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กรมธรรม์ประกนัภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์(ONLINE))  
 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการตอบแทน 
เบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ญัญาประกนัภยักบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นความหมายเดียวกนั 
ทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง  ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง  
      ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง 
      ใบสลกัหลงักรมธรรมแ์ละเอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ 
      ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยัน้ี 
บริษัท   หมายถึง  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผู้เอาประกนัภัย  หมายถึง  บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง  ผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั และไดร้ะบุช่ือไวใ้น 

เอกสารแนบตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ 
1. คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีมีอายไุม่เกิน...-...ปีบริบูรณ์  
2. บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรส ท่ีมีอายุตั้งแต่...-...
สัปดาห์แต่ไม่เกิน...-...ปีบริบูรณ์ และยงัมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน...-...ปี
บริบูรณ์ และก าลงัศึกษาอยู ่

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง  ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะบุคคลท่ีระบุ 
ช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ เอกสารแนบทา้ย 

การเจบ็ป่วย  หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบั 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

แพทย์   หมายถึง  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่ง 
ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรม 
ในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

แพทย์ทางเลือก  หมายถึง  การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคโดยวธีิการแพทย ์
แผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ 
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  หมายถึง  แพทยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรจากแพทยสภาหรือสถาบนัเทียบเท่า และ 
เฉพาะโรคหรือ    ไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้ซ่ึงเป็นแพทยผ์ูใ้หค้  าปรึกษา ดูแล หรือรักษาร่วมกบั 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง   แพทยเ์จา้ของไข ้
พยาบาล   หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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ผู้ป่วยใน   หมายถึง  ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
โดยไดรั้บการวนิิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐาน 
ทางการแพทยแ์ละในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บ 
หรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน 
แลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

ผู้ป่วยนอก  หมายถึง  ผูท่ี้รับบริการอนัเน่ืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก  
หรือในหอ้งรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตามขอ้วนิิจฉยัและขอ้บ่งช้ีท่ีเป็นมาตรฐาน 
ทางการแพทยใ์นการเขา้รักษาเป็นผูป่้วยใน 

โรงพยาบาล  หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไว ้
คา้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีท่ีมีจ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์
เพียงพอ ตลอดจนการจดัการให้บริการท่ีครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้อง
ส าหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง  สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วยไว ้
คา้งคืนและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม 
ตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

คลนิิก   หมายถึง  สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการโดยแพทย ์
ท าการรักษาพยาบาล ตรวจวนิิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

เอดส์ (AIDS)  หมายถึง  ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิดจาก 
การติดเช้ือไวรัสเอดส์ และใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส  
เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ  
ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV. 
(Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาสใหร้วมถึงแต่ 
ไม่จ ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis  
Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคล าไสอ้กัเสบหรือเร้ือรัง (Organism or  
Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส (Virus) และ/หรือ เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ัว่ไป  
(Disseminated Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm)  
ใหร้วมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลลน์ ้ าเหลือง 
ท่ีระบบศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma)  
และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็นอาการของ 
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)  
หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหค้นท่ีเป็นเสียชีวติอยา่งกะทนัหนั เจ็บป่วย  
หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง(AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส HIV  
(Human Immuno Deficiency Virus) โรคท่ีท าใหเ้ยือ่สมองเส่ือม  
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

โรคตดิต่อ  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากเช้ือโรคหรือพิษของเช้ือโรค ซ่ึงสามารถแพร่โดยทางตรงหรือ 
ทางออ้มมาสู่คน   
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หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 

1. สัญญาประกนัภัย 

สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั 

และในใบแถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้หไ้วเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยั 

ตามสญัญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ในขอ้ความจริงใด 

แต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียก 

เบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865  
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปี
กรมธรรม์ประกันภยัติดต่อกันข้ึนไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัมีผลบังคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ีย
ประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือน 
นบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

3. การแก้ไขกรมธรมม์ประกนัภัย 
การแกไ้ขกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงยอมรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือบริษทัได้
บนัทึกแกไ้ขในกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือออกเป็นเอกสารแนบทา้ยหรือใบสลกัหลงัใหแ้ลว้ โดยผูมี้อ  านาจท าการแทนบริษทั 

4. การช าระเบีย้ประกนัภัย และการเร่ิมความคุ้มครอง 
4.1 การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีแรก ผูเ้อาประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัทนัทีและความคุม้ครองจะเร่ิม 

ในวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
4.2 การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออายผุูเ้อาประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีก่อนหนา้ส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและความคุม้ครอง
ในปีต่ออาย ุจะเป็นดงัน้ี 
4.2.1 หากผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าว ให้ถือวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

ในปีท่ีต่ออายเุป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากในปีก่อนหนา้ และไม่น าเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ 15 เร่ือง 
ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 

4.2.2 หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับปีท่ีต่ออายภุายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหถื้อวา่ความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้น 
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
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5. การแถลงอายุหรือเพศทีค่ลาดเคล่ือน 
ถา้มีการแถลงอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให้ 
5.1 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกว่าท่ีก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะเท่ากบั

จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น อาจซ้ือความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดต้ามอายแุละเพศท่ีถูกตอ้ง
แทจ้ริง หากอายุหรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆใหแ้ต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีไดช้ าระแลว้ 

5.2 บริษทัได้รับเบ้ียประกันภยัเกินกว่าอตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัในส่วนท่ีเกินให้แก่ผูเ้อาประกันภยั 
อยา่งไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พ่ือการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยั
ในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

6. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 
6.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายตุ่อเน่ืองได ้จนถึงรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัมีอายไุม่เกิน 

...100...ปีบริบูรณ์ บริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิใน 
6.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยัและอายท่ีุเพ่ิมข้ึนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง

และ 
6.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออายไุด ้
 ตามความจ าเป็น 

6.2 บริษทัอาจปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหรือขยายความคุม้ครองใดๆ 
ของเง่ือนไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

7. การปรับเบีย้ประกนัภัย 
บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัตามช่วงอายุท่ีเปล่ียนไปของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามอตัราท่ี
บริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8. การส้ินสุดความคุ้มครอง 
8.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน

ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
8.1.1 ณ วนัส้ินสุดตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ...100...ปีบริบูรณ์  
8.1.2 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับ 
 ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
8.1.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
8.1.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ 4 การช าระเบ้ียประกนัภยัและ 
 การเร่ิมความคุม้ครอง 

8.2 ความคุม้ครองของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแต่ละราย จะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
8.2.1 ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองขาดคุณสมบติัในการเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดไว ้
8.2.2 เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติ บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ 

 โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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8.2.3 เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ 
 ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก 
 ตามส่วน 
8.2.4 เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไข ขอ้ 8.1 

8.3 ความคุม้ครองในแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยจะส้ินสุด เม่ือบริษทัไดจ่้ายผลประโยชน์เท่ากบั
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยนั้นแลว้ 

8.4 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินสุดใน เวลา 24.00 น. 
ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

9. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี 
และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าผลประโยชน์นั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองได ้

10. การแจ้งและการเรียกร้อง 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเจ็บป่วย  
ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวติตอ้งแจง้ให้ 
บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้
แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

11. การส่งหลกัฐานการเรียกร้อง 
ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองทางการแพทย ์และ/หรือผลตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ 
3. เอกสารท่ีบริษทัร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ 
โดยให้ส่งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทย ์ระบุว่าเป็นภาวะหรือโรคตามขอ้ตกลง
คุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

12. การจ่ายค่าผลประโยชน์ 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานตามการส่งหลกัฐาน
การเรียกร้องเงินผลประโยชน์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั  
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้  
บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
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13. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

13.1 ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั 
และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
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 บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัว่าผูไ้ด้รับความคุม้ครองได้
กระท าการโดยทุจริตเพ่ือใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก
ตามส่วน 

ทั้งน้ีบริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 

14. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลง
ยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

15. ระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว ้ใน
แต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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16. การเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตของผูเ้อาประกันภยั ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ท่ีไดใ้ชว้ธีิการหรือเคร่ืองมือท่ีฉอ้ฉลใดๆ เพ่ือใหไ้ดรั้บผลประโยชน์
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดท้นัที ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

17. เง่ือนไขบังคบัก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชผ้ลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

18. สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free Look Period) 
หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่
บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งส่งคืนกรมธรรม์
ประกนัภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ีให้ถือวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลบงัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัน้ี และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หัก
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองโรคหรือการเจบ็ป่วยด้วยโรคทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจาก 
เหตุต่างๆ หรือเกดิขึน้ในเวลาดงัต่อไปนี ้
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
2. การเป็นโรคใดๆ ดงักล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอนัเป็นผลจากการตดิยา หรือสารเสพตดิ หรือแอลกอฮอล์ 
3. การตรวจรักษาทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
 
 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครอง
ดงัต่อไปน้ี
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณเีป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมาจากเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ 
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ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคไข้หวดัใหญ่    หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ (Influenza Virus) 

โดยเช้ือไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเอ บีและซี 
 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงว่า ในขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคไขห้วดั ซ่ึงเกิดข้ึนหลงั
ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period)……15…..วนั และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่……5…..วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐาน
ทางการแพทย ์ บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เจ็บป่วยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชน์ครบถว้นแลว้ ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีส าหรับผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายนั้นๆ ถือเป็นอนัส้ินสุดทนัที 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณเีป็นผู้ป่วยใน 

เน่ืองมาจากเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) 
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ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคมือ เท้า ปาก    หมายถึง  เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses  
(Hand, Foot and Mouth Disease)  ท่ีพบเฉพาะในมนุษย ์มีหลายสายพนัธ์ุส าหรับสายพนัธ์ุท่ีก่อ 

โรค โรคมือ เทา้ ปาก ไดแ้ก่ coxsackievirus group A, 
type 16 และ group A type 4, 5, 9 และ 10; group B type 2  
และ 5 และ enterovirus 71  
 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงวา่ ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคมือ เทา้ ปาก (Hand, Foot 
and Mouth Disease ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period)……15…..วนั และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้
รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่น้อยกว่า……5…..วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตาม
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 
ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เจ็บป่วยดว้ยโรคมือ เทา้ ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชน์ครบถว้นแลว้ ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีส าหรับผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายนั้นๆ ถือเป็นอนัส้ินสุดทนัที
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณเีป็นผู้ป่วยใน 
เน่ืองมาจากเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทีม่ียุงเป็นพาหะ 
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ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคไข้เลือดออกเดงก ี  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever)  
(Dengue hemorrhagic fever-DHF)   ชนิดท่ีมียงุลายเป็นพาหะน าโรค 
โรคตดิเช้ือไวรัสซิกา  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV)  
(Zika Virus Disease)    มียงุลาย (Aedes) เป็นพาหะน าโรค โดยเช้ือไวรัสซิกาจดัอยูใ่นวงศ ์

(Family) Flaviviridae ตระกลู (Genus) Flavivirus  
มีรหสัพนัธุกรรมชนิดอาร์เอน็เอสายเด่ียว 

โรคไข้สมองอกัเสบ เจ อ ี  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส Japanese encephalitis virus 
(Japanese Encephalitis)    (JEV) โดยมียงุร าคาญเป็นพาหะน าโรค 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากร่างกายติดเช้ือไวรัสช่ือ ชิคุนกนุยาไวรัส 
โรคชิคุนกนุยา (Chikungunya)   (Chikungunya virus หรือ ยอ่วา่ CHIK V) ซ่ึงเป็นไวรัสในตระกลู  

Togaviridae 
โรคไข้จบัส่ัน (Malaria) หรือ  หมายถึง  โรคไขจ้บัสัน่ (Malaria) หรืออีกหลายๆช่ือ คือ ไขป่้า ไขป้้าง 
ไข้ป่า      ไขร้้อนเยน็ ไขด้อกสกั เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือโปรโตซวัพลาส 

โมเดียม (Plasmodium) ท่ีก่อโรคในมนุษยมี์อยู ่5 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. Plasmodium falciparum 
2. Plasmodium vivax 
3. Plasmodium ovale 
4. Plasmodium malariae 
5. Plasmodium knowlesi 

 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงวา่ ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อโรคใดโรคหน่ึงตามท่ี
ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
1. โรคไขเ้ลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)  
2. โรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) 
3. โรคไขส้มองอกัเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) 
4. โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย หรือโรคชิคุนกนุยา (Chikungunya)  
5. โรคไขจ้บัสัน่ (Malaria) 
ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period)……15…..วนั และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า……5…..วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เจ็บป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชน์ส าหรับโรคใดโรคหน่ึงแลว้ ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีส าหรับผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายนั้นๆ 
ถือเป็นอนัส้ินสุดทนัที 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณเีป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมาจากเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ 
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ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคไข้หวดัใหญ่    หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ (Influenza Virus) 

โดยเช้ือไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเอ บีและซี 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงวา่ ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ ซ่ึงเกิดข้ึนหลงั
ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period)……15…..วนั และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่……1…..วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐาน
ทางการแพทย ์ บริษทัจะเร่ิมจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนั ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ส าหรับการพกัรักษาตวัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตั้งแต่วนัท่ี……1…..ของการพกัรักษาตวั เป็นตน้ไป สูงสุดไม่เกิน……30…..วนั  
 
ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เจ็บป่วยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชน์ครบถว้นแลว้ ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีส าหรับผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายนั้นๆ ถือเป็นอนัส้ินสุดทนัที 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณเีป็นผู้ป่วยใน 

เน่ืองมาจากเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) 

OCD-7-081O01TI007 

 
 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคมือ เท้า ปาก     หมายถึง  เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses  
(Hand, Foot and Mouth Disease)  ท่ีพบเฉพาะในมนุษย ์มีหลายสายพนัธ์ุส าหรับสายพนัธ์ท่ีก่อ 

โรค โรคมือ เทา้ ปาก ไดแ้ก่ coxsackievirus group A, 
type 16 และ group A type 4, 5, 9 และ 10; group B type 2  
และ 5 และ enterovirus 71  

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงวา่ ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคมือ เทา้ ปาก (Hand, foot 
and mouth disease) ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period)……15…..วนั และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้
รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า……1…..วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์  บริษัทจะเร่ิมจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนั ตามจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรับการพกัรักษาตวัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตั้งแต่วนัท่ี……1…..ของการ
พกัรักษาตวั เป็นตน้ไป สูงสุดไม่เกิน……30…..วนั  
 
ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เจ็บป่วยดว้ยโรคมือ เทา้ ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชน์ครบถว้นแลว้ ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีส าหรับผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายนั้นๆ ถือเป็นอนัส้ินสุดทนัที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณเีป็นผู้ป่วยใน 

เน่ืองมาจากเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทีม่ียุงเป็นพาหะ 
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ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคไข้เลือดออกเดงก ี  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever)  
(Dengue hemorrhagic fever-DHF)   ชนิดท่ีมียงุลายเป็นพาหะน าโรค 
โรคตดิเช้ือไวรัสซิกา  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV)  
(Zika Virus Disease)    มียงุลาย(Aedes) เป็นพาหะน าโรค โดยเช้ือไวรัสซิกาจดัอยูใ่น 

วงศ ์(Family) Flaviviridae ตระกลู (Genus) Flavivirus  
มีรหสัพนัธุกรรมชนิดอาร์เอน็เอสายเด่ียว 

โรคไข้สมองอกัเสบ เจ อ ี  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส Japanese encephalitis virus 
(Japanese Encephalitis)    (JEV) โดยมียงุร าคาญเป็นพาหะน าโรค 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากร่างกายติดเช้ือไวรัสช่ือ ชิคุนกนุยาไวรัส 
โรคชิคุนกนุยา (Chikungunya)   (Chikungunya virus หรือยอ่วา่ CHIK V) ซ่ึงเป็นไวรัสในตระกลู  

Togaviridae 
โรคไข้จบัส่ัน (Malaria) หรือ  หมายถึง  โรคไขจ้บัสัน่ (Malaria) หรืออีกหลายๆช่ือ คือ ไขป่้า ไขป้้าง 
ไข้ป่า      ไขร้้อนเยน็ ไขด้อกสกั เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือโปรโตซวัพลาส 

โมเดียม (Plasmodium) ท่ีก่อโรคในมนุษยมี์อยู ่5 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. Plasmodium falciparum 
2. Plasmodium vivax 
3. Plasmodium ovale 
4. Plasmodium malariae 
5. Plasmodium knowlesi 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงวา่ ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อโรคใดโรคหน่ึงตามท่ี
ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
1. โรคไขเ้ลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)  
2. โรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) 
3. โรคไขส้มองอกัเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) 
4. โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย หรือโรคชิคุนกนุยา (Chikungunya)  
5. โรคไขจ้บัสัน่ (Malaria) 
ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period)……15…..วนั และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า……1…..วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ บริษทัจะเร่ิมจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวนั ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าหรับการพกัรักษาตวัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตั้งแต่วนัท่ี……1…..ของการพกัรักษาตวั เป็นตน้
ไป สูงสุดไม่เกิน……30…..วนั  
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ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
เจ็บป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี 

หากบริษทัจ่ายผลประโยชน์ส าหรับโรคใดโรคหน่ึงแลว้ ขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีส าหรับผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายนั้นๆ 
ถือเป็นอนัส้ินสุดทนัที 
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สรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(ONLINE))   

 
 
 
ค ำจ ำกดัควำมทีส่ ำคัญ 
กำรเจบ็ป่วย   หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไขห้รือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบั 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
โรคตดิต่อ หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากเช้ือโรคหรือพิษของเช้ือโรค ซ่ึงสามารถแพร่โดย 

ทางตรงหรือทางออ้มมาสู่คน 
โรคไข้เลือดออกเดงก ี  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever) 
(Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)   ชนิดท่ีมียงุลายเป็นพาหะน าโรค 
โรคไข้หวดัใหญ่   หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ (Influenza Virus) 

โดยเช้ือไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ ชนิดเอ บี และซี 

โรคมือ เท้ำ ปำก   หมายถึง  เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ท่ีพบเฉพาะใน  
(Hand, Foot and Mouth Disease)   มนุษย ์มีหลายสายพนัธ์ุส าหรับสายพนัธ์ุท่ีก่อโรค โรคมือ เทา้ ปาก  

ไดแ้ก่ coxsackievirus group A, type 16 และ group A type 4, 5, 9 และ 
10; group B type 2 และ 5 และ enterovirus 71 

โรคตดิเช้ือไวรัสซิกำ  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) มียงุลาย (Aedes) 
(Zika Virus Disease)    เป็นพาหะน าโรค โดยเช้ือไวรัสซิกาจดัอยูใ่นวงศ ์(Family) Flaviviridae  

ตระกลู (Genus) Flavivirus มีรหสัพนัธุกรรมชนิดอาร์เอน็เอสายเด่ียว 
โรคไข้สมองอกัเสบ เจ อ ี  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส Japanese encephalitis virus (JEV) 
(Japanese Encephalitis)     โดยมียงุร าคาญ เป็นพาหะน าโรค 
โรคไข้ปวดข้อยุงลำย  หมายถึง  โรคท่ีเกิดจากร่างกายติดเช้ือไวรัสช่ือ ชิคุนกนุยาไวรัส  
หรือโรคชิคุนกนุยำ (Chikungunya)   (Chikungunya virus หรือยอ่วา่ CHIK V) ซ่ึงเป็นไวรัสในตระกลู  

Togavirida 
โรคไข้จบัส่ัน (Malaria)  หมายถึง  โรคไขจ้บัสัน่ (Malaria) หรืออีกหลายๆช่ือ คือ ไขป่้า ไขป้้าง ไขร้้อนเยน็  
หรือไข้ป่ำ     ไขด้อกสกั เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือโปรโตซวัพลาสโมเดียม  

(Plasmodium) ท่ีก่อโรคในมนุษยมี์อยู ่5 ชนิด ไดแ้ก่  
1.  Plasmodium falciparum  
2.  Plasmodium vivax  
3.  Plasmodium ovale  
4.  Plasmodium malariae 
5.  Plasmodium knowlesi 

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
(COVID-19)  ความหมายขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
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เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก ำหนด 
1. กำรแจ้งและกำรเรียกร้อง 

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเจ็บป่วย  
ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวติตอ้งแจง้ให ้
บริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้
แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

2. กำรส่งหลกัฐำนกำรเรียกร้อง 
ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
แลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรับรองทางการแพทย ์และ/หรือผลตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ 
3. เอกสารท่ีบริษทัร้องขอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ 
โดยให้ส่งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทย ์ระบุว่าเป็นภาวะหรือโรคตามขอ้ตกลง
คุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 

3. กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการประกนัภยัน้ี 
และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าผลประโยชน์นั้น บริษทัอาจปฏิเสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองได ้

4. ระยะเวลำทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส าหรับการเจ็บป่วยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว ้ใน
แต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรกตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

5. กำรเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตของผูเ้อาประกันภยั ผูไ้ด้รับความ
คุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ท่ีไดใ้ชว้ธีิการหรือเคร่ืองมือท่ีฉอ้ฉลใดๆ เพื่อใหไ้ดรั้บผลประโยชน์
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดท้นัที ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

6. สิทธิกำรขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free Look Period) 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยและส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เว้นแต่
บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลบังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์
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ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กำรประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครองโรคหรือกำรเจบ็ป่วยด้วยโรคทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบำงส่วน 
อนัเน่ืองมำจำกเหตุต่ำงๆ หรือเกดิขึน้ในเวลำดงัต่อไปนี ้
1. โรคเอดส์ หรือกำมโรคหรือโรคตดิต่อทำงเพศสัมพนัธ์ 

2. กำรเป็นโรคใดๆ ดงักล่ำวของผู้ได้รับควำมคุ้มครองอนัเป็นผลจำกกำรตดิยำ หรือสำรเสพตดิ หรือแอลกอฮอล์ 

3. กำรตรวจรักษำทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทำงเลือก 

ควำมคุ้มครอง 
1. ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวญั กรณีเป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมำจำกเจบ็ป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ 
 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และท าใหผู้ ้

ไดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่จ านวนวนัท่ีก าหนด 
บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

2. ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวญั กรณีเป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมำจำกเจบ็ป่วยด้วยโรคมือ เท้ำ ปำก (Hand, Foot and Mouth Disease) 
 หากผูไ้ด้รับความคุม้ครองเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่

คุม้ครอง (Waiting Period) และท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่จ านวนวนัท่ีก าหนด บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

3. ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวญั กรณีเป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมำจำกเจบ็ป่วยด้วยโรคตดิต่อทีม่ยุีงเป็นพำหะ 
 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อโรคใดโรคหน่ึงตามท่ีก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1. โรคไขเ้ลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)  
2. โรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) 
3. โรคไขส้มองอกัเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) 
4. โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย หรือโรคชิคุนกนุยา (Chikungunya)  
5. โรคไขจ้บัสัน่ (Malaria) 

 ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่จ านวนวนัท่ีก าหนด บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4. ผลประโยชน์ชดเชยรำยวนั กรณีเป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมำจำกเจบ็ป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ 
 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และท าใหผู้ ้

ไดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่จ านวนวนัท่ีก าหนด 
บริษทัจะจ่ายชดเชยรายวนัใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

5. ผลประโยชน์ชดเชยรำยวนั กรณีเป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมำจำกเจบ็ป่วยด้วยโรคมือ เท้ำ ปำก (Hand, Foot and Mouth Disease) 
 หากผูไ้ด้รับความคุม้ครองเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่

คุม้ครอง (Waiting Period) และท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าจ านวนวนัท่ีก าหนด บริษทัจะจ่ายชดเชยรายวนัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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6. ผลประโยชน์ชดเชยรำยวนั กรณีเป็นผู้ป่วยใน เน่ืองมำจำกเจบ็ป่วยด้วยโรคตดิต่อทีม่ยุีงเป็นพำหะ 
 หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อโรคใดโรคหน่ึงตามท่ีก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1. โรคไขเ้ลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)  
2. โรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) 
3. โรคไขส้มองอกัเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) 
4. โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย หรือโรคชิคุนกนุยา (Chikungunya)  
5. โรคไขจ้บัสัน่ (Malaria) 
 ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าจ านวนวนัท่ีก าหนด บริษทัจะจ่ายชดเชยรายวนัให้แก่ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
*** ความคุม้ครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีละเอียดครบถว้น ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภยัโรคติดต่อแบบระบุโรค (ขายผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส์(ONLINE)) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) *** 
 
 
 
หมายเหตุ: เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ บริษทัสามารถเลือก 
ความคุม้ครองในการจดัท าแผนประกนัภยัเฉพาะได ้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และแผนประกนัภยัท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น 


