
                                            
 
 
 
 
 

 
ค ำสัง่นำยทะเบียน 
ท่ี           /๒๕๖๔ 

เร่ือง  ก ำหนดแบบ ข้อควำม และอตัรำเบีย้ประกนัภยัของ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผู้ท่ีเดินทำงเข้ำประเทศไทย  

(ขำยผ่ำนทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(Online)) ส ำหรบับริษทัประกนัชีวิต 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่
คลี่คลาย ประกอบกับแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงทาง
สาธารณสุข จึงจัดให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีประกันภัยเพ่ือคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกัน ชีวิต      
พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี ้
 

ข้อ ๑  คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่      /๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความ 
และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Online)) สำหรับบริษัทประกันชีวิต” 
 

ข้อ ๒  ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่
เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) สำหรับบริษัทประกันชีวิต ตามที่แนบท้าย
คำสั่งนี้ 

  
ข้อ ๓  บริษัทดังมีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้  หากออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่         

เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามแบบแนบ
ท้ายคำสั่งนี้ ในการรับประกันภัยร่วมกัน ให้ถือว่าแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน 

 
 
 

 

คู่ฉบับ 

๕๗

๕๗



๒ 

 

 

ข้อ ๔  คำสั่งนี้ให้ใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 สั่ง  ณ  วันที่                ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                                               (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)                                       
                                                                        เลขาธิการ 
                                           คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย           
                                                                       นายทะเบียน                                           

๒๙



 

 
รายช่ือบริษัท 

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย  
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))    

 

ล ำดบั รำยช่ือบริษทั 

๑ บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 
๒ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 
๓ บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 
๔ บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 

 



ช่ือและท่ีอยู่บริษัท  

 
วนัท ำสัญญำประกนัภยั........................................วนัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั......................................... 

 

เพื่อเป็นหลกัฐำน บริษทั โดยผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั ไดล้งลำยมือช่ือและประทบัตรำของบริษทัไว้
เป็นส ำคญั ณ ส ำนกังำนของบริษทั 

 

       .........................................        .........................................       ......................................... 
     (                                          )                   (                                        )                 (                                        ) 
               กรรมกำร                                 กรรมกำร                                    ผูรั้บมอบอ ำนำจ  
 
*หมายเหต:ุ อตัราแลกเปลีย่น 1 USD = 35 บาท 

       ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

รหสับริษทั:                                                                                                  กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี: 
1.ผู้เอาประกนัภัย: ช่ือและท่ีอยู ่  เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน/ใบส ำคญั

ประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว/หนงัสือเดินทำง: 
 
สัญชำติ: 
เพศ: 
อำย ุ(ปี): 

2.ประเทศต้นทาง: 
3.วัตถุประสงค์การเดินทางมาประเทศไทย: 
4.ผู้รับประโยชน์:   ควำมสัมพนัธ์กบัผูเ้อำประกนัภยั:  
5.ระยะเวลาเอาประกนัภัย: วนัเร่ิมตน้วนัท่ี                             เวลำ             น. ส้ินสุดวนัท่ี                             เวลำ   24.00   น.              
6.ข้อตกลงคุ้มครอง:  

ข้อตกลงคุ้มครอง  จ านวนเงินเอาประกนัภัย * 
  

7.เบีย้ประกนัภัยรวม                                                                                               บาท 
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กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online))   
 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องช าระ ภายใต้ข้อบังคับเง่ือนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ ้มครอง  
ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหส้ัญญาดงัต่อไปน้ี 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ    

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีจะถือ
เป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามเวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี 
1.1 บริษัท หมายถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.2 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด 
ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเวน้เอกสารแนบท้าย ใบค าขอเอา
ประกันภัย ใบสลกัหลงั กรมธรรม์ประกันภยั และเอกสาร
สรุปเง่ือนไขทั่วไปข้อตกลงคุ ้มครองและข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภัยน้ี   ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

1.4 การป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่างกายอนัเป็นผลจากโรค 
1.5 แพทย์ 
 

หมายถึง ผูท่ี้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมตามกฎหมายในท้องถ่ินท่ี
ใหบ้ริการ 

1.6 การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การรักษาการบาดเจ็บ หรือการป่วยโดยผูป้ระกอบโรคศิลปะ
ท่ีมีใบอนุญาตในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ ในสาขาทางการแพทย์
แผนไทย หรือการแพทย์แผนจีน หรือไคโรแพรคติก หรือ
สาขาอ่ืนท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

1.7 ผู้ป่วยใน หมายถึง 
 

ผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาล (หรือใช้ค ำว่ำ “สถำนพยำบำล” แทนกไ็ด้) เพื่อ
การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วยอยา่งต่อเน่ืองเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
และให้รวมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิต
ก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

1.8 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยใน
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แผนกผูป่้วยนอก หรือในแผนกผูป่้วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
(หรือใช้ค ำว่ำ “สถำนพยำบำล” แทนก็ได้) โดยไม่มีความ
จ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาเป็นผูป่้วยใน 

1.9 สถานพยาบาล          
 

หมายถึง 
 

สถานท่ีซ่ึงจดัไวเ้พื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 

1.10 โรงพยาบาล หมายถึง 
 

สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผูป่้วยไวค้้างคืน หรือบ าบัดรักษาโรคหรือการ
บาดเจ็บอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง และไดรั้บใบอนุญาต
หรือจดทะเบียนด าเนินการเป็น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมาย
ในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ 

1.11 คลนิิก 
 

หมายถึง 
 

สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจัดให้บริการทางการแพทย์โดยไม่
สามารถรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืน  และได้รับอนุญาตหรือจด
ทะเบียนด าเนินการเป็น “คลินิก” ตามกฎหมายในทอ้งถ่ินท่ี
ใหบ้ริการ 

1.12  มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง 
 

หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางการักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือ
การป่วยตามหลักวิชาการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานใน
ทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี  
(1) มาตรฐานวิชาชีพและขอ้บงัคบัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล  
(3) มาตรฐานดา้นยา และเคร่ืองมือแพทย ์ 
(4) หลกัการดูแลผูป่้วยโดยไม่เลือกปฏิบติั 

1.13 ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง 
 

ความจ าเป็นตอ้งใช้บริการทางการแพทย ์หรือบริการอ่ืนๆ
ของสถานพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัยและบ าบดัรักษาการ
บาดเจ็บหรือการป่วยโดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตาม

ภาวะการณ์บาดเจ็บ หรือการป่วยของผูเ้อาประกนัภยั 
(2) ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางการแพทย ์ 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู ้เอาประกันภัยหรือ

ครอบครัวของผู ้เอาประกันภัย หรือ ของผู ้ให้บริการ
รักษาพยาบาลเพยีงฝ่ายเดียว 

1.14 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
        (COVID-19) 

หมายถึง 
 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
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1.15 ระยะเวลาคุ้มครอง    
 

หมายถึง 
 

ระยะเวลาท่ีผูเ้อาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและ
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทยหรือวนั
เร่ิมตน้ตามระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นทีหลัง จนกระทั่ง    
ผูเ้อาประกนัภยัผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองขาออกของประเทศ
ไทยแลว้หรือวนัส้ินสุดตามระยะเวลาเอาประกันภยัท่ีระบุใน
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน  

 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขท่ัวไปและข้อก าหนด 
1.  สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกันภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกันภยัในใบค าขอเอาประกันภยั 
และในใบแถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นมูลฐานในการตกลงรับ
ประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้
     ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะ
ไดจู้งใจบริษทัให้เรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้นอีก หรือบอกปัด ไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตก
เป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 
     บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลง นอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัจะไม่โต้แยง้หรือคัดค้านเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกันภัย                  
มีผลบังคับมาเป็นเวลา 1 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้ นไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ                        
เป็นคร้ังแรก เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
          ในกรณีท่ีบริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกนัภยัภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั
ในกรณีน้ีได ้
3.  การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัภัย 
  การแกไ้ขกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัตกลงยอมรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบั
ต่อเม่ือบริษทัไดบ้นัทึกแกไ้ขในกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือออกเป็นเอกสารแนบทา้ยหรือใบสลกัหลงัใหแ้ลว้  
4.  การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็นกบั
การประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโดยค่าใชจ่้าย
ของบริษทั 
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ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อา
ประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
5. การจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทน 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทน ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสีย 
หรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็น  
แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะ
รับผิดชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
6. การช าระเบีย้ประกนัภัย 

การช าระเบ้ียประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยน้ีเป็นแบบช าระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกนัภยัทั้งหมด โดยเบ้ียประกนัภยัจะถึงก าหนดช าระทนัทีตั้งแต่เร่ิมท าประกนัภยั และกรมธรรม์
ประกนัภยัจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  
7. การคืนเบีย้ประกนัภัย 
                บริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัท่ีได้รับช าระมาแลว้ให้แก่ผูเ้อาประกันภยั โดยหักค่าใช้จ่ายในการโอนเงินระหว่าง
ประเทศและส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศตามท่ีไดจ่้ายจริง ส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี 
              7.1 กรณีผูเ้อาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่ าและ/หรือหนังสือท่ีรับรองว่าเป็นบุคคลท่ีเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรได ้(Certificate of Entry) 
              7.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนแปลงวนัเร่ิมตน้และ/หรือวนัส้ินสุดการเดินทาง  
              โดยกรณีท่ี 7.1 และ 7.2 ผูเ้อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษทัทราบก่อนวนัเร่ิมต้นการเดินทาง (Departure 
Date) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวก้บับริษทั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถแจง้
ใหบ้ริษทัทราบไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
              7.3 กรณีผูเ้อาประกนัภยัไม่มีผลตรวจโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาภายในระยะเวลา 72 
ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง หรือมีผลตรวจโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
ผลบวกออกมา ภายในระยะเวลา 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศตน้ทาง  
             โดยกรณีท่ี 7.3 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบก่อนระยะเวลาคุม้ครอง เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัแสดง
ใหเ้ห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
8.  การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
              กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ไม่สามารถบอกเลิกระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัได ้ไม่วา่โดยผูเ้อาประกนัภยัหรือบริษทั 
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9. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
10. เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษทัจะรับผิดชดใช้ผลประโยชน์หรือค่าทดแทนตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี ก็ต่อเม่ือผูเ้อา
ประกันภยั  ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกันภยัและ
เง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นท่ัวไป 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากการป่วยด้วย

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ท่ีเป็นมาก่อนการเร่ิมระยะเวลาคุ้มครอง 
 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง  
                  ภายใต้ข้อบังคับ เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อยกเวน้ ข้อตกลงคุ ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมี 
 

                    1. ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ียืนยนัว่าไม่มีเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 
72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศตน้ทาง ทั้งน้ี หากผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพบว่ามีเช้ือโรคดงักล่าว  
ใหมี้ใบรับรองแพทยย์นืยนัวา่เป็นผูเ้คยติดเช้ือและหายแลว้ไม่เกิน 3 เดือน  
                     2. หลักฐานรับรองการได้รับวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (Certificate of 
Vaccination) ครบตามเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตวคัซีนก าหนด โดยวคัซีนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ย
ยาหรือไดรั้บการรับรองจากองค์การอนามยัโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก าหนด เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 14 วนัก่อนออกเดินทาง  เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายุต ่ากว่า 12 ปี ซ่ึงมิไดอ้ยู่ในเกณฑ์การไดรั้บวคัซีนท่ีได้
เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผูป้กครอง ผูดู้แล ให้มีใบรับรองแพทยห์รือผลตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ียืนยนัว่าไม่มีเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี กรณีผูท่ี้เคยติดเช้ือและไดรั้บ
การรักษาหายแลว้ นอกจากใบรับรองแพทยท่ี์ยืนยนัว่าเคยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีหลกัฐานการ
ไดรั้บวคัซีน 1 เขม็  ภายในเวลา 3 เดือน หลงัจากติดเช้ือดงักล่าว  เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนออกเดินทางดว้ย       
              

                      โดยบริษัทจะตกลงให้ความคุ ้มครองผูเ้อาประกันภัยในระยะเวลาคุ ้มครองส าหรับข้อตกลงคุ ้มครอง
ดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กรณกีารเสียชีวิต ท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ความคุ้มครอง 
 ในระยะเวลาคุม้ครอง หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทั
จะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวห้น้าตารางกรมธรรม์ประกันภยั 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ  ทั้ งน้ี เม่ือบริษัทจ่าย
ผลประโยชน์หรือค่าทดแทนผลประโยชน์การเสียชีวิต ท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) แลว้ ความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองอ่ืน ๆ จะส้ินสุดลงทนัที 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กรณีการเสียชีวิต ท่ีมีสาเหตุมาจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)  
  การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
   ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 
30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ผลตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ  
4. แฟ้มประวติัการรักษาของผูเ้อาประกนัภยั (ถา้มี)  
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามี

เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า
ไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ความคุ้มครอง 
 ในระยะเวลาคุม้ครอง  หากผูเ้อาประกนัภยัได้รับการวินิจฉัยจากแพทยว์่า มีการป่วยจากโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลและรักษาพยาบาลต่อเน่ืองจากการป่วยท่ี
เกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีคุม้ครองส าหรับการรักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก ไม่วา่จะในฐานะผูป่้วยใน
หรือผูป่้วยนอก 
 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควรซ่ึงเกิดขึ้ นจากการ
รักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
 ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนผลประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มจ านวนเงินเอาประกันภยัแลว้ ความคุม้ครองดงักล่าวจะส้ินสุดลงทนัที แต่
กรมธรรมป์ระกนัภยัยงัไม่ส้ินผลบงัคบั โดยผูเ้อาประกนัภยัยงัไดรั้บคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)  
 การเรียกร้องและการส่งหลกัฐานความเสียหาย 
 ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้และส่งเอกสารหรือหลกัฐานให้แก่
บริษทัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลินิกโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั และผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ผลตรวจจากหอ้งปฏิบติัการ 
4. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน  
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่ามี

เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า
ไดแ้ลว้ 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั และบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ี
รับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกันภัยรายอ่ืน แต่หากผูเ้อา
ประกันภยัไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อา
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ประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ี
ขาดจากบริษทั 

 

ข้อจ ากดัส าหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)  

ค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน จ ากัดไม่เกินค่าห้องพกัผูป่้วยในแบบเด่ียวมาตรฐาน (Single Standard Room) ท่ี
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น ก าหนดไวต้ามหลกัเกณฑก์ารแบ่งระดบัของ
ประเภทห้องพักผูป่้วยใน ทั้ งน้ี ข้อจ ากัดน้ีไม่ใช้บังคับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผูป่้วยหนัก  (ไอ.ซี.ยู.) ตาม
มาตรฐานทางการแพทย ์

 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 
ข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลท่ีเกดิจาก 
1. ค่าจ้างพยาบาลพเิศษ อุปกรณ์ค า้ยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค า้ยัน) รถเข็นผู้ป่วย   
2. การรักษาพยาบาลท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก  
3. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติท่ีระบุใน

ใบรับรองแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Page 10 of 16 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 
 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

1.  การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายรวมถึงการ
สูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และ
มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 

2.  การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

3.  ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ผูเ้อาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้ งหมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการ
บาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนัได้ด้วยตนเองอย่างถาวร
ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถท างานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับ
ค่าตอบแทนหรือก าไรได้ การทุพพลภาพดงักล่าวตอ้งเป็นต่อเน่ืองกนัเป็น
ระยะเวลาอย่างนอ้ย 180 วนั ทั้งน้ี ให้รวมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพ
อนัเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
(1) การสูญเสียสายตาทั้งสองขา้ง 
(2) การสูญเสียมือสองขา้ง หรือเทา้สองขา้ง หรือมือหน่ึงขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 
(3) สูญเสียสายตาหน่ึงขา้งและสูญเสียมือหน่ึงขา้ง หรือสูญเสียสายตาหน่ึง

ขา้งและเทา้หน่ึงขา้ง 
อน่ึงบริษทัจะคุม้ครองการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อนัเป็นผลมาจากการ

บาดเจ็บซ่ึงเกิดขึ้นภายหลงัวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลบงัคบั 
4.  การปฏิบัติกจิวัตร

ประจ าวัน 

 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัประจ าวนัของคนปกติ 6 ชนิด ซ่ึงเป็น
เกณฑท์างการแพทยใ์นการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจดงักล่าว
ได ้ดงัน้ี 
(1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย เช่น ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย

จากเกา้อ้ีไปกลบัเตียงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคล่ือนท่ี เช่น ความสามารถในการเดิน
หรือเคล่ือนท่ีจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องหน่ึงไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอด
เส้ือผา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใช้
อุปกรณ์ช่วย 
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(4) ความสามารถในการอาบน ้ าช าระร่างกาย เช่น ความสามารถในการ
อาบน ้ า รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน ้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

(6) ความสามารถในการขบัถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน ้ าเพื่อ
การขบัถ่าย รวมถึงการเขา้และออกจากหอ้งน ้าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย 

5.  อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กิดผล
ท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

6.  การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้ นโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากสาเหตุอ่ืน 

7.  ความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ 

หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและท าให้ผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือ
ไดรั้บบาดเจ็บ 

8.  การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา 
ลทัธินิยมหรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาล
และ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ต่ืนตระหนกหวาดกลวั 

ความคุ้มครอง 

  ในระยะเวลาคุม้ครอง  การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่างกายของของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทั
จะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 
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1.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 

2.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงนั้ นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่ว ันท่ี เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทยช์ัดเจนว่าผูเ้อาประกันภัยตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตา
สองขา้ง 

4.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 

5.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 

6.  100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 

7.  60% ของจานวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8.  60% ของจานวนเงินเอาประกนัภยั  ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9.  60% ของจานวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น  
              ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่
เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เต็ม
จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น  และหากบริษทัจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนผลประโยชน์การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ
แลว้ ความคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองอ่ืน ๆ จะส้ินสุดลงทนัที   
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติหตุ (อ.บ.1) เท่านั้น) 

 การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวิต 

ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทั 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
6. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 



  

Page 13 of 16 
 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่า  
มี เหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระย ะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ี สุด                         
เท่าท่ีจะกระท าได ้

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ 
 ผูเ้อาประกันภยั หรือตวัแทนของบุคคลดังกล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดังต่อไปน้ีให้แก่บริษทั 
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือสูญเสียอวยัวะโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวยัวะ 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้่า 

มี เหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ี ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ี สุด                         
เท่าท่ีจะกระท าได ้
 
ข้อยกเว้นเพิ ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติหต ุ อ.บ.1) เท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครอง 

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1.1 การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ      

ครองสติได้ 
ค าว่า “ขณะท่ีอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การแท้งลูก 
1.4 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่

ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

1.5 การก่อการร้าย 
1.6 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนิน
ต่อไปด้วยตัวเอง 

1.7 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
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2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งส

เก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะท่ีก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจด าน ้า 

2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือ

บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
2.6 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
2.7 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการใน

สงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้า
ปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากน้ันให้กรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 
ค าจ ากดัความเพิม่เติม 

 ค่าห้องส าหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผู ้ป่วย  ค่าอาหารผู ้ป่วย  ค่าบริการพยาบาล  และ
ค่าบริการในโรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั   

แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั   
ความคุ้มครอง 
              ในระยะเวลาคุม้ครอง  ถา้การบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดย
แพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่าย
ผลประโยชน์หรือค่าทดแทนส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็น
ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย์ ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล  
และค่าการพยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง  ทั้ งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี)  

 แต่หากผูเ้อาประกันภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
                           ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก
อุบติัเหตุเต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยัแลว้ ความคุม้ครองดงักล่าวจะส้ินสุดลงทนัที แต่กรมธรรมป์ระกนัภยัยงัไม่ส้ิน
ผลบงัคบั โดยผูเ้อาประกนัภยัยงัไดรั้บคุม้ครองตามขอ้ตกลงคุม้ครองอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
 

การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล  
ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัภายใน 

30 วนั นบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใชจ่้ายของ
ผูเ้อาประกนัภยั 
                           1. แบบฟอร์มการเรียกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 

2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั 

                           4. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั  และบริษทัจะคืนตน้ฉบบั
ใบ เส ร็จท่ี รับรองยอดเงิน ท่ี จ่ายไป  เพื่ อให้ผู ้เอาประกันภัยไป เรียก ร้องส่วนท่ีขาดจากผู ้รับประกันภัย 
รายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยั
อ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ  หรือหน่วยงานอ่ืน
เพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
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ข้อจ ากดั   
1. ค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ ........บาท ทั้งน้ีขอ้จ ากดัน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณีเขา้รับ

การรักษาในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) ตามมาตรฐานทางการแพทย ์
2. ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไมค้  ้ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะ

เทียมภายนอกร่างกาย แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็ 
ข้อยกเว้นเพิม่เติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเท่านั้น) 

ข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครอง 

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1.1 การกระท าของผู้เอาประกนัภัยขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถ      

ครองสติได้ 
ค าว่า “ขณะท่ีอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” น้ัน ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การแท้งลูก 
1.4 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่

ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

1.5 การก่อการร้าย 
1.6 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนิน
ต่อไปด้วยตัวเอง 

1.7 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกทุีกชนิดรวมถึงเจ็ตสกด้ีวย แข่ง 

สเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะท่ีก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด าน ้าท่ีต้องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจด าน ้า 

2.2 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2.3 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานท่ีมิได้จดทะเบียนเพ่ือ

บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
2.4 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
2.5 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิการทะเลาะวิวาท 
2.6 ขณะท่ีผู้เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
2.7 ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการใน

สงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาท่ีเข้า
ปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามน้ัน จนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติการน้ัน ส่วนหลังจากน้ันให้กรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 



ช่ือและท่ีอยู่บริษัท 

ใบค ำขอเอำประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ทีเ่ดินทำงเข้ำประเทศไทย (ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) 

1.ผู้ขอเอำประกันภัย: ช่ือและท่ีอยู ่  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว/หนังสือ
เดินทำง: 
สัญชำติ: 
เพศ: 
อำยุ (ปี): 

2.ประเทศต้นทำง: 

3.วัตถุประสงค์กำรเดินทำงมำประเทศไทย: 

4.ผู้รับประโยชน์:                                                            ความสัมพนัธ์กบัผูข้อเอาประกนัภยั: 

5.ระยะเวลำเอำประกนัภัย:  วนัเร่ิมตน้วนัท่ี                          เวลา              น. ส้ินสุดวนัท่ี                           เวลา   24.00   น.                                                                                                                                   

6.ข้อตกลงคุ้มครอง:  

ข้อตกลงคุ้มครอง จ ำนวนเงินเอำประกนัภัย * 
  

7.เบีย้ประกันภัยรวม                                                           บำท 

8.ผู้ขอเอำประกันภัยประสงค์จะเลือกรับกรมธรรม์ประกนัภัยผ่ำนทำงช่องทำงใด 
   ❑ รับเป็น e-policy ทางอีเมล ์(Email) ท่ีระบุไว ้
   ❑ รับเป็นเอกสาร โดยส่งใหท้างไปรษณีย ์ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไว ้

               ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อแถลงตำมรำยกำรข้ำงต้นเป็นควำมจริง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับบริษัท 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของข้ำพเจ้ำต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำประกันภัยเท่ำที่จ ำเป็นกับกำรประกันภัยนี้ และมี

สิทธิท ำกำรชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นและไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยโดยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 
ในกรณีท่ีผู้เอำประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัท ตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำประกันภัยเพ่ือ

ประกอบกำรพจิำรณำจ่ำยผลประโยชน์นั้น บริษัทสำมำรถปฏิเสธกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้เอำประกันภัยได้ 
 

             

วนัท่ี...........เดือน..................................พ.ศ. .............. 
 

......................................................... 
(                                                            ) 

ลงลายมือช่ือผูข้อเอาประกนัภยั 
 
 
 
 
*หมำยเหตุ: อัตรำแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บำท 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ให้ผู้ขอเอำประกนัภัยตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้ขอเอำประกนัภัยปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอนัเป็นเท็จ      

จะมีผลให้สัญญำประกันภัยนีต้กเป็นโมฆียะ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865 



 

ช่ือและท่ีอยู่บริษัท 
เอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น 

กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 
 

1. ค าจ ากดัความท่ีส าคัญ 
1.1 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลตามท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย  และเป็นบุ คคลท่ี ได้ รับความคุ ้มครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.2 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
      (COVID-19) 

หมายถึง 
 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

1.3 ระยะเวลาคุ้มครอง    
 

หมายถึง 
 

ระยะเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางมาถึงประเทศไทยและผา่น
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเขา้ของประเทศไทยหรือวนัเร่ิมต้น
ตามระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีระบุ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นทีหลัง จนกระทั่ง      
ผูเ้อาประกนัภยัผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ขาออกของประเทศ
ไทยแลว้หรือวนัส้ินสุดตามระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีระบุใน
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

2. เง่ือนไขท่ีส าคัญ  

     2.1 การจ่ายค่าทดแทน 
          บริษทัจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับหลกัฐานแสดงความสูญเสีย หรือความ
เสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยบริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
          ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั  ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความ
จ าเป็น  แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
            หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

      2.2 การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

             กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ไม่สามารถบอกเลิกระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัได ้ไม่วา่โดยผูเ้อาประกนัภยั หรือบริษทั 
3. ข้อตกลงคุ้มครอง  
 ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมี 
                    1. ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ียืนยนัว่าไม่มีเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเวลา
ไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศตน้ทาง ทั้งน้ี หากผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพบวา่มีเช้ือ
โรคดงักล่าว  ใหมี้ใบรับรองแพทยย์นืยนัวา่เป็นผูเ้คยติดเช้ือและหายแลว้ไม่เกิน 3 เดือน  



 

                     2. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้ องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตวคัซีนก าหนด โดยวคัซีนดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้ น
ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยยาหรือไดรั้บการรับรองจากองค์การอนามยัโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไทยก าหนด เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนออกเดินทาง  เวน้แต่กรณีผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายตุ ่ากว่า 
12 ปี ซ่ึงมิได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวคัซีนท่ีไดเ้ดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผูป้กครอง ผูดู้แล ให้มีใบรับรอง
แพทยห์รือผลตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ียืนยนัว่าไม่มีเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี กรณีผูท่ี้เคยติดเช้ือและไดรั้บการรักษาหายแลว้ นอกจากใบรับรองแพทยท่ี์
ยืนยนัว่าเคยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีหลกัฐานการไดรั้บวคัซีน 1 เข็ม  ภายในเวลา 3 เดือน 
หลงัจากติดเช้ือดงักล่าว  เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนออกเดินทางดว้ย                    
                      โดยบริษัทจะตกลงให้ความคุ ้มครองผูเ้อาประกันภัยในระยะเวลาคุ ้มครองส าหรับข้อตกลง
คุม้ครองตามท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภยั เพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
ช าระ  
 
4. ข้อยกเว้นท่ัวไป 

การประกนัภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากการป่วยด้วย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ท่ีเป็นมาก่อนการเร่ิมระยะเวลาคุ้มครอง 

 
 **กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความ

ใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกนัภัยบังคับแทน 
 



ช่ือและท่ีอยู่บริษัท 

เบีย้ประกนัภัย  

กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online)) 

 
 

 
 
 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
(ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 30 วัน) 

แผนประกนัภัย แบบท่ี 1  

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,750,000 บาท  

(50,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,050,000 บาท  

(30,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
700,000 บาท  

(20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ก ร ณี ก า ร เ สี ย ชี วิ ต             
ท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1,750,000 บาท 1,050,000 บาท 700,000 บาท 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามจริงไม่เกิน  
1,750,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน  
1,050,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน  
700,000 บาท 

เบีย้ประกนัภัย  3,600 บาท 3,200 บาท 2,900 บาท 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
(ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 30 วัน) 

แผนประกนัภัย แบบท่ี 2 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,750,000 บาท  

(50,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,050,000 บาท  

(30,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
700,000 บาท  

(20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ก ร ณี ก า ร เ สี ย ชี วิ ต              
ท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1,750,000 บาท 1,050,000 บาท 700,000 บาท 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามจริงไม่เกิน  
1,750,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน  
1,050,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน  
700,000 บาท 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย
อวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงจากอุบติัเหตุ (อ.บ.1) 

1,750,000 บาท 1,050,000 บาท 700,000 บาท 

เบีย้ประกนัภัย  3,700 บาท 3,260 บาท 2,940 บาท 



 
 

 
หมายเหต:ุ  1. เบีย้ประกนัภัยนีร้วมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว 
  2. อตัราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
(ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 30 วัน) 

แผนประกนัภัย แบบท่ี 3 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,750,000 บาท  

(50,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,050,000 บาท  

(30,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
700,000 บาท  

(20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ก ร ณี ก า ร เ สี ย ชี วิ ต                 
ท่ี มีสา เหตุมาจากโรคติดเ ช้ือไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1,750,000 บาท 1,050,000 บาท 700,000 บาท 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามจริงไม่เกิน  
1,750,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน  
1,050,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน 
 700,000 บาท 

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย
อวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงจากอุบติัเหตุ (อ.บ.1) 

1,750,000 บาท 1,050,000 บาท 700,000 บาท 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ 

ตามจริงไม่เกิน  
1,750,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน  
1,050,000 บาท 

ตามจริงไม่เกิน  
700,000 บาท 

เบีย้ประกนัภัย  3,860 บาท 3,410 บาท 3,080 บาท 


