
กรมธรรมประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) 

 โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งเ ปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
  ประกันภัย บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

  ไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้

  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
 ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ ใหถือวามีความหมายเดียวกันทั้งหมด

  1.  บริษัท  หมายถึง   บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  2.  กรมธรรมประกันภัย  หมายถึง   ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป

  ขอตกลงคุมครอง เอกสารแนบทาย ขอรับรอง ใบรับรองการประกันภัย

  กรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
  กรณีตออายุ และเอกสารสรุปเงื่อนไข ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนตาม

  3.  ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง   บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัย
  และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทาย
  ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้

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

 หมายถึง   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
  ตามความหมายขององคกรอนามัยโลก (WHO)

  5.  แพทย  หมายถึง   ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตไดขึ้นทะเบียน
  อยางถูกตองจากแพทยสภา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
  สาขาเวชกรรมในทองถิ่นที่ใหบริการทางการแพทยหรือทางดานศัลยกรรม
  แตไมรวมถึงแพทยที่เปนผูเอาประกันภัยเอง หรือคูสมรสตามกฎหมายหรือ
  บุตรตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย

  6.  โรงพยาบาล  หมายถึง   สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทยโดยสามารถรับผูป่วย
  ไวคางคืน และมีองคประกอบทางดานสถานที่มีจํานวนบุคลากรทางการแพทย

  สําหรับการผาตัดใหญ  และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปน
  ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการใหบริการที่ครบถวนโดยเฉพาะอยางยิ่งมีหอง

  โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
  7.  สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถึง   สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูป่วย

  ไวคางคืน และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนดําเนินการเปนสถานพยาบาล
  เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ

  8.  สภาพที่เป็นมาก่อน
 การเอาประกันภัย
 (Pre-existing Condition)

 หมายถึง   การเจ็บป่วย และ/หรือการไดรับวินิจฉัยจากแพทยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  (Coronavirus disease (COVID-19)) ที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่
  กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก

  9.  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
 (Waiting Period)

 หมายถึง   ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
  เปนครั้งแรก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรม
  ประกันภัยนี้

  10.  ปีกรมธรรมประกันภัย  หมายถึง   ระยะเวลาหนึ่งปีนับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแตวัน
  ครบรอบปีกรมธรรมประกันภัยปีตอๆ ไป
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  4.4  เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทเรียกรองเพิ่มเติมตามความจําเปน (ถามี)

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนด
  1. สัญญาประกันภัย

  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว แตแถลงขอความอันเปนเท็จในขอแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตปกปิด

  กรมธรรมประกันภัยติดตอกันขึ้นไป นับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ เวนแตการขาดชําระเบี้ยประกันภัย
  บริษัทจะไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรมประกันภัย มีผลบังคับมาเปนเวลา 2 ปี

  2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณของสัญญาประกันภัย

  ทราบขอมูลนั้น บริษัทไมอาจบอกลางความสมบูรณของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได

  3. ความสมบูรณแห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงกรมธรรมประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งขอตกลงคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเปนสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ

  ในกรมธรรมประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท และไดบันทึกไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ และ/หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ

  สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัยและขอแถลงเพิ่มเติม (ถามี)
  ที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงไดออกกรมธรรมประกันภัยนี้ไวให

  สัญญาประกันภัยได
  ไมยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมีสิทธิบอกลาง
  ขอความจริงนั้นไวโดยไมแจงใหบริษัททราบ ซึ่งถาบริษัททราบขอความจริงนั้นๆ อาจจะไดจูงใจใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัด

  บริษัทจะไมปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยขอแถลงนอกเหนือจากที่ผูเอาประกันภัยไดแถลงไวในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

  ในกรณีที่บริษัทไดทราบขอมูลอันจะบอกลางสัญญาประกันภัยได แตมิไดใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยภายในกําหนด 1 เดือนนับแต

  4. การเรียกร้องค่าทดแทน
  ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตัวแทนของผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี จะตองแจงบริษัทใหทราบถึงเหตุแหงการเรียกรอง

  คาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้โดยเร็วที่สุด พรอมทั้งสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทโดยคาใชจายของตนเองภายใน 30 วันนับจากวันที่
  ทราบผลการวินิจฉัยนั้น

  4.1 แบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดโดยบริษัท
  4.2 ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา และวันที่ไดรับการวินิจฉัย
  4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

  สามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได
  การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไม

  ทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบริษัท

  5. การตรวจทางการแพทย
  บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ

  ประกอบการพิจารณาจายคาทดแทนนั้น บริษัทอาจปฏิเสธการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูเอาประกันภัยได
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเพื่อ
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  8.1.2     การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขขอตกลงคุมครองของกรมธรรมประกันภัยในปีที่ตออายุไดตามความจําเปน

  6. การจ่ายค่าทดแทน
  บริษัทจะจายคาทดแทนภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐานการเรียกรองคาทดแทนที่ครบถวนและถูกตองแลวใหแก

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทจายคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

  และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทาย
  7.1  เบี้ยประกันภัยในปีแรกจะถึงกําหนดชําระทันที และความคุมครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

  7. การชําระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

  และบริษัทจะไมนําเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอที่ 2 เรื่องการไมโตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัย และขอยกเวนทั่วไป
  คาเบี้ยประกันภัย หากมีการชําระเบี้ยประกันภัยใหถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยในปีตออายุเปนความคุมครองตอเนื่องจากปีกอนหนา

  ขอที่ 1 เรื่องสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ขอที่ 2 เรื่องระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม
  หากบริษัทยังคงไมสามารถเรียกเก็บคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวได ใหถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันสิ้นสุด

  ณ วันสุดทายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งไดรับชําระมาแลวสามารถซื้อความคุมครองได
  ในกรณีที่มีเหตุเรียกรองจํานวนเงินคาทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผอนผัน และบริษัทยังไมไดรับชําระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ย

  ผูเอาประกันภัย หรือในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจายใหกับผูรับประโยชนที่ระบุชื่อไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
  ใบรับรองการประกันภัยกรณีตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทาย

  หากบริษัทไมอาจจายคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาขางตน บริษัทจะรับผิดชดใชดอกเบี้ยใหอีกในอัตรารอยละ 15 ตอปี
  การเรียกรองคาทดแทนที่ครบถวนแลว
  ในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดอีกตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับหลักฐาน

  ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทั้งนี้นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

  7.2 เบี้ยประกันภัยในปีตออายุ ผูเอาประกันภัยตองชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการชําระ

  ประกันภัยเปนจํานวนเทากับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมไดรับสําหรับปีกรมธรรมประกันภัยนั้นออกจากคาทดแทนที่ตองชดใชตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  และจายคาทดแทนสวนที่เหลือใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน

  8. การต่ออายุกรมธรรมประกันภัย
  กรมธรรมประกันภัยนี้อาจตออายุได ซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของบริษัท ดังนี้
  8.1   กรณีที่บริษัทยินยอมใหมีการตออายุกรมธรรมประกันภัย บริษัทยังคงไวซึ่งสิทธิใน

  8.1.1   การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัย และ

  8.2   บริษัทสามารถปฏิเสธการตออายุกรมธรรมประกันภัยได โดยการแจงตอผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
  โดยบริษัทตองแจงใหผูเอาประกันภัยทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  อยางนอย 30 วันกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัย
  กรณีตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทาย 

3 OF 5



  กรณีตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทาย

  9. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
  9.1   บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยทางไปรษณียลงทะเบียน

  9.2   ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือ โดยผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ย

  ถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับ
  ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
  ตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้
  ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไขในขอนี้ ตองเปนการบอกเลิกทั้งฉบับเทานั้น ไมสามารถเลือกบอกเลิกเฉพาะขอตกลงคุมครอง
  ขอใดขอหนึ่งได

  10. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
  10.1    ณ วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัย

  10.3    เมื่อผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอที่ 7
  10.2     ในปีเอาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ  65  ปีบริบูรณ

  10.4    เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
  10.5    เมื่อผูเอาประกันภัยถูกจองจําอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

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

  โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
  สําหรับการสิ้นสุดความคุมครองตามขอ 10.4 หรือ 10.5 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี

  10.6     ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้แตละความคุมครองจะสิ้นสุดเมื่อบริษัทไดจายคาทดแทนตามจํานวนเงินเอา
  ประกันภัยสูงสุดที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทายของความคุมครอง

  ที่เหลืออยูเทานั้น
  นั้นๆครบถวนแลว โดยบริษัทจะใหความคุมครองตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเฉพาะจํานวนเงินเอาประกันภัยของความคุมครองขออื่น

  10.7    กรมธรรมประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  ในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรมประกันภัย
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  11. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย

  1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

  หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป

  3. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) นอกอาณาเขต
  ที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

  ประเทศไทย (เว้นแต่จะมีการออกเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองไว้)

  หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
  ภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด ขอยกเวนทั่วไป ขอตกลงคุมครอง และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย และเพื่อเปน

  กับบริษัทและหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด
  โดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยอนุญาโตตุลาการ

  ดังกลาวไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยแลว
  บริษัทจะรับผิดชดใชคาทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยนี้ ก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน และ/หรือตัวแทนของบุคคล

  12. เงื่อนไขบังคับก่อน

  2. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ในระยะเวลา

  การตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทตกลงจะใหความคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองที่แนบติดกับกรมธรรมประกันภัยที่มี
  จํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีตออายุ และ/หรือเอกสารแนบทายดังตอไปนี้
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชนเงินปลอบขวัญสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))

  ความคุ้มครอง

  ขณะที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับและเมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period)  14  วัน นับจาก 
  วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  หากผูเอาประกันภัยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยวาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease
  (COVID-19)) ซึ่งมีลักษณะตามคําจํากัดความที่กําหนด บริษัทจะจายคาทดแทนตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ
  ใบรับรองการประกันภัยกรณีตออายุใหแกผูเอาประกันภัย

  ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยตองเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และเป็นไปตามคําจํากัดความเรื่องการวินิจฉัย
  ของกรมธรรมประกันภัยนี้
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