมาแลว้ สามารถซือ้ความ
คุม้ครองได ้โดยบรษิทัจะไม่คนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

 
12.  การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ 

ในกรณีที่มขี้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรอืข้อเรยีกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี้ ระหว่างผู้มสีิทธิ
เรยีกร้องตามกรมธรรม์ประกันภยักบับรษิัท และหากผู้มสีทิธเิรยีกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพพิาทนัน้โดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ บรษิัทตกลงยนิยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ  ตามข้อบงัคบัส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
13.   ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 
 บรษิทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนส าหรบัการเจบ็ป่วยด้วยโรคตดิเชื้อโคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) ที่เกดิขึน้ใน
ระยะเวลารอคอย 14 วนัหลงัจากที่กรมธรรม์ประกันภยัมผีลบงัคบัเป็นครัง้แรกตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

 
14.   เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
บรษิทัจะรบัผดิชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เมื่อผู้เอาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคล
ดงักล่าวไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
 
ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะไม่คุ้มครอง  
1. การเจบ็ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 
2. การเจบ็ป่วยด้วยโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างระยะเวลารอคอย (Waiting 
Period) 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ชดเชยรายวนัอนัเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    
 

ความคุม้ครอง 
 ในระหว่างทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมผีลบงัคบั และเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนั หาก
ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉัยจากแพทยว์่าเจบ็ป่วยดว้ยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเขา้รบั
การรกัษาตวัเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม  บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนัใหต้ามจ านวน
เงนิเอาประกนัภยัต่อวนัที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั แต่สูงสุดไม่เกนิ 50 วนัตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั  
 หากผู้เอาประกนัภยัได้รบัจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่น รวมทัง้ผู้รบัประกนัภยัรายอื่น ไม่เป็นเหตุให้
เสยีสทิธใินการรบัค่าทดแทนของขอ้ตกลงคุม้ครองนี้ 
 
หลกัฐานท่ีใช้ในการเรียกร้องค่าทดแทน    

 ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายใน       
30 วนั นบัจากวนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมโดยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

(1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
(2) ใบรบัรองแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉัย และการรกัษาพยาบาล  
(3) ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงรายการค่าใชจ้า่ย หรอืใบสรปุปิดหน้างบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ  
(4) แฟ้มประวตักิารตรวจรกัษาพยาบาล 
(1) ผลการตรวจโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหอ้งทดลอง (Lab Test Result)  
(6) เอกสารอื่นๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเจบ็ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

ความคุม้ครอง 
 ในระหว่างทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมผีลบงัคบั และเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนั หาก
ผูเ้อาประกนัภยัได้รบัการวนิิจฉัยจากแพทยเ์ป็นครัง้แรก (first opinion) ว่าเจบ็ป่วยดว้ยโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)  บรษิทัจะจา่ยค่าทดแทนใหต้ามจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อา
ประกนัภยั โดยการจ่ายค่าทดแทนในข้อตกลงความคุ้มครองหมวดนี้ บรษิัทจะจ่ายค่าทดแทนเพยีงครัง้เดยีวตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 
หลกัฐานท่ีใช้ในการเรียกร้องค่าทดแทน 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าว จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ให้แก่บรษิทัภายใน 
30 วนั นบัจากวนัทีแ่พทยว์นิิจฉยัว่าเจบ็ปว่ยดว้ยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใชจ้า่ยของตนเอง 

(1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
(2) ใบรบัรองแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉัย และการรกัษาพยาบาล  
(3) ผลการตรวจโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหอ้งทดลอง (Lab Test Result)  
(4) เอกสารอื่นๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเจบ็ป่วยด้วยภาวะโคม่าท่ีมีสาเหตมุาจากโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    
 

ค าจ ากดัความเพิม่เตมิ 
ภาวะโคมา่       หมายถงึ  การสลบ หรอืหมดความรูส้กึทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัโดยอายรุแพทยห์รอืประสาทศลัยแพทย ์                  
                                (Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปนี้ครบทุกขอ้  

1. ตอ้งอาศยัเครือ่งช่วยชวีติเพื่อพยงุชพี 
2. ไมม่กีารตอบสนองต่อสิง่เรา้ภายนอกอยา่งน้อย 96 ชัว่โมง 
3. ไดร้บัการประเมนิว่าสมองถูกท าลายอยา่งถาวร มผีลท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตักิจิวตัร

ประจ าวนัอยา่งใดอย่างหนึ่งไดอ้ยา่งถาวร ภายหลงั 30 วนัจากวนัทีส่ลบหรอืหมด
ความรูส้กึ  
ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการสลบหรอืหมดความรูส้กึทีม่สีาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรอืการใช้
ยาในทางทีผ่ดิ (Drug Abuse) 

ความคุม้ครอง 
 ในระหว่างทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมผีลบงัคบั และเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนั หาก
ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการวนิิจฉัยจากแพทยว์่าเจบ็ป่วยดว้ยภาวะโคม่าทีม่สีาเหตุมาจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยงัมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
 
หลกัฐานท่ีใช้ในการเรียกร้องค่าทดแทน 

  ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายใน 30 วนั นับ
จากวนัที่แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะโคม่าอนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยค่าใชจ้า่ยของตนเอง 

(1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั 
(2) ใบรบัรองแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉัย และการรกัษาพยาบาล  
(3) แฟ้มประวตักิารตรวจรกัษาพยาบาล 
(4) ผลการตรวจโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหอ้งทดลอง (Lab Test Result)  
(5) เอกสารอื่นๆ ทีบ่รษิทัรอ้งขอตามความจ าเป็น (ถา้ม)ี 

 
 


