
 

    

  

กรมธรรมประกันภัยคุมครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

        โดยการเช่ือถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบ้ีย

ประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด เงื่อนไขผลประโยชนความคุมครอง ขอยกเวน และ

เอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสญัญากับผูเอาประกันภัย ดังตอไปน้ี 

 

 หมวดที ่1 คําจํากดัความ 

       ถอยคาํและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะท่ีไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยน้ี ใหถือวามีความหมายเดียวกัน

ทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยน้ี 

1.1 บริษัท  หมายถึง บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน) 

1.2 

 

กรมธรรมประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอตกลงคุมครอง 

ขอยกเวน เอกสารแนบทาย ใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย และ สรุปเงื่อนไขและ

ขอยกเวนท่ีสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยน้ี ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงแหง สัญญา

ประกันภัยเดียวกัน 

1.3 ผูเอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผู เอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ

ใบรับรองประกันภัยตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทาย 

1.4 แพทย 

 

หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไดข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง

จากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่

ใหบริการทางการแพทย หรือทางดานศัลยกรรม ซ่ึงไมใชแพทยที่ เปนผู เอา

ประกันภัยเองหรือคูสมรสของผูเอาประกันภัย  

1.5  ผูปวยใน หมายถึง ผูที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน

ไมนอยกวา  6 ชั่วโมง ซ่ึงตองลงทะเบียนเปนผูปวยใน โดยไดรับการวินิจฉัยและ

คําแนะนําจากแพทย ตามขอบงชี้ซึ่งเปนมาตรฐานทางการแพทย และในระยะเวลา

ที่เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยนั้นๆ และใหรวมถึงกรณี

รับตัวไวเปนผูปวยใน แลวตอมาเสียชีวิตกอนครบ 6 ชั่วโมง 

1.6  โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน 

และมีองคประกอบทางดานสถานที่ มีจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอ

ตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวน โดยเฉพาะอยางย่ิงมีหองสําหรับการผาตัด

ใหญ และไดรับอนุญาตให จดทะเบียนดําเนินการเปนโรงพยาบาลตามกฎหมาย

สถานพยาบาลของอาณาเขตน้ันๆ 

1.7 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูปวยไวคางคืน 

และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาลเวชกรรมตาม

กฎหมายของอาณาเขตน้ันๆ 

1.8 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 

หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความหมายของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 



 

    

  

หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด 

1.   สัญญาประกันภัย 

สัญญาประกันภัยน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และขอแถลงเพ่ิมเติม     

(ถามี) ที่ผูเอาประกันภัย ลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัย

น้ีไวให 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหน่ึงหรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตปกปด

ขอความจริงน้ันไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงน้ันๆ อาจจะไดจูงใจบริษัทใหเรยีกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึน หรือบอก

ปดไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยน้ีจะตกเปนโมฆียะ ตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิ

บอกลางสัญญาประกันภัยได  

บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัย ไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหน่ึง 

2. ความสมบูรณแหงสัญญาและการเปล่ียนแปลงขอความในสัญญาประกันภัย 

 กรมธรรมประกันภัยน้ี รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความ

ใดๆในสัญญาประกันภัย จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยน้ี หรือในเอกสาร แนบทายแลวจึงจะ

สมบูรณ 

3. การไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัย 

บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานเร่ืองความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยน้ี เมื่อกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับมาเปนเวลา 2 ป

กรมธรรมประกันภัยติดตอกันขึ้นไป นับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเปนครั้งแรก เวนแตการขาดชําระเบี้ยประกันภัย 

ในกรณีที่บริษัทไดทราบขอมูลอันจะบอกลางสัญญาประกันภัยได แตมิไดใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยภายในกําหนด  1 เดือน

นับแตทราบขอมลูน้ัน บริษัทไมอาจบอกลางความสมบูรณของสัญญาประกันภัยในกรณีน้ีได 

4. การชําระเบ้ียประกันภัยและการเริ่มความคุมครอง  

4.1 เบี้ยประกันภัยของปแรก จะถึงกําหนดชําระทันที และกรมธรรมประกันภัยจะเริ่มความคุมครองตามวันที่ท่ีระบุในตาราง

กรมธรรมประกันภัย   

4.2 การชําระเบี้ยประกันแบบราย 1 เดือน 

                    4.2.1 การชําระเบ้ียประกันภัยของงวดแรกจะถึงกาหนดชาระทันที หรือกอนความคุมครองจะเร่ิมตนโดยผูเอาประกันภัย 

และความคุมครองจะเรม่ิ มีผลบังคบัตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย 

        4.2.2 เบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผูเอาประกันภัยตองชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกําหนดระยะ 

เวลาการชําระคาเบี้ยประกันภัย หากมีการชําระเบี้ยประกันภัย ใหถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนความคุมครองตอเน่ือง

จากงวดกอนหนาและบริษัทจะไมนาระยะเวลาในการใชสิทธิโตแยงความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยมาเริ่มนับใหม 

4.3 การจายเบี้ยประกันภัยในปตออายุ บริษัทจะผอนผันใหชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 30  วัน นับจากวันส้ินผลบังคับของ

กรมธรรมประกันภัยดังท่ีระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย และความคุมครองในปตออายุจะเปนดังน้ี 

4.3.1  หากชําระเบี้ยประกันภัยในระหวางระยะเวลาผอนผันใหถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยในปตออายุเปน

ความคุมครองตอเน่ืองจากปกอนหนาและมีผลบังคับโดยสมบูรณ   

 4.3.2 หากไมมีการชําระเบี้ยประกันภัยปตออายุภายในระยะเวลาผอนผัน ใหถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย

ส้ินสุดลง ตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคบัดังที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย 

4.3.3 หากมีการเรียกรองคาทดแทนในระหวางระยะเวลาผอนผัน ซ่ึงผูเอาประกันภัยยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัยปตออายุ 

บริษัทจะใหความคุมครองโดยหักเบี้ยประกันภัยในปตออายุออกจากจํานวนเงินคาทดแทนท่ีผูเอาประกันภัยจะไดรับ หรือเรียกเก็บเบี้ย

ประกันภัยในปตออายุกอนที่จะมีการจายคาทดแทน  

 



 

    

  

5. การตออายุกรมธรรมประกันภัย 

   กรมธรรมประกันภัยน้ีอาจตออายุได ซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของบริษัท ดังน้ี 

 5.1 กรณีที่บริษัทยินยอมรบัตออายุกรมธรรมประกันภัย บริษัทยังคงไวซึ่งสทิธิในการ 

   5.1.1 ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับระดบัความเส่ียงภัยและอายุท่ีเพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัย และ 

   5.1.2 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขขอตกลงคุมครองของของกรมธรรมประกันภัยในปที่ตออายุไดตามความ

จําเปน โดยบริษัทตองแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยน้ี 

 5.2   หากมีการตออายุกรมธรรมประกันภัยและผูเอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัยภายในระยะเวลาผอนผัน 30 วัน บริษัทจะไมนํา

เงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) และเรื่องสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย และเรื่องการไมโตแยงหรือคัดคานความ 

ไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยมาเร่ิมนับใหม หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผอนผัน ใหถือวาความคุมครองตาม

กรมธรรมประกันภัยน้ีส้ินสุดลงต้ังแตวันที่ครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทาย กรณีมีการเรียกรองคาทดแทนภายในระยะเวลาผอนผัน

และผูเอาประกันภัยยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่คางชําระออกจากคาทดแทนท่ีบริษัทจะชดใชตามกรมธรรม

ประกันภัย 

 5.3 บริษัทสามารถปฏิเสธการตออายุกรมธรรมประกันภัยได โดยการแจงตอผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยาง

นอย 30 วันกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย  

6. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ 

ความคุมครองของผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี จะส้ินสุดเม่ือมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นดังตอไปน้ี  

แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน   
  6.1 เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  

 6.2 ณ วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับดังท่ีระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย ในปเอาประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยมี

อายุครบ 75 ปบริบูรณ  

  6.3 เม่ือผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน 

  6.4    เม่ือผูเอาประกันภัยไมชําระเบ้ียประกันภัย ตามเงื่อนไขท่ัวไปและขอกําหนดขอ 4 

  ทั้งน้ี หากกรมธรรมประกันภัยส้ินสุดตามขอ 6.1 หรือ 6.2  บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย

สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน  

   6.6  การปรากฏหรือทราบอาการของโรคติดเช้ือไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนคร้ังแรก ภายในระยะเวลาที่ไม

คุมครอง (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยท่ีไดเรียกเก็บ

มาแลวทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

   6.7  ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ แตละความคุมครองจะส้ินสุดเม่ือบริษัทไดจายคาทดแทนตามจํานวนเงิน

เอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยของความคุมครองน้ันๆ ครบถวนแลว โดยบริษัทจะใหความคุมครองตอไป จน

ส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เฉพาะจํานวนเงินเอาประกันภัยของความคุมครองอ่ืนท่ีเหลืออยูเทาน้ัน 

   6.8   กรมธรรมประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรมประกันภัยน้ีจะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทยในวันที่ส้ินสุดของกรมธรรมประกันภัย 

7.   การตรวจทางการแพทย 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้และมี

สิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท 

ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัย เพื่อ

ประกอบการพิจารณาจายผลประโยชนน้ัน บริษัทอาจปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ีแกผูเอาประกันภัยได 

 



 

    

  

 

8.  การเรียกรองคาทดแทน 

 ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณี จะตองแจงใหบริษัททราบถึงการเจ็บปวยที่เปนสาเหตุ

ของการเรียกรองคาทดแทนโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตองแจงใหบริษัททราบทันที เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนอันสมควร    

จึงไมอาจแจงใหบริษัททราบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว 
9.  การจายคาทดแทน 

  บริษัทจะจายคาทดแทนภายในกําหนดระยะเวลา 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ ความเสียหายที่

ครบถวนและถูกตองแลวใหแกผูเอาประกันภัย หรือในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชน 

 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษัทจายคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองใน

กรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดอีกตามความจําเปน แตทั้งน้ีจะไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทไดรับ

หลักฐานความเสียหายครบถวนแลว 

            ทั้งน้ี หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบ้ียใหอีกในอัตรา

รอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งน้ี นับจากวันที่ครบกําหนดชาํระ    

10.  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

 10.1 กรณีชําระเบี้ยประกันภัยแบบรายป 

 10.1.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วันโดยทาง

ไปรษณีย ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามท่ีอยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหัก

เบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคบัมาแลวออกตามสวน 

10.1.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร และมีสิทธิไดรับเบี้ย

ประกันภัยคืน หลังจากหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีไดใชบังคบัมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะ

ส้ัน ตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้  

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกันภัย 

(ไมเกิน/เดือน) 

รอยละของ 

เบี้ยประกันภัยเต็มป 

ระยะเวลาประกันภัย 

(ไมเกิน/เดือน) 

รอยละของ 

เบี้ยประกันภัยเต็มป 

1 15 7 75 

2 25 8 80 

3 35 9 85 

4 45 10 90 

5 55 11 95 

6 65 12 100 

การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเง่ือนไขในขอน้ี  ไมวาจะกระทําโดยฝายใดก็ตาม  ตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทาน้ัน             

ไมสามารถยกเลิกเฉพาะขอตกลงคุมครองขอใดขอหน่ึงได   

   10.2 กรณชีําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขท่ัวไปและขอกําหนดขอ 4.2 

10.2.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันสุดทายที่เบ้ีย

ประกันภัยซ่ึงไดรับชําระแลวสามารถซื้อความคุมครองได โดยบริษัทไมตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 



 

    

  

10.2.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ีได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ ในกรณีน้ีกรมธรรมประกันภัย

จะส้ินสุดโดยอัตโนมัติในวันสุดทายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งไดรับชําระมาแลว สามารถซื้อความคุมครองได โดยบริษัทจะไมคืนเบี้ยประกันภัยใหแก

ผูเอาประกันภัย 

11.  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทน้ันโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทํา

การวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)        

วาดวยอนุญาโตตุลาการ 

12.   ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 

 บริษัทจะไมจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองน้ีสําหรับการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นใน

ระยะเวลารอคอย 14 วันหลงัจากที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคบัเปนครั้งแรกตามท่ีระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย 

13.   เงื่อนไขบังคับกอน 

บริษัทจะรับผิดชดใชคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยน้ี เมื่อผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวได

ปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

 

ขอยกเวนทั่วไป 

กรมธรรมประกันภัยน้ีจะไมคุมครอง 

1. การเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เปนมากอนการเอาประกันภัย 

2. การเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 

 

  



 

    

  

ขอตกลงคุมครอง  

ชดเชยรายวันอนัเนื่องมาจากการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ความคุมครอง 

ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับ และเม่ือพนกําหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วัน หากผูเอาประกันภัย

ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจายคาชดเชยรายวันใหตามจํานวนเงินเอาประกันภัยตอวันที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยใหแก

ผูเอาประกันภัย แตสูงสุดไมเกิน 50 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

หากผูเอาประกันภัยไดรับจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่น รวมทั้งผูรับประกันภัยรายอ่ืน ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับ       

คาทดแทนของขอตกลงคุมครองน้ี 

 

หลักฐานท่ีใชในการเรียกรองคาทดแทน 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรอืตัวแทนของบุคคลจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจาก

โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของตนเอง 

(1) แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 

(2) ใบรับรองแพทยที่ระบุอาการสําคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล 

(3) สําเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน 

(4) แฟมประวัติการตรวจรักษาพยาบาล 

(5) ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหองทดลอง (Lab Test Result) 

(6) เอกสารอ่ืนๆ ที่บรษิัทรองขอตามความจําเปน (ถามี) 

 

ขอตกลงความคุมครอง 

ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ความคุมครอง 

 ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับ หากผูเอาประกันภัยไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

จนทําใหเกิดผลกระทบจากการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และตองเขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในของ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจายคาชดเชยรายวันใหตามจํานวนเงินเอาประกันภัยตอวันที่ระบุไวในตารางกรมธรรม

ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย แตสูงสุดไมเกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

 หากผูเอาประกันภัยไดรับจากสวัสดิการของรัฐ หรือหนวยงานอื่น รวมท้ังผูรับประกันภัยรายอื่น ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิในการรับ     

คาทดแทนของขอตกลงคุมครองน้ี 

 

หลักฐานท่ีใชในการเรียกรองคาทดแทน    

 ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจาก

โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมโดยคาใชจายของตนเอง 

   (1) แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 

   (2) ใบรบัรองแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล  

   (3) สําเนาใบเสรจ็รับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน  

   (4) แฟมประวัติการตรวจรกัษาพยาบาล 

   (5) เอกสารอ่ืนๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ถามี) 

 



 

    

  

ขอตกลงคุมครอง  

การเจ็บปวยดวยภาวะโคมาท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

คําจํากัดความเพ่ิมเติม 

ภาวะโคมา  หมายถึง   การสลบ หรอืหมดความรูสึกที่ไดรับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทยหรือประสาทศัลยแพทย    

    (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะตอไปน้ีครบทุกขอ 

1. ตองอาศัยเคร่ืองชวยชีวิตเพื่อพยุงชีพ 

2. ไมมีการตอบสนองตอสงิ่ เราภายนอกอยางนอย 96 ชัว โมง 

3. ไดรับการประเมินวาสมองถูกทําลายอยางถาวร มีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยาง

ใดอยางหน่ึงไดอยางถาวร ภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรูสึก 

ทั้งน้ี ไมรวมถึงการสลบหรือหมดความรูสึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการด่ืมสุราหรือการใชยา

ในทางท่ีผิด (Drug Abuse) 

ความคุมครอง 

ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลบังคับ และเมื่อพนกําหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วัน หากผูเอาประกันภัย

ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเจ็บปวยดวยภาวะโคมาท่ีมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหวางที่ผู เอา

ประกันภัยยังมีชีวิตอยู บริษัทจะจายคาทดแทนตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 

 

หลักฐานท่ีใชในการเรียกรองคาทดแทน 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย

วินิจฉัยวาผูปวยตกอยูในภาวะโคมาอันเน่ืองมาจากการเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคาใชจายของตนเอง 

(1) แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 

(2) ใบรับรองแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล 

(3) แฟมประวัติการตรวจรักษาพยาบาล 

(4) ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหองทดลอง (Lab Test Result) 

(5) เอกสารอ่ืนๆ ที่บรษิัทรองขอตามความจําเปน (ถามี) 

 

  



 

    

  

ขอตกลงคุมครอง  

การเจ็บปวยดวยภาวะโคมาท่ีมีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

คําจํากัดความเพ่ิมเติม 

ภาวะโคมา       หมายถึง      การสลบ หรอืหมดความรูสึกที่ไดรับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทยหรือประสาทศัลยแพทย                   

              (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะตอไปน้ีครบทุกขอ  

1. ตองอาศัยเครื่องชวยชวีิตเพื่อพยุงชีพ 

2. ไมมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกอยางนอย 96 ชั่วโมง 

3. ไดรับการประเมินวาสมองถูกทําลายอยางถาวร มีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

อยางใดอยางหน่ึงไดอยางถาวร ภายหลัง 30 วันจากวันท่ีสลบหรือหมดความรูสึก  

ทั้งน้ี ไมรวมถึงการสลบหรือหมดความรูสึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใชยา

ในทางท่ีผิด (Drug Abuse) 

วัคซีน   หมายถึง  ผลิตภัณฑชีวภาพที่ประกอบดวย เช้ือไวรัส หรือแบคทีเรียที่ถูกฆา หรือทําใหมีฤทธ์ิออนแรงจนไม

    สามารถกอโรคได ใชฉีดเขาสูรางกายเพ่ือกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรคซ่ึงเกิดจากเช้ือน้ัน ๆ 

 

ความคุมครอง 

 ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยน้ีมผีลบังคับ หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเจ็บปวยดวยภาวะโคมาที่มีสาเหตุมา

จากผลกระทบจากการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหวางที่ผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู บริษัทจะจาย

คาทดแทนตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  

 

หลักฐานท่ีใชในการเรียกรองคาทดแทน 

 ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของบุคคลจะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย

วินิจฉัยวาผูปวยตกอยูในภาวะโคมาอันเน่ืองมาจากผลกระทบจากการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย

คาใชจายของตนเอง 

  (1) แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท 

  (2) ใบรับรองแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล  

  (3) แฟมประวัติการตรวจรักษาพยาบาล 

  (4) เอกสารอ่ืนๆ ที่บริษัทรองขอตามความจําเปน (ถามี) 

 

 

 


