
กรมธรรม์ประกันภัย
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))

หมวดที่ 1  คำจำกัดความ

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบคำขอเอา
ประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุป
เงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน

        1.1 กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง

        1.2   บริษัท หมายถึง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
        1.3  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

และ/หรือหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็น
บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

        1.4  ไวรัสโคโรนา หมายถึง ไวรัส COVID-19 ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก
(WHO)

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็น
การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือว่ามี
ความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัย

        1.5  แพทย์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการ
แพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็น
ผู้เอาประกันภัยเอง หรือคู่สมรสตามกฎหมายหรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถ
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ที่มีจำนวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการ
ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่ และ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

        1.6  โรงพยาบาล หมายถึง

สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการ
เป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

หมายถึง        1.7  สถานพยาบาล
               เวชกรรม



2.1    สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัยและ

ข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วใน
ข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้
จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ่ง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์

การวินิจฉัยชี้ขาดโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบโรคศิลป์ โดยใช้ประวัติของผู้ป่วย การตรวจทาง
กายภาพ การฉายเอ็กซเรย์ และการตรวจโรคอื่นๆ ซึ่งอาจรวม
ถึงการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ หรือจุลกายวิภาคศาสตร์ของ
เนื้อเยื่อ และระบุวันที่ในการวินิจฉัยโรคไว้อย่างชัดเจน

        1.8  การวินิจฉัยโรค หมายถึง

หมวดที่ 2  เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด

2.2    ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

2.3    การชำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
2.3.1    เบี้ยประกันภัยในปีแรกจะถึงกำหนดชำระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัย

เริ่มต้นมีผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.3.2    ในการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ บริษัทจะผ่อนผันให้ชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับจาก

วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยของปีก่อนหน้า และหากมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลา
ผ่อนผัน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับ โดยบริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของปีต่ออายุที่
ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ชำระออกจากจำนวนเงินค่าทดแทนที่บริษัทต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ทั้งนี้ บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย และอายุที่
เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
ในปีที่ต่ออายุได้ตามความจำเป็น

2.3.3    หากไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน จะทำให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยของปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย



2.5.1     บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ โดยบริษัท
จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วเพราะเหตุแห่งการฉ้อฉลหรือ
การทุจริตดังกล่าวข้างต้นและบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

2.5.2     ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ถึงบริษัท และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

2.4    การสิ้นสุดความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
2.4.1   ณ  วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือหนังสือ

รับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยในปีเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ...99...ปีบริบูรณ์
2.4.2   เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย ตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 2.3
2.4.3   เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 2.5
2.4.4   เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
2.4.5   เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

และ/หรือหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ครบถ้วนแล้ว
2.5    การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาประกันภัย

ไม่เกิน/เดือน ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
10

12

15
25
35
45
55
65
75
80
85

95
90

100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้  ต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือก
บอกเลิกความคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้



2.6    การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหาย

ที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอื่น
จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทจ่ายค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจำเป็น
แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น
บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีก ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำเป็นกับ
การประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ
ผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยได้

2.7    การตรวจทางการแพทย์

2.8    การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

2.9    สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อหรือต้องสงสัย

ว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) มาก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อน
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

2.10   เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์

หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้น
ในระยะเวลา …-… วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

2.11   ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ดังนี้
      2.12.1 กรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการ
                    2.12.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของ

ผู้เอาประกันภัย และ

2.12   การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย



หมวดที่ 4   ข้อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) …-… วัน

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือหนังสือรับรองการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง

1.    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.    ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
3.    แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี

เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

การเรียกร้องผลประโยชน์

หมวดที่ 3   ข้อยกเว้นทั่วไป
      การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทน ดังนี้

              1.   สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
              2.   การปรากฏหรือทราบอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting
                    period) …-… วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย การติดเชื้อไวรัสโคโรนา
                    (Coronavirus (COVID-19))นี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

                    2.12.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปีที่ต่ออายุได้ตามความจำเป็น โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

      2.12.2 บริษัทสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัยทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย


