คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖๙ /๒๕๖๔
เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
--------------------------------------------ตามที่ นายทะเบี ย นได้ อ อกคำสั่ งนายทะเบี ยน ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่ อง การผ่ อนผั น
เงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันภั ยและอั ตราเบี้ ยประกั นภั ย เพื่ อรองรั บสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และต่อมาได้ออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง
ขยายระยะเวลาการผ่ อ นผั น เงื่ อ นไขกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คำสั่ ง นายทะเบี ย น
ที่ ๔๘/๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๓๒/๒๕๖๔ เรื่ อง การผ่ อนผั น เงื่อนไขกรมธรรม์ ประกั นภั ยและอั ตราเบี้ ยประกั นภั ย เพื่ อรองรั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 ) ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบัน
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยั ง ไม่ ค ลี่ คลาย ดั งนั้ น
เพื่ อเป็ นการบรรเทาความเดื อ ดร้ อนของผู้ เอาประกั นภั ยจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดดั งกล่ าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญั ติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
นายทะเบียนจึงได้ขยายระยะเวลาและกำหนดการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน ภัยและอัตราเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มเติม โดยมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คำสั่งนี้ เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๙ /๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การผ่ อ นผั น เงื่ อ นไขกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย เพื่ อ รองรั บ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”
ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๓ ในคำสั่งนี้
“กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ” หมายความว่า กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยสุ ขภาพ กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย

๒
หรือกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างใดก็ตาม หรือมีเงื่อนไขการผ่อนผัน
การชำระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๔ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ครบกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ย
ประกันภัยหรือครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัทอาจขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย
หรือระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีกหกสิบวันนับแต่วันครบกำหนดเดิม
ข้อ ๕ บริษัทอาจผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดได้
สำหรับการประกันภัยอัคคีภัย หรือการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่กำหนดไว้ในรายงานสถิติธุรกิจประกัน
วินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัย
ได้ทำสัญ ญา หรือมีก ารชำระเบี้ยประกั นภัยตามสัญ ญา ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๖ ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือความคุ้มครองกรณี ได้ รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ป้องกั น
โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มี วัน เริ่ม ความคุ้ม ครองในระหว่างวัน ที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period)
ไว้ บริษัทอาจผ่อนผันเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) สำหรับความคุ้มครองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกำหนดระยะเวลาไม่คุ้มครองให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไปแล้วได้
ข้อ ๗ กรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้
ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบ
จากการฉีด วัคซีน ป้ องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กั บบริษั ท ในระหว่างวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บริษัทผ่อนผันไม่นำระยะเวลาในเงื่อนไข
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (pre-existing condition) และเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
(waiting period) มาเริ่มนับใหม่ สำหรับความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ
ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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