กรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกัน ภัย ซึ งถือเป็ นส่ วนหนึ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี และ
เพือเป็ นการตอบแทนเบี ยประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้ขอ้ บังคับเงือนไขทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษทั ให้สัญญาดังต่อไปนี
หมวดที 1 คําจํากัดความ :
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ งมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี จะ
ถือเป็ นความหมายเดี ยวกัน ทังหมดไม่ ว่าจะปรากฏในส่ ว นใดก็ต ามเว้น แต่จะได้กํา หนดไว้เป็ นอย่างอื นใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี
1.1 บริษทั
หมายถึง บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
1.2 กรมธรรม์ ประกันภัย
หมายถึง ใบคําขอเอาประกัน ภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงือนไข
ทั วไป และข้ อ กํ า หนด ข้ อ ตกลงคุ ้ ม ครอง ข้ อ ยกเว้ น
เอกสารแนบท้า ย ข้อ ระบุ พิ เ ศษ ข้ อ รั บ รอง ใบสลัก หลัง
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และเอกสารสรุ ปเงื อนไขทั วไป
ข้อตกลงคุม้ ครองและข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
ซึงถือเป็ นส่ วนหนึ งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
1.3 ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง ผูท้ ีระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ซึงเป็ นบุคคลที ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี
1.4 จํานวนเงินเอา
หมายถึง จํานวนเงิ นเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี โดยได้
ประกันภัย
แสดงไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 วันทีมีผลบังคับ
หมายถึง ระยะเวลาเอาประกันภัยที มีผลบังคับตามที ได้ระบุ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
1.6 การเจ็บป่ วย
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้หรื อการเกิดโรคที เกิดขึนกับ
ผูเ้ อาประกันภัย
1.7 แพทย์
หมายถึง ผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตให้ขึน
ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งตามแพทยสภากํา หนดและได้รั บ
อนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สาขาเวชกรรมในท้ อ งถิ น
ที ให้บริ การทางการแพทย์หรื อทางด้านศัลยกรรม ซึ งไม่ใช่
แพทย์ที เป็ นผูเ้ อาประกัน ภัยหรื อคู่ ส มรส หรื อบิ ด า มารดา
หรื อบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
1.8 โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา หมายถึง โรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามความหมายของ
2019 (COVID-19)
องค์การอนามัยโลก (WHO)
1.9 ผู้ป่วยใน
หมายถึง ผูท้ ีจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาล
เวชกรรม ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัวโมง ซึ งต้องลงทะเบียนเป็ น
ผูป้ ่ วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี
ซึงเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับ
1/7

1.10โรงพยาบาล

หมายถึง

1.11สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง
1.12 มาตรฐานทาง
การแพทย์

หมายถึง

1.13 ความจําเป็ นทาง
การแพทย์

หมายถึง

1.14 การเข้ าพักรักษา หมายถึง
ตัวครังใดครังหนึง

1.15 ค่ าใช้ จ่ายทีจําเป็ น
และสมควร
1.16 ปี กรมธรรม์
ประกันภัย

หมายถึง

หมายถึง

การรักษาการบาดเจ็บนันๆ และให้รวมถึงกรณี รับตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
แล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัวโมง
สถานพยาบาลใดๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานทีมีจาํ นวนบุคลากร
ทางการแพทย์ทีเพียงพอ ตลอดจนการจัดการให้บริ การทีครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิงมีหอ้ งสําหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้
จดทะเบี ยนดําเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล
ของอาณาเขตนันๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนันๆ
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์ทีเป็ นสากลและนํามา
ซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทาง
การแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ
การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการชันสูตรหรื ออืนๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ทีมีเงือนไขดังนี
1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวการณ์
การบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
2) ต้องมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
3) ต้องมิใช่เพือความสะดวกของผูร้ ับบริ การ หรื อของครอบครัว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที
เหมาะสม ตามความจําเป็ นของภาวการณ์บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย
ของผูร้ ับบริ การนัน
การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมเพือ
การรักษาในฐานะผูป้ ่ วยในครังใดครังหนึ งและให้รวมถึงการอยู่
รักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม สองครังหรื อ
มากกว่าด้วยสาเหตุหรื อโรค หรื อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน
โดยทีระยะเวลาการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม แต่ละครังห่ างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่การรักษาครัง
สุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็ นการเข้าพักรักษาตัวครังเดียวกันด้วย
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ นเมือเทียบกับ
การให้บริ การทีโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิกเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัวไปของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เวชกรรมหรื อคลินิก ซึ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานัน
ระยะเวลาหนึ งปี นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับหรื อ
นับแต่วนั ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป
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1.17 ระยะเวลารอคอย
(Waiting Period)

หมายถึง

ระยะเวลานับจากวันทีกรมธรรม์ประกันภัยนี เริ มมีผลบังคับเป็ นครัง
แรก ซึ งบริ ษทั จะไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับการเจ็บป่ วยทีเกิดขึน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว

หมวดที 2 เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี เกิดขึ นจากการทีบริ ษทั เชื อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และ
ในใบแถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิมเติม (ถ้ามี) ที ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื อให้ไว้เป็ นมูลฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี ไว้ให้
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ น เท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ ง หรื อรู้อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนันไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึงถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนันๆ อาจจะได้จูง
ใจบริ ษทั ให้เรี ยกเบียประกันภัยสู งขึนอีก หรื อบอกปั ด ไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี จะตกเป็ นโมฆียะ
ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิ เสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนื อจากที ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตาม
วรรคหนึ ง
2. การไม่โต้แย้งหรื อคัดค้ านความไม่สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื องความไม่ส มบู รณ์ ข องสัญญาประกัน ภัย นี เมือกรมธรรม์ประกันภัยมี ผล
บังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึนไป นับแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครังแรก เว้น
แต่การขาดชําระเบียประกันภัย
ในกรณี ทีบริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอัน จะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัย
ภายในกําหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนัน บริ ษ ทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกัน ภัยในกรณี นี ได้
บริ ษัท จะไม่ โ ต้แ ย้ง หรื อ คัด ค้า นเรื องความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องสั ญญาประกัน ภัย นี เมื อกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
มี ผ ลบัง คับ มาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ป ระกั น ภัย ติ ด ต่ อ กัน ขึ นไป นั บ แต่ ว ัน ที กรมธรรม์ป ระกั น ภัย มี ผ ลบัง คับ
เป็ นครังแรก เว้นแต่การขาดชําระเบี ยประกันภัย
ในกรณี ทีบริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอัน จะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัย
ภายในกําหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนัน บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี ได้
3. การแก้ ไขกรมธรรม์ ประกันภัย
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือบริ ษทั ตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับต่อเมือ
บริ ษทั ได้บนั ทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อออกเป็ นเอกสารแนบท้ายหรื อใบสลักหลังให้แล้ว โดยผูม้ ีอาํ นาจทํา
การแทนบริ ษทั
4. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจําเป็ นกับการ
ประกันภัยนี และมีสิทธิ ทาํ การชันสู ตรพลิกศพในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ
ผูเ้ อาประกันภัยเพือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นนั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อา
ประกันภัยได้
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5. การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายที
ครบถ้วนและถูกต้องแล้วโดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอืน
จะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุ อนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บ ริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่ าวข้างต้น ไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่
ทังนีจะไม่เกิ น 90 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบียให้
อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่าย ทังนีนับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
6. การชําระเบียประกันภัย
การชําระเบียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยนีเป็ นแบบชําระเบียประกันภัยครังเดียว สําหรับระยะเวลา
เอาประกันภัยทังหมด โดยเบี ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันทีต งแต่
ั เริ มทําประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยจะ
เริ มมีผลบังคับตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
7.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันโดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกัน ภัย ตามที อยู่ครังสุ ดท้า ยที แจ้งให้บ ริ ษทั ทราบ ในกรณี นีบริ ษทั จะคืน เบี ย
ประกันภัยให้แก่ ผเู ้ อาประกัน ภัย โดยหักเบี ยประกันภัยสําหรั บระยะเวลาที กรมธรรม์ประกัน ภัยฉบับ นี ได้ใช้บงั คับ
มาแล้วออกตามส่ วน
7.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมีสิทธิ ได้รับ
เบียประกันภัยคืน หลังจากหักเบี ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตาม
อัตราเบียประกันภัยระยะสันตามตารางทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี
ตารางอัตราเบียประกันภัยระยะสัน
ระยะเวลาประกันภัย
ร้อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบียประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
8. การสิ นสุ ดของสั ญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี จะสิ นสุ ดเมือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ ง
เกิ ดขึนดังต่อไปนี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน
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8.1 เมือผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากสาเหตุทีไม่ได้รับความคุม้ ครอง บริ ษทั จะคืนเบี ยประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับ
ประโยชน์โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
8.2 เมือผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบียประกันภัย
8.3 ณ วันทีผูเ้ อาประกันภัยถูกจองจําอยู่ในเรื อนจําหรื อทัณฑสถาน ซึ งบริ ษทั จะคืนเบียประกันภัยให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัยโดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
8.4 กรมธรรม์ประกันภัยนี และการประกันภัยทังหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี จะสินสุ ดในเวลา 24.00 น.
ตามเวลาประเทศไทย
9. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนันโดยวิธีการ
อนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบี ยบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
10. เงือนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อ
ตัวแทนของบุค คลดังกล่าวแล้วแต่ก รณี ได้ป ฏิ บตั ิ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกัน ภัยและเงื อนไขแห่ งกรมธรรม์
ประกันภัย
11. สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ( Free look Period)
หากผูเ้ อาประกัน ภัย ประสงค์จ ะยกเลิ ก กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย มี สิ ท ธิ ข อยกเลิ ก กรมธรรม์
ประกันภัยและส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั ภายใน 15 วันนับตังแต่วนั ทีได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั
เว้น แต่ บริ ษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ ผเู ้ อาประกันภัย โดยใช้วิธีทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ อาประกัน ภัยไม่ตอ้ ง
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทังนีให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีไม่มีผลใช้บงั คับ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับ
ผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที เกิดขึ นภายในกรมธรรม์ประกันภัยนี และบริ ษทั จะคืนเบี ยประกันภัยที
ได้รับมาทังหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการทีได้ตกลงร่ วมกันโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ น
หมวดที 3. ข้ อยกเว้นทัวไป
การประกันภัยนีไม่ค้ มุ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี
3.1. การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้ อน) ก่อนการเอาประกันภัย
และยังมิได้รักษาให้ หายขาด
3.2 การตรวจรักษาทีไม่ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ ทางเลือก
หมวดที 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบียประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความ
คุม้ ครอง ดังต่อไปนี
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ภาวะโคม่ า (Coma) จากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คําจํากัดความเพิมเติม
ภาวะโคม่า (Coma)
หมายถึง
การสลบ หรื อหมดความรู ้สึกที ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรื อ
ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี ครบทุกข้อ
1.ต้องอาศัยเครื องช่วยชี วิตเพือพยุงชี พ
2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิ งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชัวโมง
3.ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทําลายอย่างถาวร มีผลทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน
นับจากวันทีสลบหรื อหมดความรู้สึก
ทังนี ไม่รวมถึงการสลบหรื อหมดความรู ้สึกที มีสาเหตุโดยตรงจากการดืม
สุราหรื อการใช้ยาในทางทีผิด (Drug Abuse)
ความคุ้มครอง
ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และเมือพ้นกําหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period)....14... วัน ทีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกัน ภัย ถ้า ผูเ้ อาประกัน ภัยได้รับ การวินิ จฉัย จากแพทย์เป็ นครั งแรกว่า อยู่ในภาวะโคม่า ซึ งมีส าเหตุ ม าจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคติ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั จะจ่ ายผลประโยชน์ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที ระบุ
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงคุม้ ครองนี จะสิ นสุ ดลงทันที
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
ภาวะโคม่ า (Coma) จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19))
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไปหากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรทีไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที กําหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
ข้ อตกลงคุ้มครอง
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แบบเหมาจ่าย)

ความคุ้มครอง
ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และเมือพ้นกําหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) …14... วัน ทีระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรื อแพทย์ผเู ้ ชี ยวชาญเฉพาะทางเป็ นครังแรกว่า
เจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองนี จะสิ นสุดลงทันที
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และเมือพ้นกําหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ….14..... วันที ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่ วยด้วยโรคติ ดเชื อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19)และต้องเข้ารับ การรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจําเป็ นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริ ษทั จะจ่ายเงินชดเชยรายวันตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนับจากวันแรกทีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม รวมทังสิ น
ไม่เกินจํานวนวันทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทังนี ความคุม้ ครองอืนใดทีผูเ้ อาประกันภัยได้รับจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่ วยงานอืนรวมทังผูร้ ับประกันภัยรายอืน
ไม่เป็ นเหตุให้เสี ยสิ ทธิ ในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี
การส่ งเอกสารหรื อหลักฐานและการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์
การชดเชยรายได้ระหว่ างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19))
ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งต้นฉบับหรื อสําเนาของใบเสร็ จแสดงรายการค่าใช้จ่ายเพือยืนยันถึง
จํานวนวันทีผูเ้ อาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมพร้อมใบรายงาน
แพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาํ ให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั
สมควรทีไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที กําหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
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คําจํากัดความทีสําคัญ
การเจ็บป่ วย

เอกสารสรุ ปความคุ้มครอง
กรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดเชือไวรั สโคโรนา2019 (COVID-19)
(ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
หมายถึง
หมายถึง

โรคติดเชือไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19)
ผู้ป่วยใน

การเข้ าพักรั กษา
ตัวครั งใดครั งหนึง

หมายถึง

หมายถึง

ค่ าใช้ จ่ายทีจําเป็ น
และสมควร

หมายถึง

ระยะเวลารอคอย
(Waiting Period)

หมายถึง

อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิด โรคที เกิดขึนกับ ผู้เอา
ประกันภัย
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามความหมายของ
องค์การอนามัยโลก (WHO)
ผู้ทีจําเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาล
เวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง ซึงต้ องลงทะเบียนเป็ น
ผู้ป่วยใน โดยได้ รับการวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้ อบ่งชีซึงเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับ
การรักษาการบาดเจ็บนันๆ และให้ รวมถึงกรณีรับตัวเป็ นผู้ป่วยใน
แล้ วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัวโมง
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเพือการรักษาใน
ฐานะผู้ป่วยในครังใดครังหนึงและให้ รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม สองครังหรื อมากกว่าด้ วยสาเหตุหรื อโรค หรื อ
ภาวะแทรกซ้ อนจากโรคเดียวกันโดยทีระยะเวลาการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม แต่ละครังห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่การ
รักษาครังสุดท้ าย ก็ให้ ถือว่าเป็ นการเข้ าพักรักษาตัวครังเดียวกันด้ วย
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ นเมือเทียบกับ
การให้ บริการทีโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิกเรี ยกเก็บกับผู้ป่วยทัวไปของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เวชกรรมหรือคลินิก ซึงผู้เอาประกันภัยเข้ ารับการรักษานัน
ระยะเวลานับจากวันทีกรมธรรม์ประกันภัยนีเริมมีผลบังคับเป็นครังแรก
ซึงบริษัทจะไม่จ่ายค่าทดแทนสําหรับการเจ็บป่ วยทีเกิดขึน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว

เงือนไขทัวไปและข้ อกําหนด(ทีสําคัญ)
การสินสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี จะสินสุดเมือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงเกิดขึน
ดังต่อไปนี แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน
1. เมือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุทีไม่ได้ รับความคุ้มครอง บริษัทจะคืนเบียประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์โดยหักเบีย
ประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
2. เมือผู้เอาประกันภัยไม่ชําระเบียประกันภัย
3. ณ วันทีผู้เอาประกันภัยถูกจองจําอยู่ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึงบริษัทจะคืนเบียประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
4. กรมธรรม์ประกันภัยนีและการประกันภัยทังหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนีจะสินสุดในเวลา 24.00 น.ตามเวลาประเทศไทย
ข้ อยกเว้ นทัวไป
การประกันภัยนีไม่ ค้ มุ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสืบเนืองจากสาเหตุดังต่ อไปนี
1. การเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชือไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้ อน) ก่ อนการเอาประกันภัยและ
ยังมิได้ รักษาให้ หายขาด
2. การตรวจรักษาทีไม่ ใช่ แผนปั จจุบัน รวมถึงแพทย์ ทางเลือก
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
 ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ภาวะโคม่ า (Coma) จากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชือไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
คําจํากัดความเพิมเติม
ภาวะโคม่ า (Coma) หมายถึง การสลบ หรื อหมดความรู้สกึ ทีได้ รบั การวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์
(Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนีครบทุกข้ อ
1.ต้ องอาศัยเครื องช่วยชีวิตเพือพยุงชีพ
2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิงเร้ าภายนอกอย่างน้ อย 96 ชัวโมง
3.ได้ รับการประเมินว่าสมองถูกทําลายอย่างถาวร มีผลทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอย่างหนึงอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง
30 วัน นับจากวันทีสลบหรื อหมดความรู้สกึ ทังนี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สกึ ทีมีสาเหตุโดยตรงจากการดืมสุราหรื อการใช้ ยา
ในทางทีผิด (Drug Abuse)
ความคุ้มครอง
เมือพ้ นกําหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period)...14...วัน ทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ถ้ าผู้เอาประกันภัยได้ รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์เป็ นครังแรกว่าอยู่ในภาวะโคม่า ซึงมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทจะ
จ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองตามข้ อตกลง
คุ้มครองนีจะสินสุดลงทันที
 ข้ อตกลงคุ้มครองโรคติดเชือไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) (แบบเหมาจ่ าย)
ความคุ้มครอง
เมือพ้ นกําหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) …14... วัน ทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้ รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ หรื อแพทย์ผ้ ูเชี ยวชาญเฉพาะทางเป็ นครั งแรกว่าเจ็บป่ วยด้ วยโรคติด เชื อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้ ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองตามข้ อตกลงคุ้มครองนี จะสินสุด
ลงทันที
 ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ ารั กษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชือไวรั ส
โคโรนา2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
เมื อพ้ นกํ าหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ..14.. วันที ระบุไว้ ใ นตารางกรมธรรม์ประกัน ภัย หากผู้เ อาประกันภัยได้ รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และต้ องเข้ ารับการรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามความจํ าเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริ ษัทจะจ่ ายเงิ นชดเชยรายวันตามจํ านวนเงิน
เอาประกันภัยทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนับจากวันแรกทีเข้ ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม รวมทังสินไม่เกินจํานวนวันทีระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
*** ความคุ้มครองและเงือนไขอืนๆทีละเอียดครบถ้ วนให้เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดเชือไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19)ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ***
หมายเหตุ: เอกสารนีเป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงือนไขทัวไป ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น ดังนัน ผู้เอาประกันภัย
ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ ประกันภัยและแผนประกันภัยทีได้ รับอย่ างถีถ้ วน
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