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กรมธรรม์ประกนัภัยสุขภาพเฉพาะโรค ส าหรับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
(Coronavirus disease (COVID-19)) 

 
 โดยการเช่ือถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัย  
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู ้เอาประกันภัยต้องช าระ ภายใต้ข้อบังคับ เ ง่ือนไขทั่วไป 
และข้อก าหนด ข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย  
บริษทัใหส้ัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
 ถ้อยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีได้ให้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี            
ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน              
ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
1.  บริษัท  หมายถึง บริษทั เทเวศประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
2.  กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภยั เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด ขอ้ยกเวน้

ทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย ข้อรับรอง ใบรับรอง 
การประกนัภยักรณีต่ออายุ และเอกสารสรุปเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ข้อยกเวน้ตามกรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

3.  ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
แล ะ /ห รื อ ใบ รับ รอ ง ก า รป ร ะ กัน ภัย ก ร ณี ต่ อ อ า ยุ แ ล ะ / ห รื อ
เอกสารแนบท้าย ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

4.  ไวรัสโคโรนา  
(Coronavirus disease 
(COVID-19)) 

หมายถึง ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ตามความหมายของ
องคก์รอนามยัโลก (WHO)  

5.  การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการเกิดโรคท่ี เ กิด ข้ึนกับ                              
ผูเ้อาประกนัภยั 

6.  แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตได้ข้ึนทะเบียน
อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 
แต่ไม่รวมถึงแพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยัเองหรือคู่สมรสตามกฎหมาย
หรือบุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั 

7.  โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วย
ไว้ค้างคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานท่ี  มีจ านวนบุคลากร 
ทางการแพทย์ท่ีเพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการท่ีครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่  และไดรั้บอนุญาตให้
จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนั้นๆ 
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8.  สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับผูป่้วย 
ไว้ค้า ง คืน  และได้ รับอนุญาตให้จดทะ เ บี ยนด า เ นินการ เ ป็ น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

9.  สภาพทีเ่ป็นมาก่อน        
การเอาประกันภัย 
(Pre-existing 
Condition) 

หมายถึง การเจ็บป่วยและ/หรือการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ท่ีย ัง มิได้รักษาให้หาย 
ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 

10.  ระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) 

หมายถึง ระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็น
คร้ังแรก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

11.  ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ระยะ เวลาหน่ึง ปีนับแต่ว ัน ท่ีกรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ  
หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆ ไป 

หมวดที ่2 เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 
 สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั
และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่ีผูเ้อาประกันภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัย 
ตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้  

ในกรณีท่ีผู ้เอาประกันภัย รู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหน่ึง  
หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจ้งให้บริษทัทราบ ซ่ึงถ้าบริษทัทราบ
ขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจให้บริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั 
สัญญาประกันภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทัมีสิทธิ 
บอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้
 บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 
2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

บริษทัจะไม่โต้แยง้หรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยัน้ี เม่ือกรมธรรม์ประกันภยั 
มีผลบงัคบัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกนัภยัติดต่อกนัข้ึนไป นับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั          
เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 

ในกรณีท่ีบริษทัได้ทราบข้อมูลอนัจะบอกล้างสัญญาประกนัภยัได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันภัยภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
3. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกนัภัยและการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั 
การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และ/หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
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4. การตรวจทางการแพทย์ 
  บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็น     
กบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย                
โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมให้บริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยั 
ของผูเ้อาประกนัภยัเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษทัอาจปฏิเสธ
การใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
5. การจ่ายค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทน 
  บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐาน   
การเรียกร้องค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนท่ีครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผูเ้อาประกันภยั หรือ               
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายให้กบัผูรั้บประโยชน์ท่ีระบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษทัจ่ายค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยาย
ออกไปได้อีกตามความจ า เ ป็น แต่ทั้ ง น้ีจะไม่ เ กิน  90 วันนับแต่ว ันท่ีบริษัทได้รับหลักฐานการเ รียก                                 
ค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนท่ีครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลา
ขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดช าระ 
6. การช าระเบีย้ประกนัภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง   

6.1 เบ้ียประกนัภยัในปีแรกจะถึงก าหนดช าระทนัที และความคุม้ครองจะเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุ     
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ 

6.2 เบ้ียประกนัภยัในปีต่ออายุ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีครบ
ก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หากมีการช าระเบ้ียประกนัภยัใหถื้อวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยในปีต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้าและบริษัทจะไม่น าเง่ือนไขทั่วไปและ
ขอ้ก าหนด ขอ้ท่ี 2 เร่ืองการไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั และขอ้ยกเวน้ทัว่ไป  
ขอ้ท่ี 1 เร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) ขอ้ท่ี 2 เร่ืองระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 

หากบริษทัยงัคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวได ้ให้ถือวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีเป็นอนัส้ินสุด ณ วนัสุดทา้ยท่ีเบ้ียประกนัภยัซ่ึงไดรั้บช าระมาแลว้สามารถซ้ือความคุม้ครองได ้
  ในกรณีท่ีมีเหตุเรียกร้องจ านวนเงินค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผนั 
และบริษัทยงัไม่ได้รับช าระเบ้ียประกันภัย บริษัทจะหักเบ้ียประกันภัยเป็นจ านวนเท่ากับเบ้ียประกันภัย                           
ท่ียงัไม่ไดรั้บส าหรับปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้นออกจากค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนท่ีตอ้งชดใชต้าม
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และจ่ายค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเหลือให้กบัผูเ้อาประกนัภยัหรือ
ผูรั้บประโยชน์ 
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7. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีอาจต่ออายไุด ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั ดงัน้ี 
7.1 กรณีท่ีบริษทัยนิยอมใหมี้การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิใน 

7.1.1 การปรับอัตราเบ้ียประกันภยัให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงภยัและอายุท่ีเพิ่มข้ึนของ 
ผูเ้อาประกนัภยั และ 

7.1.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกันภัย เง่ือนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกนัภยัในปีท่ีต่ออายุไดต้ามความจ าเป็น โดยบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

7.2 บริษทัสามารถปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัได้ โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัจะส้ินผลบงัคบั ตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ  
8. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

8.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
 30 วนัโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูเ้อาประกันภัย ตามท่ีอยู่คร้ังสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีน้ี 
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

8.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีได้ โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ  
โดยผูเ้อาประกันภยัมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภยัคืนหลังจากหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้นตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภัย 
ไม่เกนิ/เดือน 

ร้อยละของเบีย้
ประกนัภัยเต็มปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 
10 90 
11 95 
12 100 
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  การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามเง่ือนไขในขอ้น้ี ตอ้งเป็นการบอกเลิกทั้งฉบบัเท่านั้น ไม่สามารถ 
เลือกบอกเลิกเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้
9.  การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 

9.1 ณ วนัท่ีกรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบังคับดังท่ีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ
ใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ 

9.2 ในปีเอาประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 99 ปีบริบูรณ์ 
9.3 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ท่ี 7 
9.4 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
9.5 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
ส าหรับการส้ินสุดความคุ้มครองตามข้อ 10.4 หรือ 10.5 บริษัทจะคืนเ บ้ียประกันภัยให้แ ก่                                     

ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั              
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

9.6 ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัน้ีแต่ละความคุ้มครองจะส้ินสุด เม่ือบริษัทได้จ่าย 
ค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออายขุองความคุม้ครองนั้นๆ ครบถว้นแลว้ โดยบริษทัจะให้
ความคุม้ครองต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเฉพาะจ านวนเงินเอาประกนัภยัของความคุม้ครองขอ้อ่ืน               
ท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

9.7 กรมธรรม์ประกันภยัน้ี และการประกันภยัทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะส้ินสุดในเวลา  
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
10. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
  ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ี ระหว่าง 
ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาท
นั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
11.  เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษทัจะรับผิดชดใช้ค่าทดแทนและ/หรือค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี                
ก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ และ/หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวได้ปฏิบติัถูกตอ้งครบถ้วนตาม
สัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ 
12.  สิทธิการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย (Free look Period) (กรณซ้ืีอกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์) 

หากผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้อาประกนัภยัมี
สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัและส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยัมายงับริษทัภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภยัให้แก่บริษทั ทั้งน้ีให้ถือว่ากรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ีไม่มีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผดิต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
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และบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาทั้งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามวิธีการท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยไม่หกั
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้

1. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 
2.  การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเ ช้ือ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))                      

ในระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period)  
 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ภายใต้ข้อบงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนด ข้อยกเวน้ทัว่ไป ข้อตกลงคุ้มครอง แห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครอง
เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัย ท่ี มีจ  านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ใน                                 
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงทีม่ีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา  

(Coronavirus disease (COVID-19)) 

ความคุ้มครอง 
เป็นท่ีตกลงกนัว่า ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัและเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 

(Waiting Period) ....... วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
การวนิิจฉยัจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกในประเทศไทยวา่เจ็บป่วยดว้ยภาวะหรือโรคร้ายแรงท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) โรคใดโรคหน่ึง  ซ่ึงมีลกัษณะตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดไว้
ต่อไปน้ี ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรองการประกนัภยักรณีต่ออาย ุ

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรั้สโคโรนา 
(Coronavirus disease (COVID-19)) มากกวา่ 1 โรค บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให้เพียงภาวะใดภาวะหน่ึงเท่านั้น 

1. ภาวะโคม่า (Coma) 
ทั้ ง น้ี  ภาวะโคม่า (Coma)  หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึก ท่ีได้รับการวินิจฉัยโดย                          

อายรุแพทยห์รือประสาทศลัยแพทย ์(Neurosurgeon) และตรวจพบลกัษณะต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
1.1  ตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยชีวติเพื่อพยงุชีพ 
1.2  ไม่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งนอ้ย 96 ชัว่โมง 
1.3  ไดรั้บการประเมินวา่สมองถูกท าลายอยา่งถาวร มีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั

อยา่งหน่ึงอยา่งใดอยา่งถาวรภายหลงั 30 วนันบัจากวนัท่ีสลบหรือหมดความรู้สึก 

14
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ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกท่ีมีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุราหรือการใช้ยา         
ในทางท่ีผดิ (Drug Abuse) 

2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurological Failure) 
ทั้ งน้ี ภาวะสมองตายและประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurological Failure) หมายถึง                     

การท่ีสมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการท างานอย่างถาวร ร่างกายไม่สามารถเคล่ือนไหว 
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าใดๆ และตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยต์ามเกณฑข์องแพทยสภา 

3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) 
ทั้ งน้ี ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซ่ึงเป็น                        

การเจ็บป่วยรุนแรงท่ีไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผูป้ระกอบวิชาชีพ                 
เวชกรรมแผนปัจจุบนัผูใ้ห้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วยดงักล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต และ/หรือการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคดงัต่อไปน้ี 

3.1  โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))  
3.2  โรคหลอดลมปอดอุดกั้ นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease or End – Stage Lung Disease) 
 หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการยนืยนัการ

วนิิจฉยัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีครบทุกขอ้ 
  1.  จ  าเป็นตอ้งให้ออกซิเจนตลอดเวลาโดยขอ้บ่งช้ีของการให้ออกซิเจนคือแรงดนัออกซิเจนใน

หลอดเลือดแดงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ 
  2.  มีค่า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) นอ้ยกวา่ 1 ลิตรอยา่งต่อเน่ืองกนัในระยะ

เวลานานกวา่ 2 เดือน 
เง่ือนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มี
สาเหตุจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) เท่าน้ัน) 

การเรียกร้องค่าทดแทนส าหรับผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุจาก                         
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) 

  ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้บริษทัให้ทราบ
ถึงเหตุแห่งการเรียกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่
บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเองภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทราบผลการวนิิจฉยันั้น 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการเจบ็ป่วยดว้ยภาวะหรือโรคร้ายแรงท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรัส                     
    โคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))  

3. ส าเนาแฟ้มประวติัการรักษาจากสถานพยาบาล 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
5. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

             การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได ้
ว่ามีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุด 
เท่าท่ีจะกระท าได ้
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ข้อยกเว้นเพิ ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง                    
ทีม่ีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) เท่าน้ัน) 

การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง                          
ทีม่ีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุต่อไปนี ้

1. การเจ็บป่วยด้วยโรค รวมทั้งโรคแทรกซ้อน อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุมา
จากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ที่เป็นมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
เร่ิมมีผลบังคับ  
 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) 

ค าจ ากดัความเพิม่เติม 
1. คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ด าเนินการโดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาลตรวจวินิจฉยัโรค และ
ไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

2. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยท่ี์เป็นสากล และ
น ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยตามความจ าเป็น             
ทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการเจ็บป่วย 
การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

3. ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี   
1.  ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวนิิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวะการ
เจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 
2. ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน                 
เวชปฏิบติัปัจจุบนั 
3. ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการหรือของครอบครัว
ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 
และ 
4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการเจ็บป่วยของ
ผูรั้บบริการนั้นๆ 

4. แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรค                   
โดยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยการแพทย์      
แผนจีน หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทย ์แผนปัจจุบนั  



 

9/10 

5. การเข้าพักรักษาตัวค ร้ังใด             
คร้ังหน่ึง 

หมายถึง การอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม   
เพื่อการรักษาในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และให้รวมถึง
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม              
สองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเดียวกนั โดยท่ีระยะเวลาการตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกินกว่า 90 วนั                  
นับแต่การรักษาคร้ังสุดทา้ยก็ให้ถือว่าเป็น การเขา้พกัรักษาตวั
คร้ังเดียวกนัดว้ย  

ความคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่า ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัและเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) ....... วนั นบัจากวนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ
การวินิจฉยัจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกในประเทศไทยวา่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ซ่ึง
มีลกัษณะตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดและเป็นเหตุให้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิก  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
รักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจริง  
แต่ไม่ เ กินจ านวนเ งินเอาประกันภัย ต่อการ เข้าพัก รักษาตัวค ร้ังใดค ร้ังห น่ึงและ/ห รือจ านวนเ งิน 
เอาประกนัภยัต่อปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรอง
การประกนัภยักรณีต่ออายใุหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยั
อ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผดิเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนท่ีขาดเท่านั้น 

ข้อจ ากัดเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) เท่าน้ัน) 

1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยในจ ากดัไม่เกินวนัละ …..ตามแผนทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์..... บาท  
ทั้ งน้ี ข้อจ ากัดน้ีไม่ใช้บังคับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผู ้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐาน 

ทางการแพทย ์
2. ค่ายาผูป่้วยกลับบ้านตามความจ าเป็นทางการแพทย์ เพื่อการบ าบัดรักษาต่อเน่ืองโดยตรงและ

สอดคลอ้งกบัการเจ็บป่วยท่ีเขา้รับการรักษา บริษทัจะชดเชยให้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน…..ตามแผนที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์..... บาท ต่อการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ังหน่ึง 

เ งื ่อนไขและข้อก าหนดเพิ ่ม เต ิม  (ใ ช้บ ังค ับเฉพาะข้อตกลง คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
อนัเน่ืองมาจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) เท่าน้ัน) 
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากการติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
(Coronavirus disease (COVID-19)) 

ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของผูเ้อาประกันภยัแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐาน
ดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยัโรค วธีิการรักษา และวนัท่ีไดรั้บการวนิิจฉยั 
3. ส าเนาแฟ้มประวติัการรักษาจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก 
4. ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือ ใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
6. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (ถา้มี) 

ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั และบริษทัจะคืนต้นฉบบั
ใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ผูเ้อาประกันภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกันภยัรายอ่ืน               
แต่หากผู ้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว อนุโลมให้                       
ผู ้เอาประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน                       
เพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่
มีเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วท่ีสุด                         
เท่าท่ีจะกระท าได ้
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) เท่าน้ัน) 

การประกนัภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครอง 
1. การรักษาพยาบาลทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก 
2. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติ                          

ทีร่ะบุในใบรับรองแพทย์ 
 


