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COVID-19 အထ ူးအကာအကွယ်၏ အခွင ်အရ ူးနှင ် စည်ူးကမ်ူးချက်မျာူး 

(COVID-19 အကာအကွယ်) 

၁. အကျ  ူးခံစာူးခွင မ်ျာူး 

၁.၁ Chubb Life Insurance Myanmar (“Chubb”) ၏ အာမခံအမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး (Chubb 

မတတာော်တဆ က ိုယော်ခန္ဓာထ ခ ိုကော်မှုအကာအကွယော် “က ိုယော်အင်္ဂ ါထ ခ ိုကော်မှုအာမခံ” မှလွွဲ၍) တွငော် 

COVID-19 အကာအကွယော်အာျိုး အာမခံတလ ာကော်လ ာအသစော်မ ာျိုး န္ှင ော် အသကော်ဝငော်တေတသာ 

တ ေါ်လစီမ ာျိုး (“ရ ေါ်လစီ”) အတွကော် အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်ရရှ မညော်ဖြစော်သညော်။  

၁.၂ COVID-19 အာမခံအကာအကွယော်သညော် မူရငော်ျိုးတ ေါ်လစီ၏ အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်မ ာျိုးအဖ ငော် 

ထ ော်တစာငော်ျိုးတ ျိုးအ ော်သည ော် အခမွဲ အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်ဖြစော် ါသညော်။ ၎ငော်ျိုးသညော် မူရငော်ျိုးတ ေါ်လစီ၏ 

အခွင ော်အတရျိုးန္ငှ ော်စညော်ျိုးကမော်ျိုးခ ကော်မ ာျိုး အတ ေါ်တွငော်မညော်သည ော်သကော်တရာကော်ဖခငော်ျိုးမှ မရှ န္ ိုငော် ါ။ 

၁.၃ ရ ူးရံုံ တက်ရ ာက်ခခငူ်း ထ ်ရ ာငူ်းအကျ  ူးခံစာူးခွင ် - အကယော်၍ Chubb က ေော်ျိုးမာတရျိုး 

အကာအကွယော်အာမခံ (က ေော်ျိုးမာတရျိုးအာမခံ) ဝယော်ယူထာျိုးသူသညော် COVID-19 တ ကာင ော် 

တဆျိုးရံိုတကော်တရာကော်ရလ ငော်  တဆျိုးရံိုတကော်တရာကော်ဖခငော်ျိုးအတွကော် ထ ော်တဆာငော်ျိုး အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော် 

အတေဖြင ော် Chubb မှ တဆျိုးရံိုတကော်ရကော် (၁) ရကော်အတွကော် အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်၏ (၂၀%)န္ှင ော် 

ညီမ တသာတငွ မာဏက ို အမ ာျိုးဆံိုျိုးရကော်တ ါငော်ျိုး(၂၁)ရကော်အထ  ထ ော်တဆာငော်ျိုး အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော် 

တ ျိုးမညော်ဖြစော် ါသညော်။ 

၁.၄   အထ ူးကက ်မတ် ရစာင ်ရ ှာက်ကုံသခခငူ်း (“ICU”) ထ ်ရ ာငူ်းအကျ  ူးခံစာူးခွင ် - 

အကယော်၍ အာမခံထာျိုးသူသညော် COVID-19 ၏ တ ိုကော်ရ ိုကော်အက   ျိုးဆကော်တ ကာင ော် ICU 

လူောအဖြစော် တဆျိုးရံိုတကော်တရာကော်ရ ါက Chubb သညော် ထ ိုတ ေါ်လစီ၏ တသဆံိုျိုးဖခငော်ျိုး 

အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်၏ (၂၀%)န္ှင ော် ညီမ တသာတငွ မာဏက ို အမ ာျိုးဆံိုျိုး ဖမေော်မာက  ော်တငွ  

၂,၀၀၀,၀၀၀ (သ ေော်ျိုးန္စှော်ဆယော်) အထ  ထ ော်တဆာငော်ျိုး အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်တ ျိုးမညော် ဖြစော် ါသညော်။  

၁.၅  ရသ ံုံူးခခငူ်း ထ ်ရ ာငူ်းအကျ  ူးခံစာူးခွင ် - အကယော်၍ အာမခံထာျိုးသူသညော် COVID-19 ၏ 

တ ိုကော်ရ ိုကော်အက   ျိုးဆကော်တ ကာင ော် တသဆံိုျိုးသွာျိုး ါက Chubb သညော် တသဆံိုျိုးဖခငော်ျိုးအတွကော် 

ထ ိုတ ေါ်လစီ၏ တသဆံိုျိုးဖခငော်ျိုးအက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်၏ (၁၀၀%) န္ငှ ော်ညီမ တသာတငွ မာဏက ို 

အမ ာျိုးဆံိုျိုး ဖမေော်မာက  ော်တင ွ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ (သ ေော်ျိုးတစော်ရာ) အထ  ထ ော်တဆာငော်ျိုးအက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော် 

တ ျိုးမညော်ဖြစော် ါသညော်။ အကယော်၍ ICU ထ ော်တဆာငော်ျိုးအက   ျိုးခံ စာျိုးခွင ော်က ို ရရှ ပ ီျိုး ါက 

၎ငော်ျိုး မာက ို ထိုတော်န္ှုတော်၍တ ျိုးအ ော်မညော်ဖြစော်သညော်။  

၁.၆ COVID-19 အကာအကွယော်သညော် အာဏာ  ိုငော်အြွွဲွဲ့အစညော်ျိုးမှတာဝေော်ရှ သူမ ာျိုး ခွင ော်ဖ  သည ော်တေ   

(ခွင ော်ဖ  သည ော်ရကော်စွွဲ) မှစ၍  ၂၀၂၀ ခိုန္ှစော် ဒီဇငော်ဘာ ၃၁ရကော်တေ   တွငော် အဆံိုျိုးသတော်မညော် 

(သ ို  မဟိုတော်) Chubb မှ ထ ော်မံတ ကဖငာမည ော် ရကော်စွွဲတွငော် အဆံိုျိုးသတော်မညော်ဖြစော်သညော်။  



 

 

 

၁.၇ အဖခာျိုး စညော်ျိုးကမော်ျိုးခ ကော်မ ာျိုး 

၁.၇.၁ COVID-19 (“အာမခံရ ူးန ုံင်ရသာအခြစ်အ ျက်”)တ ကာင ော်  ထမဆံိုျိုးတဆျိုးရံို  

တကော်တရာကော်သည ော်တေ  ရကော်၊ ICU တွငော်တကော်တရာကော် ကိုသရသည ော် တေ  ရကော် (သ ို  ) 

တသဆံိုျိုးသညော် တေ  ရကော်တွငော် အာမခံတ ေါ်လစီစာခ   ော်သညော် သကော်တမော်ျိုးရှ ရမညော်။ 

၁.၇.၂ အခွင ော်အတရျိုးန္ငှ ော် စညော်ျိုးကမော်ျိုးခ ကော်မ ာျိုးတွငော်တြာော်ဖ ထာျိုးတသာ အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော် 

တစော်ခိုခ ငော်ျိုးစီသညော် တစော်ကက မော်သာခံစာျိုးခွင ော်ရှ မညော်ဖြစော်ပ ီျိုး၊ အာဏာ  ိုငော်အြွွဲ ွဲ့ အစညော်ျိုးမှ 

ခွင ော်ဖ  ခ ကော်ရရှ သည ော်တေ   တောကော်မှ ရရှ မညော်ဖြစော်သညော်။ 

၁.၇.၃ COVID-19 အကာအကွယော်၏ အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်ရှ သူ(မ ာျိုး)သညော် ထ ိုတ ေါ်လစီတွငော် 

တြာော်ဖ ထာျိုးဖခငော်ျိုးခံရသူန္ှင ော်တူညီပ ီျိုး၊  အသကော်ဆကော်လကော်ရှငော်သေော်တေသူ ဖြစော်သညော်။  

၁.၇.၄ COVID-19 တရာင်္ါ၏တ ိုကော်ရ ိုကော်အက   ျိုးဆကော်တ ကာင ော် တဆျိုးရံိုတကော်တရာကော်ဖခငော်ျိုး၊ ICU 

တွငော်တကော်တရာကော်ကိုသရဖခငော်ျိုး (သ ို  ) တသဆံိုျိုးဖခငော်ျိုးတ ို  အတွကော် ဖမေော်မာန္ ိုငော်ငံ၏ 

တရာျိုးဝငော်တဆျိုးကိုသခွင ော် လ ိုငော်စငော်က ိုငော်တဆာငော်ထာျိုးတသာ ဆရာဝေော်တစော်ဦျိုးဦျိုးက အသ  

အမှတော်ဖ  ထာျိုးတသာ ကိုသမှုအတထာကော်အထာျိုးမ ာျိုး န္ှင ော် အဖခာျိုးလ ိုအ ော်တသာ 

အတထာကော်အထာျိုးမ ာျိုးက ို     အာမခံတ ျိုးန္ ိုငော်တသာအဖြစော်အ  ကော်တ ေါ်တ ါကော်ပ ီျိုး ရကော်မှ 

(၆၀)ရကော်အတွငော်ျိုး သကော်တသအတထာကော်အထာျိုးမ ာျိုးက ို တငော်ဖ တတာငော်ျိုးခံ ရမညော်။ 

ယငော်ျိုးသကော်တသအတထာကော် အထာျိုးမ ာျိုး က ို ဖမေော်မာန္ ိုငော်ငံ၏ တရာျိုးဝငော်တဆျိုးကိုသခွင ော် 

လ ိုငော်စငော်က ိုငော်တဆာငော်ထာျိုးတသာ ဆရာဝေော် တစော်ဦျိုးဦျိုးက အသ အမှတော်ဖ  တ ျိုးရမညော်။ 

၁.၈ Chubb အတေဖြင ော် COVID-19 အကာအကွယော်အာျိုး တဖ ာငော်ျိုးလွဲဖခငော်ျိုး (သ ို  ) ရ ော်ဖခငော်ျိုး 

အစရှ သညော်တ ို  က ို မညော်သည ော်ကက  တငော်အတ ကာငော်ျိုး ကာျိုးဖခငော်ျိုးမ  မဖ  လို ော် ွဲတဖ ာငော်ျိုးလွဲခွင ော် 

ရှ သညော်။ အကယော်၍ အဖငငော်ျိုး ာွျိုးြွယော် တစော်စံိုတစော်ရာ ဖြစော်တ ေါ်လာ ါက Chubb ၏ 

ဆံိုျိုးဖြတော်ခ ကော်သညော်သာ အတညော်ဖြစော်သညော်။ 

၂.  အကျ  ူးခံစာူးခွင အ်ကျံ ူးမဝငရ်သာအချက်မျာူး 

တအာကော်တြာော်ဖ  ါ က စစရ ော်တစော်ခိုခိုန္ငှ ော် တော်သကော်၍ COVID-19 အကာအကွယော် အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်သညော် 

အက ံ ျိုးဝငော်မညော် မဟိုတော် ါ။ 

က) COVID-19 တရာင်္ါတ ကာင ော် တဆျိုးရံိုတကော်တရာကော်ကိုသခံယူမှု၏  ထမတေ  ၊ ICU သ ို   

တ ျိုး  ို  ကိုသခံယူရဖခငော်ျိုး (သ ို  ) တသဆံိုျိုးဖခငော်ျိုးသညော် အာဏာ  ိုငော်အြွွဲ ွဲ့အစညော်ျိုးမှ ခွင ော်ဖ  ခ ကော်မရမှီ 

ဖြစော်တ ေါ် ဖခငော်ျိုး၊ 

ခ) COVID-19 ၏ တောကော်ဆကော်တွွဲ တ ိုကော်ရ ိုကော် (သ ို  ) အက   ျိုးဆကော်န္ငှော်  မသကော်ဆ ိုငော်တသာ 

အဖြစော်အ  ကော်မ ာျိုး၊ 

င်္) အာမခံတ ေါ်လစီ တလ ာကော်ထာျိုးစဉ်တွငော် မမှေော်ကေော်တသာ က ေော်ျိုးမာတရျိုး အခ ကော်အလကော်မ ာျိုး 

က ို တငော်သွငော်ျိုးထာျိုးဖခငော်ျိုး၊ 

ဃ) အာမခံတ ေါ်လစီ ထိုတော်ဖ ေော်သည ော်တေ  မှ (၁၄) ရကော်အတွငော်ျိုး COVID-19 တရာင်္ါခံစာျိုးရဖခငော်ျိုး၊ 

င) အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော်တတာငော်ျိုးခံဖခငော်ျိုးသညော် အာမခံတ ျိုးန္ ိုငော်တသာ အဖြစော်အ  ကော်တ ေါ်တ ါကော်ပ ီျိုး 

တောကော် ရကော်တ ါငော်ျိုး (၆၀) တက ာော်မှတငော်သွငော်ျိုးဖခငော်ျိုး၊ 



 

 

 

စ) ICUတွငော် တကော်တရာကော်ကိုသရေော် တဆျိုး ညာအရမလ ိုအ ော်တသာော်လညော်ျိုး တကော်တရာကော်  

ကိုသဖခငော်ျိုး၊ 

ဆ)  ိုင်္ဂလ ကတဆျိုးရံို မ ာျိုး (သ ို  ) က ေော်ျိုးမာတရျိုးန္ှင ော်အာျိုးကစာျိုးဝေော်ကကီျိုးဌာေ မှ တရာျိုးဝငော်ခွင ော်ဖ   

ထာျိုးဖခငော်ျိုး မရှ သည ော် တဆျိုးရံိုမ ာျိုးတွငော် တကော်တရာကော်ကိုသဖခငော်ျိုး၊ 

ဇ) က ေော်ျိုးမာတရျိုးန္ှင ော်အာျိုးကစာျိုးဝေော်ကကီျိုးဌာေ မှသတော်မှတော်ထာျိုးတသာ လ ိုအ ော်သည ော် 

တဆျိုးဘကော်ဆ ိုငော်ရာ ဖ ငော်ဆငော်ထာျိုးဖခငော်ျိုးမရှ သည ော် quarantine စငော်တာတွငော် 

တကော်တရာကော်ဖခငော်ျိုး၊ သံသယဖြစော်မှုမ ာျိုးကငော်ျိုးရှငော်ျိုးမှုရှ တစရေော်အတွကော် quarantine 

စငော်တာတွငော် တကော်တရာကော်ဖခငော်ျိုး သညော် တဆျိုးရံိုတကော်တရာကော် ကိုသမှုခံယူဖခငော်ျိုးဟို 

သတော်မှတော်မညော်မဟိုတော် သကွဲ သ ို   အက   ျိုးခံစာျိုးခွင ော် ရန္ ိုငော်တသာ အဖြစော်အ  ကော်မဟိုတော် ါ။ 


