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กรมธรรม์ประกนัภยัโรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

(ขายผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ (Online)) 

โดยการเชือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยั ซึงถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกันภยันีและ     

เพือเป็นการตอบแทนเบียประกนัภยัทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระภายใตข้อ้บงัคบัเงือนไขทวัไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง  

ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัให้สัญญาดงัต่อไปนี 

 

หมวดที 1 คําจํากัดความ  :   

ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะ

ถือเป็นความหมายเดียวกันทงัหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะได้กําหนดไวเ้ป็นอย่างอืนใน

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

     1.1 บริษทั หมายถึง บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

     1.2 กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง ใบคาํขอเอาประกนัภยั ตารางกรมธรรมป์ระกันภยั เงือนไข

ทัว ไ ป แ ล ะ ข้อ กํา ห น ด ข้อ ต ก ล งคุ้มค ร อ ง  ข้อ ย ก เ ว้น

เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิ เศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลัง 

กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปเงือนไขทัวไป

ขอ้ตกลงคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกนัภยันี   

ซึงถือเป็นส่วนหนึงแห่งสญัญาประกนัภยัเดียวกนั 

      1.3 ผู้ เอาประกนัภยั หมายถึง ผูที้ระบุชือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ซึงเป็นบุคคลทีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

นี  

      1.4 จํานวนเงนิเอา   

             ประกนัภยั 

หมายถึง จาํนวนเงินเอาประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยันี โดยได้

แสดงไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

      1.5 วนัทีมผีลบังคบั หมายถึง ระยะเวลาเอาประกนัภยัทีมีผลบงัคบัตามทีไดร้ะบุในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั  

      1.6 การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคทีเกิดขึนกบั   

ผูเ้อาประกนัภยั 

      1.7 แพทย์ หมายถึง ผูที้สาํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตให้ขึน

ทะเบียนอย่างถูกต้องตามแพทยสภากําหนดและได้รับ

อนุญาตให้ประกอบวิช าชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิน            

ทีให้บริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม ซึงไม่ใช่

แพทย์ทีเป็นผูเ้อาประกันภัยหรือคู่สมรส หรือบิดา มารดา 

หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั   

      1.8 โรคตดิเชือไวรัสโคโรนา     หมายถึง         โรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามความหมายของ 

           2019 (COVID-19)              องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

      1.9 ผู้ป่วยใน                                 หมายถึง        ผูที้จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล 

เวชกรรม ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชวัโมง ซึงตอ้งลงทะเบียนเป็น 

ผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชี

ซึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาทีเหมาะสมสาํหรับ  
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 การรักษาการบาดเจ็บนนัๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัเป็นผูป่้วยใน  

 แลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชวัโมง 

1.10โรงพยาบาล  หมายถึง   สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับ 

     ผูป่้วยไว ้คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานทีมีจาํนวนบุคลากร 

     ทางการแพทยที์เพียงพอ ตลอดจนการจดัการให้บริการทีครบถว้น 

     โดยเฉพาะอยา่งยิงมีหอ้งสาํหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้ 

     จดทะเบียนดาํเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล 

     ของอาณาเขตนนัๆ 

1.11สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซึงจดัให้บริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ 

    ผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนดาํเนินการเป็น 

    สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนนัๆ        

1.12 มาตรฐานทาง 

        การแพทย์ 

    หมายถึง                   หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยที์เป็นสากลและนาํมา  

                  ซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจาํเป็นทาง  

                   การแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวตัิการบาดเจบ็  

                   การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสูตรหรืออืนๆ (ถา้ม)ี 

1.13 ความจําเป็นทาง   

        การแพทย์ 

     หมายถึง                    การบริการทางการแพทยต์่างๆ ทีมีเงือนไขดงันี 

                  1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวการณ ์  

              การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 

                   2) ตอ้งมีขอ้บ่งชีทางการแพทยอ์ย่างชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติั  

              ปัจจุบนั 

                   3) ตอ้งมิใช่เพือความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว  

              ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

                   4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยที  

              เหมาะสม ตามความจาํเป็นของภาวการณ์บาดเจ็บหรือการเจบ็ป่วย  

                   ของผูรั้บบริการนนั 

1.14 การเข้าพักรักษา    

        ตัวครังใดครังหนงึ 

 

 

 

 

หมายถึง การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเพือ

การรักษาในฐานะผูป่้วยในครังใดครังหนึงและใหร้วมถึงการอยู่

รักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม สองครังหรือ

มากกวา่ดว้ยสาเหตุหรือโรค หรือภาวะแทรกซอ้นจากโรคเดียวกนั

โดยทีระยะเวลาการอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

เวชกรรม แต่ละครังห่างกนัไมเ่กินกวา่ 90 วนั นบัแต่การรักษาครัง

สุดทา้ย ก็ใหถื้อว่าเป็นการเขา้พกัรักษาตวัครังเดียวกนัดว้ย 

1.15 ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น  

        และสมควร 

  หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีควรจะเป็นเมือเทียบกบั 

การใหบ้ริการทีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ 

คลินิกเรียกเก็บกบัผูป่้วยทวัไปของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

เวชกรรมหรือคลินิก ซึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานนั 

1.16 ปีกรมธรรม์   

        ประกนัภัย 

    หมายถึง                    ระยะเวลาหนึงปีนบัแต่วนัทีกรมธรรมป์ระกนัภยั มีผลบงัคบัหรือ 

                   นบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 
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1.17 ระยะเวลารอคอย       หมายถึง                        ระยะเวลานบัจากวนัทีกรมธรรมป์ระกนัภยันีเริมมีผลบงัคบัเป็นครัง 

        (Waiting Period)                                               แรก ซึงบริษทัจะไม่จ่ายค่าทดแทนสาํหรับการเจ็บป่วยทีเกิดขึน                                                                          

                                                                                    ภายในระยะเวลาดงักลา่ว   

 

หมวดที 2 เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด 

1.  สัญญาประกนัภยั 

สัญญาประกนัภยันีเกิดขึนจากการทีบริษทัเชือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบคาํขอเอาประกนัภยั และ

ในใบแถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพิมเติม (ถา้มี) ทีผูเ้อาประกันภัยลงลายมือชือให้ไวเ้ป็นมูลฐานในการตกลงรับ

ประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยันีไวใ้ห ้

     ในกรณีทีผูเ้อาประกันภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหนึง หรือรู้อยู่แลว้ใน

ขอ้ความจริงใดแตป่กปิดขอ้ความจริงนนัไวโ้ดยไมแ่จง้ใหบ้ริษทัทราบ ซึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนนัๆ อาจจะไดจู้ง

ใจบริษทัใหเ้รียกเบียประกนัภยัสูงขึนอีก หรือบอกปัด ไมย่อมทาํสัญญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยันีจะตกเป็นโมฆียะ 

ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

     บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากที ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตาม

วรรคหนึง 

2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

            บริษทัจะไม่โต้แยง้หรือคดัคา้นเรืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยันี เมือกรมธรรมป์ระกนัภยัมี ผล

บงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัติดต่อกนัขึนไป นบัแต่วนัทีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นครังแรก เวน้

แต่การขาดชาํระเบียประกนัภยั 

          ในกรณีทีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั

ภายในกาํหนด 1 เดือนนับแต่ทราบขอ้มูลนัน บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีนีได้

 บริษัทจะไม่โต้แยง้หรือคัดค้านเรืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยันี เมือกรมธรรม์ประกันภัย                  

มีผลบังคับมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึนไป นับแต่วันทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ                        

เป็นครังแรก เวน้แต่การขาดชาํระเบียประกนัภยั 

          ในกรณีทีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั

ภายในกาํหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มลูนนั บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีนีได ้

3.  การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัภัย 

  การแกไ้ขกรมธรรมป์ระกนัภยันี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือบริษทัตกลงยอมรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเมือ

บริษทัไดบ้นัทึกแกไ้ขในกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือออกเป็นเอกสารแนบทา้ยหรือใบสลกัหลงัใหแ้ลว้ โดยผูมี้อาํนาจทาํ

การแทนบริษทั  
4.  การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าทีจาํเป็นกบัการ

ประกนัภยันี และมีสิทธิทาํการชนัสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของ

บริษทั 

ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมใหบ้ริษทั ตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของ              

ผูเ้อาประกนัภยัเพอืประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นนั บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อา

ประกนัภยัได ้
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5. การจ่ายค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสีย หรือความเสียหายที

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้โดยค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอืน

จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภยัดังกล่าวขา้งตน้ไม่

เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาทีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็น  แต่

ทงันีจะไมเ่กิน 90 วนั นบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไมอ่าจจ่ายค่าทดแทนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบียให้

อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย ทงันีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระ 

6. การชําระเบียประกนัภัย 

การชาํระเบียประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยันีเป็นแบบชาํระเบียประกนัภยัครังเดียว สําหรับระยะเวลา

เอาประกนัภยัทงัหมด โดยเบียประกนัภยัจะถึงกาํหนดชาํระทนัทีตงัแต่เริมทาํประกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยัจะ

เริมมผีลบงัคบัตามทีระบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

7.  การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั 

7.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัโดย

ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภยั ตามทีอยู่ครังสุดทา้ยทีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีนีบริษทัจะคืนเบีย

ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบียประกันภยัสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบั

มาแลว้ออกตามส่วน 

7.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดโ้ดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือ และมีสิทธิไดรั้บ

เบียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตาม

อตัราเบียประกนัภยัระยะสันตามตารางทีระบุไวด้งัต่อไปนี 

ตารางอตัราเบียประกนัภยัระยะสัน 

ระยะเวลาประกนัภยั 

(ไม่เกิน/เดือน) 

ร้อยละของ 

เบียประกนัภยัเตม็ปี 

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. การสินสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมตัิ 

 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี จะสินสุดเมือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง

เกิดขึนดงัต่อไปนี แลว้แต่เหตุการณใ์ดจะเกิดขึนก่อน 
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8.1  เมือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากสาเหตุทีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง บริษทัจะคืนเบียประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บ

ประโยชน์โดยหกัเบียประกนัภยัสาํหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

8.2  เมือผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบียประกนัภยั 

8.3  ณ วนัทีผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจาํอยู่ในเรือนจาํหรือทณัฑสถาน ซึงบริษทัจะคืนเบียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัโดยหกัเบียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

 8.4 กรมธรรมป์ระกนัภยันี และการประกนัภยัทงัหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะสินสุดในเวลา 24.00 น. 

ตามเวลาประเทศไทย 

9. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีทีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูม้ีสิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนันโดยวิธีการ

อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ทาํการวินิจฉัยชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

10. เงือนไขบังคับก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค่้าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ

ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกันภยัและเงือนไขแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยั 

11. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั ( Free look Period) 

  หากผูเ้อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู ้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนันบัตงัแต่วนัทีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั 

เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยัโดยใชว้ิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้อาประกันภยัไม่ตอ้ง

ส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่บริษทั ทงันีใหถื้อวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไม่มีผลใชบ้งัคบั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับ

ผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนภายในกรมธรรมป์ระกันภยันี และบริษทัจะคืนเบียประกันภยัที

ไดรั้บมาทงัหมดใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการทีไดต้กลงร่วมกนัโดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆทงัสิน 

 

หมวดที 3. ข้อยกเว้นทัวไป 

การประกนัภยันีไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรือสืบเนืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี 

3.1. การเจ็บป่วยด้วยโรคตดิเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกนัภยั        

และยงัมไิด้รักษาให้หายขาด 

3.2 การตรวจรักษาทีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 

 

 

หมวดที 4 ข้อตกลงคุ้มครอง  

ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้กาํหนด และเอกสารแนบทา้ยแห่ง

กรมธรรมป์ระกนัภยั และเพือเป็นการตอบแทนเบียประกนัภยัทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ บริษทัตกลงจะให้ความ

คุม้ครอง ดงัต่อไปนี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) จากการเจบ็ป่วยด้วยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คําจํากัดความเพมิเติม  

ภาวะโคม่า (Coma)   หมายถึง  การสลบ หรือหมดความรู้สึกทีไดร้ับการวินิจฉยัโดยอายรุแพทย ์หรือ  

ประสาทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปนีครบทุกขอ้ 

1.ตอ้งอาศยัเครืองช่วยชีวิตเพือพยุงชีพ 

2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชวัโมง 

3.ไดรั้บการประเมินวา่สมองถูกทาํลายอยา่งถาวร มีผลทาํใหไ้ม่สามารถ 

ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัอยา่งหนึงอย่างใดอยา่งถาวร ภายหลงั 30 วนั  

นบัจากวนัทีสลบหรือหมดความรู้สึก 

ทงันี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกทีมีสาเหตุโดยตรงจากการดืม

สุราหรือการใชย้าในทางทีผิด (Drug Abuse) 

ความคุ้มครอง   

 ในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั และเมือพน้กาํหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period)....14... วนั ทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย  ถา้ผูเ้อาประกันภยัได้รับการวินิจฉัยจากแพทยเ์ป็นครังแรกว่าอยู่ในภาวะโคม่า ซึงมีสาเหตุมาจาก             

การเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุ

ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหต้ามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและความคุม้ครอง

ตามขอ้ตกลงคุม้ครองนีจะสินสุดลงทนัที 

การส่งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพมิเตมิเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์

ภาวะโคม่า (Coma) จากการเจบ็ป่วยด้วยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)) 

 ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูร้ับประโยชน์ จะตอ้งส่งใบรายงานแพทยที์ระบุอาการสาํคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษา  

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักลา่ว ไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนั

สมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 

 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

โรคตดิเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แบบจ่ายตามจริง) 

ความคุ้มครอง  

ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และเมือพน้กาํหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) …14….. วนั ทีระบุไวใ้น

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉยัเป็นว่าเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) และตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลจากแพทยห์รือแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสาํหรับค่าใชจ่้าย

ทีจาํเป็นและสมควรซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจาํนวนเงิน

ทีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยั 
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การรักษานอกประเทศไทย  

 การรักษาพยาบาลเนืองจากการบาดเจ็บตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยันี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ตามวนัทีทีระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพมิเติมเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองโรคติด

เชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)) (แบบจ่ายตามจริง) 

 ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ส่งเอกสาร หรือหลกัฐาน

ใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก  

โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํหนดโดยบริษทั 

 2. ใบรายงานแพทยที์ระบุอาการสาํคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 

 3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 

 4. เอกสารหรือหลกัฐานตามทีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็น (ถา้มี) 

 ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบับ และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จที

รับรองยอดเงินทีจ่ายไป เพือใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนทีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยั

ไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอืนใด หรือจากการประกนัภยัอืนมาแลว้ให ้ผูเ้อาประกนัภยัส่งสําเนา

ใบเสร็จทีมีการรับรองยอดเงินทีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอืนเพือเรียกร้อง ส่วนทีขาดจากบริษทั 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

ความคุ้มครอง   

 ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั และเมือพน้กาํหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ….14..... วนัทีระบุไวใ้น

ตารางกรมธรรม์ประกันภยั  หากผูเ้อาประกันภยัไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจําเป็น                   

ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์  บริษทัจะจ่ายเงินชดเชยรายวนัตามจาํนวนเงินเอาประกนัภัยทีระบุในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยันับจากวนัแรกทีเขา้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

รวมทงัสินไมเ่กินจาํนวนวนัทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทงันี ความคุม้ครองอืนใดทีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอืนรวมทงัผูรั้บประกนัภยัรายอืน

ไม่เป็นเหตุใหเ้สียสิทธิในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยันี 
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การส่งเอกสารหรือหลกัฐานและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมเฉพาะ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลจากโรคตดิเชือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)) 

 ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูร้ับประโยชน์ จะตอ้งส่งตน้ฉบบัหรือสําเนาของใบเสร็จแสดงรายการค่าใชจ่้ายเพือยืนยนัถึง

จาํนวนวนัทีผูเ้อาประกนัภยัเขา้พกัรักษาตวัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมพร้อมใบรายงาน

แพทยที์ระบุอาการสาํคญั  ผลการวินิจฉยั และการรักษา   

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักลา่ว ไม่ทาํใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนั

สมควรทีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทาํไดแ้ลว้ 


