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กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพแบบเฉพาะโรค แบบกลุ่ม  
 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อเป็นการตอบแทน 
เบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด 
ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัใหส้ญัญากบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะถือเป็นความหมายเดียวกนั 
ทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
บริษัท   หมายถึง  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง  ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง  
      ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค าขอประกนัภยั ใบรับรอง 
      การประกนัภยั ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุใบสลกัหลงักรมธรรม ์
      ประกนัภยั และเอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม ์
      ประกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรม ์

ประกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ของผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครอง 

ผู้เอาประกนัภัย  หมายถึง  ลูกจา้งหรือสมาชิกของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีไดร้ะบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรม ์
ประกนัภยั หรือเอกสารแนบทา้ย 

ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง  ผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั และไดร้ะบุช่ือไวใ้น 
ตารางกรมธรรมประกนัภยั ไดแ้ก่ 
1.  “คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายไุม่เกิน....-....ปี   
     บริบูรณ์  
2.  “บุตร” หมายถึง บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัหรือของคู่สมรส และ 
    มีอายตุั้งแต่......-.......สปัดาห์แต่ไม่เกิน .....-...... ปีบริบูรณ์ และยงัมิไดส้มรส  
    หรืออายไุม่เกิน...-..... ปีและก าลงัศึกษาอยู ่

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง  ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะบุคคลท่ีระบุ 
ช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

อุบัตเิหตุ   หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าใหเ้กิดผลท่ี 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั   

การบาดเจบ็  หมายถึง  การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ 
และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจบ็ป่วย  หมายถึง  อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครอง 

ความสูญเสียหรือ  หมายถึง  การบาดเจ็บทางร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุ 
ความเสียหายใดๆ    และท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ 

ถาวรส้ินเชิง หรือไดรั้บบาดเจ็บ 
ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง  ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งรับภาระตามขอ้ตกลงของ 
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สญัญาประกนัภยั 
แพทย์   หมายถึง  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต  ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่ง 

ถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรมใน 
ทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม 

แพทย์ทางเลือก  หมายถึง  การตรวจวนิิจฉยั การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคโดยวธีิการแพทย ์
แผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ 
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  หมายถึง  แพทยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรจากแพทยสภาหรือสถาบนัเทียบเท่า และ 
เฉพาะโรคหรือ    ไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้ซ่ึงเป็นแพทยผ์ูใ้หค้  าปรึกษา ดูแล หรือรักษาร่วมกบั 
แพทย์เฉพาะทาง    แพทยเ์จา้ของไข ้
พยาบาล   หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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 ้

มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง  หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล  
และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทย ์
และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ       
ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและ หมายถึง  ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบั 
สมควร     การใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 

เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
หรือคลินิก ซ่ึงผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รับการรักษานั้น 

ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง  การบริการทางการแพทยต์่างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บ 

การเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ 
2. ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
3. ตอ้งมิใช่เพ่ือความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัวผูรั้บบริการ 

หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4. ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม 

ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ
นั้นๆ 

ผู้ป่วยใน (IPD)                     หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัใ นโ ร ง พ ย า บ า ล 
หรือ ส ถ า น พ ย า บ า ล เ พื่อ ก า รรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วย
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อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

การผ่าตดัใหญ่                       หมายถึง การผ่าตดัท่ีผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชย้าสลบแบบ
ทั่วไป (General Anaesthesia) หรือการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 
(Regional Anaesthesia) 

การพกัรักษาเป็นผู้ป่วยใน     หมายถึง  การเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือการรักษาดว้ยการผา่ตดัใหญ่ท่ีไม่ตอ้งเขา้ 
คร้ังใดคร้ังหนึ่ง     พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลแต่ 
(Per Confinement) ละคร้ัง และให้รวมถึงการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือการรักษาดว้ยการ

ผ่าตดัใหญ่ท่ีไม่ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลไม่ว่าก่ีคร้ังก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วย
เดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีเ ก่ียวข้อง หรือ
ต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ี ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลคร้ังสุดทา้ย ก็ใหถื้อวา่เป็นการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังเดียวกนัดว้ย 

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 

การก่อการร้าย  หมายถึง  การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคล หรือ 
กลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ี 
เก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา  
ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาล  
และ/หรือ สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืน 
ตระหนกหวาดกลวั 

ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง  ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หรือนบัแต่วนั 
ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 
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หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 

1. สัญญาประกนัภัย 

สญัญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองใน 

ใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดใ้ห้ไวเ้ป็นหลกัฐาน
ในการตกลงรับประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรู้้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยูแ่ลว้ใน 

ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให ้

บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือบอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยั สญัญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ 

ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแถลงไวใ้น
เอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสญัญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลง 

ขอ้ความใดๆ ในสัญญาประกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีหรือใน
เอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

3. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปี
ข้ึนไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสญัญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือน 
นบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้

4. การบันทกึและเกบ็รักษารายละเอยีดของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
4.1 ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัจะตอ้งเก็บรักษาบนัทึกเอกสารเก่ียวกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแต่ละคนท่ีเอาประกนัภยัตาม   

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นรายบุคคล แสดงช่ือ เพศ อาย ุหรือวนัเดือนปีเกิด จ านวนเงินผลประโยชน์ วนัท่ีกรมธรรม์ 
ประกนัภยัมีผลบงัคบั วนัส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

4.2 ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบนัทึกเอกสารน้ี จะไม่ท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสมบูรณ์อยูแ่ลว้เส่ือมเสียไป  
และไม่ท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัท่ีถูกยกเลิกโดยชอบแลว้กลบัมีผลต่อไปอีก แต่เม่ือไดต้รวจพบความผิดพลาด 
เช่นวา่น้ีแลว้ใหจ้ดัการปรับปรุงตามความเป็นธรรม 

4.3 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานอนัเป็นขอ้พิสูจน์แก่บริษทัตามท่ีตอ้งการในเร่ืองต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยั บรรดาเอกสารต่างๆ ท่ีบุคคลใดส่งใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัเก่ียวกบั 
การประกนัภยัน้ีรวมทั้งหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษทัเขา้ตรวจ 
ดูไดต้ามสมควร 

5. การแถลงอายุหรือเพศทีค่ลาดเคล่ือน 
ถา้มีการแถลงอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให้ 
5.1 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกวา่ท่ีก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะเท่ากบั 
 จ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีได้ช าระแลว้นั้นสามารถซ้ือความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดต้ามอายุและเพศท่ี

ถูกตอ้งแท้จริง หากอายุหรือเพศของผูไ้ด้รับความคุม้ครองท่ีถูกตอ้งแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุม้ครองภายใต้
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กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ี
ไดช้ าระมาแลว้แทน 

5.2 บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรม ์

ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั อยา่งไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พ่ือการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั 

ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

6. การเปลีย่นอาชีพ 
ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บบาดเจบ็ในขณะท่ีกระท าการโดยมีคา่ตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตรายมากกวา่อาชีพ
ท่ีไดแ้จง้ไวแ้ต่เดิม บริษทัจะจ่ายคา่สินไหมทดแทนใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิม
และจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถา้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้า่เป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยันอ้ยกวา่อาชีพ 

ประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหต้ามส่วนนบัแตว่นัท่ีบริษทัไดรั้บ 

หลกัฐานแสดงการเปล่ียนอาชีพแลว้ 

7. การช าระเบีย้ประกนัภัย และการเร่ิมความคุ้มครอง 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกช าระเบ้ียประกนัภยัไดด้งัต่อไปน้ี 
7.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัแบบรายปี 

การช าระเบ้ียประกันภยัแบบรายปีจะถึงก าหนดช าระทันที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดยผูถื้อกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

7.2 กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัแบบราย ........-......... เดือน ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ใบรับรองการ
ประกนัภยั 

7.2.1 การช าระเบ้ียประกนัภยัของงวดแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที หรือก่อนความคุม้ครองจะเร่ิมตน้โดย 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุในหนา้ 
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

7.2.2 เบ้ียประกนัภยัของงวดถดัไป ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยั 
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยั 
ใหถื้อวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากงวดก่อนหนา้ และบริษทัจะไม่
น าเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของ
สญัญาประกนัภยัมาเร่ิมนบัใหม่ 

หากบริษทัยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวได ้ใหถื้อวา่ความคุม้ครอง ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
เป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดช้ าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้
7.2.3 ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนใดๆในระยะเวลาผอ่นผนั และบริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระเบ้ีย 

ประกนัภยั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัเป็นจ านวนเท่ากบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บส าหรับงวดการช าระเบ้ีย 

ประกนัภยันั้นออกจากค่าทดแทนท่ีตอ้งชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนส่วนท่ีเหลือใหก้บั 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ 

8. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

8.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทั
ทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกั 
เบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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8.2 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
เป็นหนงัสือ และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

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 

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้น้ี ไม่วา่จะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตาม ตอ้งเป็นการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกขอ้ตกลงคุม้ครองใดขอ้ตกลงคุม้ครองหน่ึงได ้

8.2 กรณีช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไปขอ้ 7.2 

8.2.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบ 
ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยั
ส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน แต่ส าหรับกรณีการช าระเบ้ียประกนัภยั
แบบราย 1 เดือน กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระแลว้สามารถซ้ือความ
คุม้ครองได ้โดยบริษทัไม่ตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั  

8.2.2 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ใหบ้ริษทั
ทราบเป็นหนงัสือ และ มีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน แต่ส าหรับกรณีการช าระเบ้ียประกนัภยัแบบราย 1 เดือน กรมธรรม์
ประกนัภยัจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัในวนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระมาแลว้ สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้โดย
บริษทัจะไม่คืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั 

9. การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัย 
9.1 ความคุม้ครองของผูเ้อาประกันภยัตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน

ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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9.1.1 ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภยัส้ินผลบงัคบัดงัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภยั และ/หรือ ใบรับรองการ
ประกนัภยั 

9.1.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบตามแผนประกนัภยั 
9.1.3 เม่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้ 7 
9.1.4 ณ วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั เกษียณอาย ุหรือลาออก 
ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 9.1.3 ถึงขอ้ 9.1.6 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และ/หรือผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูรั้บประโยชน์ โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยั
ฉบบัน้ไีดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

9.2 ความคุม้ครองของผูอ้ยู่ในอุปการะแต่ละคน จะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี แลว้แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
9.2.1  ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะส้ินสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยูใ่นอุปการะตามค าจ ากดั
ความท่ีก าหนดไว ้
9.2.3  ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไข ขอ้ 9.1  
9.1.3  เม่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั ไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขขอ้ 7 
9.2.2  เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะเสียชีวติ จากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
ส าหรับการส้ินสุดความคุม้ครองตามขอ้ 9.2.2 บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือผู ้
เอาประกนัภยั และ/หรือ ผูรั้บประโยชน์ โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ไีดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

9.3 ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี แต่ละความคุม้ครองจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดจ่้ายค่าทดแทน ตามจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัของความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะใหค้วาม
คุม้ครองต่อไป จนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั เฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองอ่ืนท่ีเหลืออยู่
เท่านั้น  

9.4 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

10. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุดซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
10.1 กรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะออกตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่ออาย ุ 

หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายใุหเ้ป็นหลกัฐาน และยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการ 
10.1.1 การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยัและอายท่ีุเพ่ิมข้ึนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง

และ 
10.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออายไุด ้
 ตามความจ าเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ 
 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบถึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

10.2 หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและผูถื้อกรมธรรม์ และ/หรือ ผู ้เอาประกันภัยช าระเบ้ียประกันภัยภายใน
ระยะเวลาผอ่นผนั 30 วนั บริษทัจะไม่น าเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) และเร่ืองการไม่โตแ้ยง้
หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสญัญาประกนัภยัมาเร่ิมนบัใหม่ หากผูถื้อกรมธรรม ์และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระ
เบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผ่อนผนั ให้ถือว่าความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังสุดทา้ย กรณีมีการเรียกร้องค่าทดแทนภายในระยะเวลาผ่อนผนัและผูถื้อกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือ ผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัท่ี 
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คา้งช าระออกจากค่าทดแทนท่ีบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10.3 บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ 

ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ี 
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

11. การแจ้งและการเรียกร้อง 
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ให ้
บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดย 
ไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวติตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให ้
บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

12. การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัย ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง                        
ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นให้แก่
บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเสียชีวิต 
หรือนบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนันบั
แต่วนัเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนั
ควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

13. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการ 
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้

14. การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง
แลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอ่ืนจะจ่ายให้แก่ผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบั
แต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะ
รับผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

15. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสามารถระบุผูรั้บประโยชน์ได ้เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใดๆภายใต้
ขอ้ก าหนดกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน
ใหแ้ก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
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ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ไดเ้สียชีวติก่อนผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
หรือพร้อมกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ 
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกวา่หน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวติก่อนผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองหรือพร้อมกบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บ
ประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชนข์องผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดแ้จง้
หรือไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชนด์งักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติบริษทั
จะจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่กองมรดกของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

16. การคุ้มครองผู้อยู่ในอุปการะ 
16.1 ผูอ้ยูใ่นอุปการะจะไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัยงัคงไดรั้บความคุม้ครอง 

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอยู ่
16.2 ถา้ผูอ้ยูใ่นอุปการะเขา้อยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ก่อนหรือในวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมี 

ผลบงัคบั กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะไม่คุม้ครอง จนกวา่ผูอ้ยูใ่นอุปการะนั้นไดรั้กษาใหห้ายและไดอ้อกจากโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมนั้นแลว้ 

17. ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณกีารขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภัย 
ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้จ านวนและรายช่ือผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูอ้ยูใ่นอุปการะเพ่ิมเติมในระหวา่ง 
ปีกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัจะเรียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัตามสดัส่วนของระยะเวลาท่ีไดรั้บความคุม้ครองจริง ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูอ้ยูใ่นอุปการะมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในผลประโยชน์ความคุม้ครองแบบจ านวนเงิน 
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีนั้น บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ ผูอ้ยูใ่นอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ  
ในจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามอตัราส่วนของระยะเวลาท่ีไดรั้บความคุม้ครองจริง 

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

19. เง่ือนไขบังคบัก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใชค้่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของ
บุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

20. สกลุเงนิตราและค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศ 
หากค่าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน
บาทไทย โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามวนัท่ีระบุในใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลกัฐานท่ีใชเ้รียกร้องค่า
สินไหมทดแทนภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือเอกสารแนบทา้ยนั้นๆ 
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
3.1 การฆ่าตวัตาย  การพยายามฆ่าตวัตาย  การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็น   
 การกระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อ่ืนกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่กต็าม 
3.2 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งร้ายของศัตรูต่างชาต ิหรือการกระท าทีมุ่่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มกีารประกาศ 
 สงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  
 การปฏิวตั ิการรัฐประหาร การประกาศ กฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้ซ่ึง 
 กฎอยัการศึก 
3.3 การก่อการร้าย 



 

 
 

เอกสารแนบท้าย 
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับการฉีดวัคซีน  
(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพแบบเฉพาะโรค แบบกลุ่ม) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย

ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซ่ึงเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการ

รักษาให้หายได้และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ปัจจุบันผู้ให้การรักษาว่า
ภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต 

ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุร
แพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบ
ลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ 
- ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ช่ัวโมง 
- ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ 
- ได้รับการประเมินว่าสมองถูกท าลายอย่างถาวร ภายหลัง 30 
วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก 
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้ สึก ที่มีสาเหตุ
โดยตรงจากการดื่มสุรา หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug 
abuse) 

ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 
(Brain Death and Neurologic Failure) 

หมายถึง การที่สมอง และระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการท างาน
อย่างถาวร ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ใดๆ และต้องได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์ของแพทย
สภา 

รหสับริษทั                                                                             วนัท าเอกสาร 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี                                                   เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                  

ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ช่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง                                                  

ช่ือผูรั้บประโยชน์                                                            ความสมัพนัธ์กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง       

ระยะเวลามีผลบงัคบั:      เร่ิมตน้วนัท่ี                              เวลา                          น.           ส้ินสุดวนัท่ี                       เวลา      24.00      น. 

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ          บาท       อาการแสตมป์                 บาท       ภาษี                บาท                     เบ้ียประกนัภยัรวม              บาท 

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 1 
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สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  
(Pre-existing Condition) 

หมายถึง โรคเรื้อรงั หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซ่ึงระบุ
เป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายของ
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่เกดิขึ้นกับผู้ได้รับความคุ้มครอง
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนีเ้ริ่มมีผลบังคับเป็นปีแรก และ
ยังมิได้รักษาใหห้ายขาด หรือมีนยัส าคัญเพียงพอที่ท าให้
บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือทีท่ า
ให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา 
 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัว่า หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้
เกิดผลกระทบจากการแพว้คัซีนดงักล่าวและท าใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมอง
ตายและระบบประสาทลม้เหลว ในระหวา่งท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองยงัมีชีวิตอยู ่ซ่ึงภาวะหรือการเจ็บป่วยดงักล่าวเกิดข้ึนภายใน 60 วนันบั
จากวนัท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนในแต่ละคร้ัง บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยดว้ยภาวะหรือโรคร้ายแรงท่ีมีสาเหตุมาจากผลกระทบจากวคัซีนดงักล่าว มากกว่า 1 ภาวะ/โรค 
บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหเ้พียงภาวะหรือโรคใดโรคหน่ึงเท่านั้น 
ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือ ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บ
ผลกระทบจากวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับการฉีดวัคซีน 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้รบัความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทัภายใน 30 วัน นบัจาก
วันที่ได้รับการวินจิฉัย หรือได้รบัหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยนัได้รับผลกระทบจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ได้รบัความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 
2. ต้นฉบบัหรือส าเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล 
3. ต้นฉบบัหรือส าเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 
4. เอกสารอื่นๆ ตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากกรณีได้รับผลกระทบ
ในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน เท่านั้น)   
การประกนัภัยตามเอกสารแนบทา้ยนี้ ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุ
ต่อไปนี ้
1. วัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 

 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
ส่วนเง่ือนไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสารแนบท้าย 
เงินชดเชยปลอบขวัญส าหรับผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับการฉีดวัคซีน  
(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพแบบเฉพาะโรค แบบกลุ่ม) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย

ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  
(Pre-existing Condition) 

หมายถึง โรคเรื้อรงั หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซ่ึงระบุ
เป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายของ
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่เกดิขึ้นกับผู้ได้รับความคุ้มครอง
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนีเ้ริ่มมีผลบังคับเป็นปีแรก และ
ยังมิได้รักษาใหห้ายขาด หรือมีนยัส าคัญเพียงพอที่ท าให้
บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือทีท่ า
ให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา 
 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัว่า หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้
เกิดผลกระทบจากวคัซีนดงักล่าว และท าให้ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 
ภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนในแต่ละคร้ัง และตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ 
บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/
หรือ เอกสารแนบทา้ยน้ีจะส้ินสุดลงทนัที  
ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือ ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บ
ผลกระทบจากวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รหสับริษทั                                                                             วนัท าเอกสาร 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี                                                   เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี                  

ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ช่ือผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง                                                  

ช่ือผูรั้บประโยชน์                                                            ความสมัพนัธ์กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง       

ระยะเวลามีผลบงัคบั:      เร่ิมตน้วนัท่ี                              เวลา                          น.           ส้ินสุดวนัท่ี                       เวลา      24.00      น. 

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ          บาท       อาการแสตมป์                 บาท       ภาษี                บาท                     เบ้ียประกนัภยัรวม              บาท 

ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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การเรียกร้องผลประโยชน์เงินชดเชยปลอบขวัญส าหรับผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกัน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับการฉีดวัคซีน 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้รบัความคุ้มครอง จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บรษิัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบรษิัท 
2. ต้นฉบบัหรือส าเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล 
3. ต้นฉบบัหรือส าเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการส าคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา 
4. เอกสารอื่นๆ ตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป 
เพ่ือให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชจ้าก
สวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรอง
ยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 
 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ี 
ไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์เงินชดเชยปลอบขวัญส าหรับผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบใน
การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับการ
ฉีดวัคซีน เท่านั้น)   
การประกนัภัยตามเอกสารแนบทา้ยนี้ ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุ
ต่อไปนี ้
1. วัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย 

 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหใ้ชข้อ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 
ส่วนเง่ือนไขสญัญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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สรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพแบบเฉพาะโรค แบบกลุ่ม 

 
 

เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนดทีส่ าคัญ 

การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู ้ได้รับความคุ้มครอง                        
ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทั
โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันับแต่วนัเสียชีวิต 
หรือนบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืน ใหส่้งหลกัฐานภายใน 180 วนันบัแต่
วนัเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นวา่มีเหตุอนัควรท่ี
ไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด และไดท้ าการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 

การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ าเป็นกบัการ 
ประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้

การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง
แลว้ โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับ
ผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 

ความคุ้มครอง 
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                      
แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วนั นับจากวนัทีไ่ด้รับการฉีดวคัซีน 
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้เกิดผล
กระทบจากการแพว้คัซีนดงักล่าวและท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะ
สมองตายและระบบประสาทลม้เหลว ในระหวา่งท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองยงัมีชีวิตอยู ่ซ่ึงภาวะหรือการเจ็บป่วยดงักล่าวเกิดข้ึน
ภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนในแต่ละคร้ัง  
บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ 
เอกสารแนบทา้ยน้ีจะส้ินสุดลงทนัที 
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เงินชดเชยปลอบขวัญส าหรับผู้ป่วยในกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                               
แบบก าหนดความคุ้มครอง 60 วนั นับจากวนัทีไ่ด้รับการฉีดวคัซีน 
หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้เกิดผล
กระทบจากวคัซีนดงักล่าว และท าใหต้อ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 
ภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนในแต่ละคร้ัง และตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ 
บริษทัจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวญัให้แก่ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง ตามจ านวนเงินเอาประกันภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยน้ีจะส้ินสุดลงทนัที  
ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งมีใบรับรองแพทย ์และ/หรือ ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการยืนยนัว่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ไดรั้บผลกระทบจากวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ

กระท าโดยตนเอง หรือยนิยอมให้ผู้อ่ืนกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่กต็าม 

2. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศ
สงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎ
อยัการศึก 

3. การก่อการร้าย 

 
 
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุม้ครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพแบบเฉพาะโรค 
แบบกลุ่ม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ทั้ งน้ี 
บริษทัสามารถเลือกขอ้ตกลงคุม้ครอง และ/หรือ เอกสารแนบทา้ยเพ่ือจดัแผนประกนัภยัได ้
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