คู่ฉบับ

คำสังนำยทะเบี
่
ยน
ที่ ๕๘ /๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดแบบ ข้อควำม และอัตรำเบีย้ ประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดิ นทำงเข้ำประเทศไทย
(ขำยผ่ำนทำงอิ เล็กทรอนิ กส์ (Online)) สำหรับบริ ษทั ประกันวิ นำศภัย

เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่
คลี่ คลาย ประกอบกับแผนการเปิ ดประเทศของรัฐบาลเพื่ อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงทาง
สาธารณสุข จึงจัดให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีประกันภัยเพื่ อคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย
พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คำสั่งนี้ เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบี ยนที่ ๕๘ /๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความ
และอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ของกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย คุ้ มครองผู้ ที่ เดิ น ทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่ านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Online)) สำหรับบริษทั ประกันวินาศภัย”
ข้อ ๒ ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่
เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) สำหรับบริษัทประกั นวินาศภัย ตามที่แนบ
ท้ายคำสั่งนี้
ข้ อ ๓ บริ ษั ท ดั งมี รายชื่ อแนบท้ ายคำสั่ งนี้ หากออกกรมธรรม์ ป ระกั นภั ย คุ้ มครองผู้ ที่
เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามแบบแนบท้าย
คำสั่งนี้ ในการรับประกันภัยร่วมกัน ให้ถือว่าแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้ ม ครองผู้ ที่ เดิ น ทางเข้ า ประเทศไทย (ขายผ่ านทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Online)) ได้ รั บความเห็ นชอบจาก
นายทะเบียน

๒
ข้อ ๔ คำสั่ งนี้ ให้ ใช้ส ำหรับการทำสั ญ ญาประกันภั ยกับ บริษัท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่

๒๙

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

รายชื่อบริษัท
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย
(ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายชื่อบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่ อและที่อยู่บริษัท
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
รหัสบริ ษทั :
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่:
เลขบัตรประจำตัวประชำชน/ใบสำคัญ
1.ผู้เอาประกันภัย: ชื่อและที่อยู่
ประจำตัวคนต่ำงด้ำว/หนังสื อเดินทำง:
สัญชำติ:
เพศ:
อำยุ (ปี ):
2.ประเทศต้นทาง:
3.วัตถุประสงค์ การเดินทางมาประเทศไทย:
4.ผู้รับประโยชน์ :
5.ระยะเวลาเอาประกันภัย: วันเริ่ มต้นวันที่
6.ข้ อตกลงคุ้มครอง:
ข้ อตกลงคุ้มครอง

เวลำ

ควำมสัมพันธ์กบั ผูเ้ อำประกันภัย:
น. สิ้ นสุ ดวันที่
เวลำ 24.00 น.
จานวนเงินเอาประกันภัย *

7.เบีย้ ประกันภัยรวม

บาท

วันทำสัญญำประกันภัย........................................วันออกกรมธรรม์ประกันภัย.........................................
เพื่อเป็ นหลักฐำน บริ ษทั โดยผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนบริ ษทั ได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำของบริ ษทั ไว้
เป็ นสำคัญ ณ สำนักงำนของบริ ษทั
.........................................
(

)
กรรมกำร

.........................................
(
)
กรรมกำร

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ น 1 USD = 35 บาท

.........................................
(
)
ผูร้ ับมอบอำนำจ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อ
เป็ นการตอบแทนเบี้ ยประกัน ภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัย ต้องชาระ ภายใต้ข ้อบังคับ เงื่ อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ ้ม ครอง
ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญาดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือ
เป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ตามเว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
หมายถึง
บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.1 บริษัท
หมายถึง
ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เงื่ อนไขทั่วไปและข้อก าหนด
1.2 กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นเอกสารแนบท้าย ใบค าขอเอา
ประกันภัย ใบสลัก หลัง กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสาร
สรุ ป เงื่ อ นไขทั่ ว ไปข้อ ตกลงคุ ้ม ครองและข้อ ยกเว้น ตาม
กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย นี้ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งแห่ ง สั ญ ญา
ประกันภัยเดียวกัน
หมายถึง
บุ คคลตามที่ ระบุ ชื่ อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
1.3 ผู้เอาประกันภัย
ประกันภัย และเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
หมายถึง
อาการ ความผิดปกติของร่ างกายอันเป็ นผลจากโรค
1.4 การป่ วย
หมายถึง
ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต และมี ใ บอนุ ญ าต
1.5 แพทย์
ประกอบวิ ช าชี พ สาขาเวชกรรมตามกฎหมายในท้องถิ่ น ที่
ให้บริ การ
หมายถึง
การรักษาการบาดเจ็บ หรื อการป่ วยโดยผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
1.6 การแพทย์ทางเลือก
ที่มีใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ให้บริ การ ในสาขาทางการแพทย์
แผนไทย หรื อการแพทย์แผนจี น หรื อไคโรแพรคติ ก หรื อ
สาขาอื่นที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
หมายถึง
ผูป้ ่ วยที่มี ความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวใน
1.7 ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล (หรื อใช้ คำว่ ำ “สถำนพยำบำล” แทนก็ได้ ) เพื่อ
การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรื อการป่ วยอย่างต่อเนื่องเป็ น
เวลาไม่ น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่ งต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูป้ ่ วยใน
และให้รวมถึงกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชี วิต
ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
หมายถึง
ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรื อการป่ วยใน
1.8 ผู้ป่วยนอก
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1.9 สถานพยาบาล

หมายถึง

1.10 โรงพยาบาล

หมายถึง

1.11 คลินิก

หมายถึง

1.12 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

1.13 ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

1.14 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง
(COVID-19)

แผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในแผนกผูป้ ่ วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล
(หรื อใช้ คำว่ ำ “สถำนพยำบำล” แทนก็ไ ด้ ) โดยไม่ มี ความ
จาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
สถานที่ซ่ ึ งจัดไว้เพื่ อการประกอบโรคศิลปะ หรื อประกอบ
วิชาชี พทางการแพทย์และสาธารณสุ ขตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัด ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ โดย
สามารถรั บ ผูป้ ่ วยไว้ค้างคืน หรื อบ าบัดรั ก ษาโรคหรื อการ
บาดเจ็บอย่างต่อเนื่ องตลอด 24 ชัว่ โมง และได้รับใบอนุญาต
หรื อจดทะเบียนดาเนินการเป็ น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมาย
ในท้องถิ่นที่ให้บริ การ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บ ริ ก ารทางการแพทย์โดยไม่
สามารถรั บ ผู ้ป่ วยไว้ค้า งคื น และได้ รั บ อนุ ญ าตหรื อจด
ทะเบี ยนดาเนิ นการเป็ น “คลินิก” ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่
ให้บริ การ
หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางการักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรื อ
การป่ วยตามหลัก วิช าการโดยสอดคล้อ งกับ มาตรฐานใน
ท้องถิ่นที่ให้บริ การ ดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานวิชาชีพและข้อบังคับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) มาตรฐานสถานพยาบาล
(3) มาตรฐานด้านยา และเครื่ องมือแพทย์
(4) หลักการดูแลผูป้ ่ วยโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ความจาเป็ นต้องใช้บริ การทางการแพทย์ หรื อบริ ก ารอื่น ๆ
ของสถานพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาการ
บาดเจ็บหรื อการป่ วยโดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้อ งสอดคล้อ งกับ การวินิ จฉั ย โรค และการรั ก ษาตาม
ภาวะการณ์บาดเจ็บ หรื อการป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย
(2) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์
(3) ต้อ งมิ ใ ช่ เพื่ อ ความสะดวกของผู ้เอาประกัน ภัย หรื อ
ครอบครั ว ของผู ้เอาประกัน ภัย หรื อ ของผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย
ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
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1.15 ระยะเวลาคุ้มครอง

หมายถึง

ระยะเวลาที่ ผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางมาถึงประเทศไทยและ
ผ่านด่ านตรวจคนเข้า เมื อ งขาเข้าของประเทศไทยหรื อ วัน
เริ่ มต้นตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยแล้วแต่เหตุ การณ์ ใดจะเกิ ดขึ้น ที หลัง จนกระทั่ง
ผูเ้ อาประกันภัยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกของประเทศ
ไทยแล้วหรื อวันสิ้ นสุ ดตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด
1. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิ ดขึ้นจากการที่ บริ ษทั เชื่ อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย
และในใบแถลงสุ ขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผเู ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นมูลฐานในการตกลงรับ
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยรู ้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรื อรู ้อยู่แล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะ
ได้จูงใจบริ ษทั ให้เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้นอีก หรื อบอกปัด ไม่ยอมทาสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตก
เป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลง นอกเหนื อจากที่ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
2. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษ ทั จะไม่ โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่ ส มบูรณ์ ข องสั ญญาประกันภัยนี้ เมื่ อกรมธรรม์ประกันภัย
มี ผลบัง คับ มาเป็ นเวลา 1 ปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ติ ด ต่ อ กัน ขึ้ น ไป นับ แต่ ว นั ที่ ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย มี ผ ลบัง คับ
เป็ นครั้งแรก เว้นแต่การขาดชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ได้ท ราบข้อ มู ล อัน จะบอกล้างสั ญ ญาประกั น ภัย ได้ แต่ มิ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ บ อกล้า งสั ญ ญา
ประกันภัยภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณี น้ ีได้
3. การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ตกลงยอมรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับ
ต่อเมื่อบริ ษทั ได้บนั ทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัย หรื อออกเป็ นเอกสารแนบท้ายหรื อใบสลักหลังให้แล้ว
4. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับ
การประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั
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ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อา
ประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
5. การจ่ ายผลประโยชน์ หรื อค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยบริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น
แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะ
รับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
6. การชาระเบีย้ ประกันภัย
การช าระเบี้ ย ประกัน ภัยส าหรั บ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ เป็ นแบบช าระเบี้ ย ประกัน ภัย ครั้ งเดี ย ว ส าหรั บ
ระยะเวลาเอาประกันภัยทั้งหมด โดยเบี้ยประกันภัยจะถึงกาหนดชาระทันทีต้ งั แต่เริ่ มทาประกันภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยจะเริ่ มมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การคืนเบีย้ ประกันภัย
บริ ษ ทั จะคื นเบี้ ยประกันภัยที่ ได้รับช าระมาแล้วให้ แก่ ผูเ้ อาประกันภัย โดยหั กค่ าใช้จ่ายในการโอนเงินระหว่าง
ประเทศและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศตามที่ได้จ่ายจริ ง สาหรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
7.1 กรณี ผูเ้ อาประกัน ภัย ไม่ ไ ด้รับ อนุ มัติ วีซ่ าและ/หรื อ หนังสื อ ที่ รับ รองว่าเป็ นบุ ค คลที่ เดิ น ทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry)
7.2 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเปลี่ยนแปลงวันเริ่ มต้นและ/หรื อวันสิ้ นสุ ดการเดินทาง
โดยกรณี ที่ 7.1 และ 7.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบก่ อนวันเริ่ ม ต้น การเดิ นทาง (Departure
Date) ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้กบั บริ ษทั เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถแจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
7.3 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยไม่มีผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาภายในระยะเวลา 72
ชั่วโมงก่ อนการเดิ น ทางออกจากประเทศต้น ทาง หรื อมี ผ ลตรวจโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ น
ผลบวกออกมา ภายในระยะเวลา 72 ชัว่ โมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
โดยกรณี ที่ 7.3 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนระยะเวลาคุม้ ครอง เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยแสดง
ให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
8. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่สามารถบอกเลิกระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ไม่วา่ โดยผูเ้ อาประกันภัยหรื อบริ ษทั
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9. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องประสงค์ และเห็ นควรยุติขอ้ พิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามระเบียบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
10. เงื่อนไขบังคับก่อน
บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ก็ต่อเมื่ อผูเ้ อา
ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่ องจากการป่ วยด้ วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้ อน) ที่เป็ นมาก่ อนการเริ่มระยะเวลาคุ้มครอง
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข ้อบังคับ เงื่ อนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมี
1. ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ระยะเวลาไม่เกิน
72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง ทั้งนี้ หากผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการพบว่ามีเชื้ อโรคดังกล่าว
ให้มีใบรับรองแพทย์ยนื ยันว่าเป็ นผูเ้ คยติดเชื้อและหายแล้วไม่เกิน 3 เดือน
2. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซี น ป้ องกันโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) (Certificate of
Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผูผ้ ลิตวัคซี นกาหนด โดยวัคซี นดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
ยาหรื อได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรื อตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขของประเทศไทยกาหนด เป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี ซึ่ งมิได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซี นที่ได้
เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผูป้ กครอง ผูด้ ูแล ให้มีใบรับรองแพทย์หรื อผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ กรณี ผูท้ ี่เคยติดเชื้ อและได้รับ
การรักษาหายแล้ว นอกจากใบรับรองแพทย์ที่ ยืนยันว่าเคยติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีหลักฐานการ
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือน หลังจากติดเชื้อดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทางด้วย
โดยบริ ษ ัท จะตกลงให้ ความคุ ้มครองผูเ้ อาประกันภัยในระยะเวลาคุ้มครองส าหรั บข้อตกลงคุ้มครอง
ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องชาระ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ กรณีการเสี ยชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
ในระยะเวลาคุม้ ครอง หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั
จะจ่ายผลประโยชน์ หรื อค่าทดแทนเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
เพื่ อ เป็ นค่ าใช้จ่ า ยในการจัด การงานศพ และค่ าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื อ อัฐิ ก ลับ ประเทศ ทั้ง นี้ เมื่ อ บริ ษ ัท จ่ า ย
ผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนผลประโยชน์การเสี ยชี วิต ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) แล้ว ความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองอื่น ๆ จะสิ้ นสุ ดลงทันที
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กรณีการเสี ยชี วิต ที่มีสาเหตุมาจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. ผลตรวจจากห้องปฏิบตั ิการ
4. แฟ้มประวัติการรักษาของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
5. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิ่มเติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
ในระยะเวลาคุม้ ครอง หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า มีการป่ วยจากโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับการรักษาพยาบาลและรักษาพยาบาลต่อเนื่ องจากการป่ วยที่
เกิดขึ้นในระยะเวลาที่คมุ ้ ครองสาหรับการรักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อคลินิก ไม่วา่ จะในฐานะผูป้ ่ วยใน
หรื อผูป้ ่ วยนอก
บริ ษ ัท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ห รื อ ค่ า ทดแทน ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ นและสมควรซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จากการ
รักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั จ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มจานวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุม้ ครองดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงทันที แต่
กรมธรรม์ประกันภัยยังไม่สิ้นผลบังคับ โดยผูเ้ อาประกันภัยยังได้รับคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองอื่นในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเพิ่มเติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งและส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่
บริ ษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล หรื อคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ และผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ผลตรวจจากห้องปฏิบตั ิการ
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
5. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิ่มเติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามี
เหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่
รับ รองยอดเงิน ที่ จ่ายไป เพื่ อให้ผูเ้ อาประกัน ภัยไปเรี ยกร้ องส่ วนที่ ขาดจากผูร้ ับ ประกัน ภัยรายอื่ น แต่ห ากผูเ้ อา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผูเ้ อา
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ประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่ วนที่
ขาดจากบริ ษทั
ข้ อจากัดสาหรับข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เท่านั้น)
ค่าห้องส าหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกินค่าห้องพักผูป้ ่ วยในแบบเดี่ยวมาตรฐาน (Single Standard Room) ที่
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล ซึ่งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์การแบ่งระดับของ
ประเภทห้ อ งพัก ผู ป้ ่ วยใน ทั้ง นี้ ข้อ จากัดนี้ ไม่ ใช้บ ัง คับ กรณี เข้ารั บ การรั ก ษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี .ยู.) ตาม
มาตรฐานทางการแพทย์
ข้อยกเว้นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนีจ้ ะไม่ ค้ มุ ครองค่ าใช้ จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่เกิดจาก
1. ค่าจ้ างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ คา้ ยันต่ างๆ (ยกเว้นไม้คา้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
3. ยา การรักษาหรื อการตรวจวินิจฉัยที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับคาวินิจฉัย อาการ หรื อภาวะความผิดปกติที่ระบุใน
ใบรับรองแพทย์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
คาจากัดความเพิม่ เติม
1. การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการ
สู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิง และ
มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

2. การสู ญเสี ยสายตา

หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ผูเ้ อาประกัน ภัย เกิ ดทุ พ พลภาพทั้ง หมดอย่างถาวร อัน เป็ นผลมาจากการ
บาดเจ็บ โดยไม่ส ามารถปฏิ บัติกิ จวัตรประจาวัน ได้ด้วยตนเองอย่างถาวร
ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรื อประกอบอาชี พใดๆ เพื่อรับ
ค่าตอบแทนหรื อกาไรได้ การทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็ นต่อเนื่ องกันเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน ทั้งนี้ ให้รวมถึง การสู ญเสี ยหรื อการทุพพลภาพ
อันเป็ นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซึ่ งเป็ นผลทาให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) การสู ญเสี ยสายตาทั้งสองข้าง
(2) การสูญเสี ยมือสองข้าง หรื อเท้าสองข้าง หรื อมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
(3) สู ญเสี ยสายตาหนึ่ งข้างและสู ญเสี ยมือหนึ่ งข้าง หรื อสู ญเสี ยสายตาหนึ่ ง
ข้างและเท้าหนึ่งข้าง
อนึ่ งบริ ษทั จะคุม้ ครองการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเป็ นผลมาจากการ
บาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่ มมีผลบังคับ
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจหลักประจาวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็ น
4. การปฏิบัติกจิ วัตร
ประจาวัน
เกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าว
ได้ ดังนี้
(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้าย
จากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(2) ความสามารถในการเดินหรื อเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดิน
หรื อเคลื่อนที่จากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้องหนึ่ งได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรื อถอด
เสื้ อผ้าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้
อุปกรณ์ช่วย
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5. อุบัติเหตุ
6. การบาดเจ็บ

(4) ความสามารถในการอาบน้ าชาระร่ างกาย เช่ น ความสามารถในการ
อาบน้ า รวมถึ งการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ด้วยตนเองโดยไม่ ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(5) ความสามารถในการรั บ ประทานอาหาร เช่ น ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
(6) ความสามารถในการขับ ถ่าย เช่ น ความสามารถในการใช้ห้องน้ าเพื่ อ
การขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ าได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นหรื อใช้อุปกรณ์ช่วย
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิดผล
ที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายอัน เป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ัติ เหตุ ซ่ ึ งเกิ ด ขึ้ น โดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากสาเหตุอื่น

7. ความสู ญเสี ยหรื อความ หมายถึง การบาดเจ็บ ทางร่ างกายของผูเ้ อาประกัน ภัย โดยอุ บัติเหตุและท าให้ผูเ้ อา
เสียหายใดๆ
ประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อ
ได้รับบาดเจ็บ
8. การก่อการร้ าย

หมายถึง การกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรื อที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา
ลัทธินิยมหรื อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล
และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ตื่นตระหนกหวาดกลัว

ความคุ้มครอง
ในระยะเวลาคุม้ ครอง การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่ างกายของของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้ผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั
จะจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนให้ ดังนี้
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1. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิต
2. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
สิ้ น เชิ ง นั้ นได้ เป็ นไปติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 12 เดื อ นนั บ แต่ ว ัน ที่ เกิ ด
อุบ ัติเหตุ หรื อมี ข ้อบ่ งชี้ ท างการแพทย์ชัดเจนว่าผูเ้ อาประกันภัย ตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา
สองข้าง
4. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6. 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9. 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่
เกินจานวนเงินดังระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็ม
จานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น และหากบริ ษทั จ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนผลประโยชน์การเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
แล้ว ความคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองอื่น ๆ จะสิ้ นสุ ดลงทันที
เงื่อนไขและข้ อ กาหนดเพิ่ม เติม (ใช้ บังคับ เฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ
สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติหตุ (อ.บ.1) เท่านั้น)
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสียชีวิต
ผูร้ ับ ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่ าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษ ทั
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอร์มการเรี ยกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
ใบมรณบัตร
สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิ่มเติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
Page 12 of 16

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มี เหตุ อัน สมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง หลัก ฐานดั ง กล่ า วได้ ภ ายในระย ะเวลาที่ ก าหนด แต่ ไ ด้ ส่ ง โดยเร็ ว ที่ สุ ด
เท่าที่จะกระทาได้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรื อการสู ญเสียอวัยวะ
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บ ริ ษ ทั
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
3. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องเพิ่มเติมตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดัง กล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มี เหตุ อัน สมควรที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง หลัก ฐานดั ง กล่ า วได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด แต่ ไ ด้ ส่ ง โดยเร็ ว ที่ สุ ด
เท่าที่จะกระทาได้
ข้ อยกเว้ นเพิ่ม เติม (ใช้ บ ังคับ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ มครองผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติหตุ อ.บ.1) เท่านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนีจ้ ะไม่ ค้ มุ ครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้
คาว่ า “ขณะที่อยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การแท้ งลูก
1.4 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่
ว่ าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื อง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มี
การประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.5 การก่อการร้ าย
1.6 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อัน
เนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนิน
ต่อไปด้วยตัวเอง
1.7 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
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2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
2.1 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชี วิต) ขณะที่กาลังขึ้นหรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อ
เครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจดาน้า
2.2 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่ อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ทหาร ต ารวจ หรื อ อาสาสมั ค ร และเข้ าปฏิ บั ติ ก ารใน
สงคราม หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภั ยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ า
ปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุ ดการปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ ประกันภัย
มีผลบังคับต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
คาจากัดความเพิม่ เติม
ค่ า ห้ อ งส าหรั บ ผู้ ป่ วยใน หมายถึ ง ค่ าห้ อ งพัก ผู ้ป่ วย ค่ าอาหารผู ้ป่ วย ค่ าบริ ก ารพยาบาล และ
ค่าบริ การในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้ในแต่ละวัน
แพทย์ ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรื อการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
ความคุ้มครอง
ในระยะเวลาคุม้ ครอง ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดย
แพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่ งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ น
ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล
และค่ าการพยาบาลให้ ตามจานวนเงิ น ที่ จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่ เกิ น จานวนเงิ น เอาประกัน ภัย ที่ ระบุ ไ ว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั จ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก
อุบตั ิเหตุเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุม้ ครองดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงทันที แต่กรมธรรม์ประกันภัยยังไม่สิ้น
ผลบังคับ โดยผูเ้ อาประกันภัยยังได้รับคุม้ ครองตามข้อตกลงคุม้ ครองอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ
ผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องการจ่ายผลประโยชน์หรื อค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็ จ ที่ รั บ รองยอดเงิ น ที่ จ่ า ยไป เพื่ อ ให้ ผู ้เอาประกั น ภั ย ไปเรี ยกร้ อ งส่ วนที่ ข าดจากผู ้รั บ ประกั น ภั ย
รายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรัฐ หรื อสวัสดิ การอื่นใด หรื อจากการประกันภัย
อื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น
เพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
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ข้อจากัด
1. ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน จากัดไม่เกิน วันละ ........บาท ทั้งนี้ ขอ้ จากัดนี้ ไม่ใช้บงั คับกรณี เข้ารับ
การรักษาในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์
2. ไม่คุม้ ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผูป้ ่ วย อวัยวะ
เทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเท่ านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนีจ้ ะไม่ ค้ มุ ครอง
1. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดังต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่สามารถ
ครองสติได้
คาว่ า “ขณะที่อยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การแท้ งลูก
1.4 สงคราม การรุ กราน การกระทาที่ม่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่
ว่ าจะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื อง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มี
การประกาศหรื อคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.5 การก่อการร้ าย
1.6 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั งสี จากเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อัน
เนื่ องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนิน
ต่อไปด้วยตัวเอง
1.7 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้
2.1 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทกุ ชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ ง
สเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะที่กาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อ
เครื่ องร่ อน เล่นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศและเครื่ องช่ วยหายใจดาน้า
2.2 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึ้นหรื อกาลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่ อ
บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยเข้าร่ วมทะเลาะวิวาทหรื อมีส่วนยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ทหาร ต ารวจ หรื อ อาสาสมั ค ร และเข้ าปฏิ บั ติ ก ารใน
สงคราม หรื อปราบปราม แต่ หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภั ยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ า
ปฏิบัติการสงคราม หรื อปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุ ดการปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้นให้ กรมธรรม์ ประกันภัย
มีผลบังคับต่ อไปจนสิ้นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ชื่ อและที่อยู่บริษัท
ใบคำขอเอำประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ทเี่ ดินทำงเข้ ำประเทศไทย (ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
1.ผู้ขอเอำประกันภัย: ชื่อและที่อยู่
เลขบัตรประจำตัวประชำชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่ ำงด้ ำว/หนังสื อ
เดินทำง:
สัญชำติ:
เพศ:
อำยุ (ปี ):
2.ประเทศต้ นทำง:
3.วัตถุประสงค์กำรเดินทำงมำประเทศไทย:
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย:

4.ผู้รับประโยชน์ :
5.ระยะเวลำเอำประกันภัย: วันเริ่ มต้นวันที่
6.ข้ อตกลงคุ้มครอง:

เวลา

น. สิ้นสุ ดวันที่

เวลา 24.00 น.

ข้ อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินเอำประกันภัย *

7.เบีย้ ประกันภัยรวม
บำท
8.ผู้ขอเอำประกันภัยประสงค์จะเลือกรับกรมธรรม์ ประกันภัยผ่ำนทำงช่ องทำงใด
❑ รับเป็ น e-policy ทางอีเมล์ (Email) ที่ระบุไว้
❑ รับเป็ นเอกสาร โดยส่งให้ทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อแถลงตำมรำยกำรข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริง และให้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญำระหว่ำงข้ ำพเจ้ ำกับ บริษัท
ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับข้ อมูลของข้ ำพเจ้ ำต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำประกันภัยเท่ ำที่จำเป็ นกับกำรประกันภัยนี้ และมี
สิทธิทำกำรชันสู ตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและไม่ เป็ นกำรขัดต่ อกฎหมำยโดยค่ำใช้ จ่ำยของบริษัท
ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่ ยินยอมให้ บริ ษัท ตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยของผู้เอำประกันภัยเพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำจ่ ำยผลประโยชน์ น้นั บริษัทสำมำรถปฏิเสธกำรให้ ควำมคุ้มครองแก่ผ้เู อำประกันภัยได้
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ..............
.........................................................
(

)
ลงลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย

คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ผ้ขู อเอำประกันภัยตอบคำถำมข้ ำงต้ นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้ขอเอำประกันภัยปกปิ ดข้อควำมจริง หรื อแถลงข้ อควำมอันเป็ นเท็จ
จะมีผลให้ สัญญำประกันภัยนีต้ กเป็ นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865
*หมำยเหตุ: อัตรำแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บำท

ชื่ อและที่อยู่บริษัท
เอกสารสรุ ปเงื่อนไข ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
1. คาจากัดความที่สาคัญ
1.1 ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

1.2 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง
(COVID-19)
หมายถึง
1.3 ระยะเวลาคุ้มครอง

บุคคลตามที่ ระบุชื่ อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกั น ภั ย และเป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมาย
ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ระยะเวลาที่ผเู ้ อาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและผ่าน
ด่ านตรวจคนเข้าเมื องขาเข้าของประเทศไทยหรื อวันเริ่ มต้น
ตามระยะเวลาเอาประกั น ภั ย ที่ ร ะบุ ใ นตารางกรมธรรม์
ประกัน ภัย แล้วแต่ เหตุ ก ารณ์ ใ ดจะเกิ ด ขึ้ น ที ห ลัง จนกระทั่ง
ผูเ้ อาประกันภัยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ขาออกของประเทศ
ไทยแล้วหรื อวันสิ้ นสุ ดตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

2. เงื่อนไขที่สาคัญ
2.1 การจ่ ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ย หรื อความ
เสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยบริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอี กได้ตามความ
จาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่ าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.2 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่สามารถบอกเลิกระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ไม่วา่ โดยผูเ้ อาประกันภัย หรื อบริ ษทั
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมี
1. ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเวลา
ไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง ทั้งนี้ หากผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบว่ามีเชื้อ
โรคดังกล่าว ให้มีใบรับรองแพทย์ยนื ยันว่าเป็ นผูเ้ คยติดเชื้อและหายแล้วไม่เกิน 3 เดือน

2. หลัก ฐานรั บ รองการได้ รั บ วัค ซี น ป้ องกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
(Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ ที่ ผู ผ้ ลิ ต วัค ซี น ก าหนด โดยวัค ซี น ดัง กล่ า วจะต้อ งได้รั บ การขึ้ น
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรื อได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรื อตามที่กระทรวงสาธารณสุ ข
ของประเทศไทยกาหนด เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง เว้นแต่กรณี ผเู ้ อาประกันภัยที่มีอายุต่ากว่า
12 ปี ซึ่ งมิได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซี นที่ได้เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผูป้ กครอง ผูด้ ูแล ให้มีใบรับรอง
แพทย์หรื อผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ยืนยันว่าไม่ มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ กรณี ผทู ้ ี่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้ว นอกจากใบรับรองแพทย์ที่
ยืนยันว่าเคยติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดื อน
หลังจากติดเชื้อดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทางด้วย
โดยบริ ษ ัท จะตกลงให้ ค วามคุ้ม ครองผูเ้ อาประกัน ภัย ในระยะเวลาคุ้ม ครองส าหรั บ ข้อ ตกลง
คุม้ ครองตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ ยประกันภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ชาระ
4. ข้อยกเว้นทั่วไป
การประกันภัยนี้ไม่ ค้ ุมครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากการป่ วยด้ วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้ อน) ที่เป็ นมาก่อนการเริ่มระยะเวลาคุ้มครอง
**กรุ ณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น จากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความ
ใดในเอกสารนี้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความตามที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยบังคับแทน

ชื่ อและที่อยู่บริษัท
เบีย้ ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
แผนประกันภัย แบบที่ 1
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,050,000 บาท
(30,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
1,050,000 บาท

จานวนเงินเอาประกันภัย
700,000 บาท
(20,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
700,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
1,050,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
700,000 บาท

3,200 บาท

2,900 บาท

จานวนเงินเอาประกันภัย
1,750,000 บาท
(50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
1,750,000 บาท

แผนประกันภัย แบบที่ 2
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,050,000 บาท
(30,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
1,050,000 บาท

จานวนเงินเอาประกันภัย
700,000 บาท
(20,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
700,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
1,750,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
1,050,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
700,000 บาท

1,750,000 บาท

1,050,000 บาท

700,000 บาท

3,700 บาท

3,260 บาท

2,940 บาท

ข้อตกลงคุ้มครอง
(ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 30 วัน)

จานวนเงินเอาประกันภัย
1,750,000 บาท
(50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ก ร ณี ก าร เ สี ย ชี วิ ต
1,750,000 บาท
ที่ มี ส าเหตุ ม าจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ตามจริ งไม่เกิน
รั ก ษาพยาบาลจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
1,750,000 บาท
โคโรนา 2019 (COVID-19)
เบีย้ ประกันภัย
3,600 บาท

ข้อตกลงคุ้มครอง
(ระยะเวลาคุ้มครองไม่ เกิน 30 วัน)
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ก ร ณี ก า ร เ สี ย ชี วิ ต
ที่ มี ส าเหตุ ม าจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รั ก ษาพยาบาลจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ย
อวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิงจากอุบตั ิเหตุ (อ.บ.1)
เบีย้ ประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง
(ระยะเวลาคุ้มครองไม่ เกิน 30 วัน)
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ก ร ณี ก า ร เ สี ย ชี วิ ต
ที่ มี ส าเหตุ ม าจากโรคติ ด เชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รั ก ษาพยาบาลจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ผลประโยชน์การเสี ย ชี วิต การสู ญเสี ย
อวัย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวร
สิ้ นเชิงจากอุบตั ิเหตุ (อ.บ.1)
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ

เบีย้ ประกันภัย
หมายเหตุ:

จานวนเงินเอาประกันภัย
1,750,000 บาท
(50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
1,750,000 บาท

แผนประกันภัย แบบที่ 3
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,050,000 บาท
(30,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
1,050,000 บาท

จานวนเงินเอาประกันภัย
700,000 บาท
(20,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
700,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
1,750,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
1,050,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
700,000 บาท

1,750,000 บาท

1,050,000 บาท

700,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
1,750,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
1,050,000 บาท

ตามจริ งไม่เกิน
700,000 บาท

3,860 บาท

3,410 บาท

3,080 บาท

1. เบีย้ ประกันภัยนีร้ วมอากรแสตมป์ และภาษีแล้ว
2. อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท

