บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE INSURANCE
กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม Group Domestic Travel Insurance Policy
รหัสบริ ษทั Company code CBSMG
ใบรับรองการประกันภัยเลขที่ Certificate No. GBUS-DOM01.Cert เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ A part of policy No. GBUS-DOM01
1. ชื่อและที่อยูผ่ ถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : Name and Address of Policyholder

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ งเชียงใหม่ จากัด
เลขที่ 107/2 ถนนเชียงใหม่ -สันทราย ตาบลหนองป่ าครั่ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
2. ชื่อ-นามสกุลและที่อยูผ่ เู ้ อาประกันภัย:
Name and Address of the Insured Person

เลขประจาตัวประชาชน/หรื อ
เลขที่หนังสื อเดินทาง:
ID Card No. or Passport No.

ประเทศ
ภูมิลาเนา
Domicile

สัญชาติ
Nationalit
y

เพศ
Sex

วัน/เดือน/ปี เกิด
Date of Birth

อายุ (ปี )
Age

ผู้โดยสาร Green Bus ทีไ่ ด้ แจ้ งรายชื่ อไว้ กบั บริษัทฯ

3. ผูร้ ับประโยชน์: ชื่อและที่อยู่ The Beneficiary : Name and Address

ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย: Relationship to the Insured Person

4. ระยะเวลาเอาประกันภัย: เริ่ มต้นวันที่ “ตามวันที่เดินทางที่ระบุในตั๋ว” เวลา - น. สิ้ นสุ ดวันที่ “สู งสุ ดไม่ เกิน 15 วันนับจากวันที่เริ่มเดินทาง” เวลา - น.
Period of Insurance
From
at hours To
at hours
5. เส้นทางการเดินทาง Destination: สาหรับการเดินทางในประเทศไทยเท่ านั้น
6. ประเภทของการเดินทาง Type of Trip : แบบเที่ยวเดียว One Way Trip แบบไป-กลับ Round Trip “ตามที่ระบุในตั๋ว”
7. จานวนจากัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะความคุม้ ครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
Limit of Liability: This policy affords coverage only with respect to such result for which a sum insured is stated.
ข้อตกลงคุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ความรับผิดส่ วนแรก (บาทหรื อวัน)
Insuring Agreement / Endorsement
Sum Insured (Baht)
Deductible (Baht or Day)
1. ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสายตหรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
8. เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ 29 บาท
Net Premium
Baht
การประกันภัยโดยตรง
Direct

อากรแสตมป์
1
Stamps Duty
ตัวแทนประกันวินาศภัย
Agent

100,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

บาท ภาษี
Baht Tax
นายหน้ าประกันวินาศภัย
Broker

บาท เบี้ยประกันภัยรวม 30 บาท
Baht Total Premium
Baht
ใบอนุญาตเลขที่
License No.

วันออกหนังสื อรับรองการประกันภัย “ตามวันที่ซื้อตั๋วเดินทาง”
Certificate issued on

ใบรับรองการประกันภัยนี้ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย และรายละเอียดของสัญญาประกันภัย ข้อตกลงคุม้ ครอง เอกสารแนบท้าย และ
ข้อยกเว้น ให้ถือตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั
This certificate is a part of the policy. Insurance contract’s details including coverage, endorsement & exclusions are as specified in the policy
or the certificate or the attached endorsement. As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at
its office.

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

นายเกลน เดวิด ไมเคิล บราวน์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

นางมณี ทองเจริ ญ
ผูร้ ับมอบอานาจ
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สรุปสาระสาคัญกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม
คาจากัดความ
1.บริษัท
2.อุบัตเิ หตุ

หมายถึง
หมายถึง

3.การบาดเจ็บ

หมายถึง

4.การเจ็บป่ วย
5.ความรับผิดส่ วนแรก
6.ผู้ขนส่ ง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
เหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ้น อย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้เกิ ดผลที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดย
อิสระจากสาเหตุอื่น
อาการความผิดปกติการป่ วยไข้หรื อการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัย
ความเสี ยหายส่วนแรกที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
สายการบิ นพาณิ ชย์รถไฟเรื อเดิ นสมุท รเรื อเฟอร์ รี่รถขนส่ งผูโ้ ดยสารรถโดยสารปรับ
อากาศประเภทรถโค้ชที่ผเู ้ อาประกันภัยโดยสารในการเดินทาง

เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป
ระยะเวลาเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
การเดินทางทั้งนี้จะจากัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน ....15... วันติดต่อกัน กรณี มีเหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย์การจี้เครื่ องบินการ
ล่าช้าหรื อขัดข้องของเครื่ องบินที่ผเู ้ อาประกันภัยใช้โดยสารซึ่ งทาให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกาหนดระยะเวลา
เอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุม้ ครองออกไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางตามความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2. ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งของผูเ้ อาประกันภัยจะเริ่ มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
3. ในกรณี ที่ เป็ นความคุม้ ครองแบบ One Way ตามที่ ระบุ อยู่ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน หรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่กรณี ) และ
ดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบินหรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ ที่จุดหมาย
ปลายทาง(แล้วแต่กรณี )
4. ในกรณี ที่เป็ นความคุม้ ครองแบบ Round Trip ตามที่ ระบุอยูใ่ นตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัย ความคุม้ ครองให้เริ่ มต้นเมื่อผูเ้ อาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน หรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ (แล้วแต่กรณี ) และ
ดาเนิ นต่อเนื่ องกันไปจนกระทัง่ ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางถึงอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าของสนามบิ นหรื อสถานี ขนส่ ง หรื อท่าเรื อ จุดหมาย
ปลายทาง(แล้วแต่กรณี )ในเที่ยวขากลับของการเดินทาง
การเปลีย่ นแปลงยานพาหนะในการเดินทาง
ถ้าผูเ้ อาประกันภัยมี ความจาเป็ นต้องเปลี่ ยนยานพาหนะในการเดิ นทางในส่ วนหนึ่ งของการเดิ นทางที่ คุม้ ครองเนื่ องจาก
สาเหตุที่อยูน่ อกเหนื อความควบคุมของผูเ้ อาประกันภัยความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้อยูเ่ สมือนกับ
ไม่ได้เปลี่ยนยานพาหนะ
การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั
ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้าในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันทีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ น
อันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
การจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับกรณี การเสี ยชีวติ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ส่วนค่าสิ นไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู ้
เอาประกันภัยโดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน15วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยระยะเวลาเอาประกันภัยที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ นแต่ท้ งั นี้
จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยข้างต้นบริ ษทั จะรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ15ต่อปี ของจานวนเงินเอาประกันภัยที่ตอ้ งจ่ายทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งหรื อ
วรรคสองแล้วแต่กรณี
หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
การประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครอง
1. ความรับผิดส่ วนแรกทีผ่ ้เู อาประกันภัยต้ องรับผิดเองตามทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย(ถ้ ามี)
2. ความสู ญเสียหรื อความเสียหายใดๆอันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
2.1 สงคราม การรุ กราน การกระท าที่ม่ ุ งร้ ายของศั ตรู ต่างชาติ หรื อการกระท าที่ม่ ุ งร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการ
ประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมื องซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศั ยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การ
กบฏ การก่ อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวตั ิ การรัฐประหารการประกาศกฎอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ ใดๆซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรื อ
คงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
2.2 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรื อกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ ใดๆอันเนื่องจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการติดต่ อกันไปโดยตัวของมันเอง
3. การก่ อการร้ าย (ไม่ ใช้ กบั ข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การจีเ้ ครื่ องบิน)
4. ขณะที่ผู้เอาประกัน ภัยกาลังขึ้น หรื อกาลังลงหรื อขณะโดยสารอยู่ ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบี ยนเพื่ อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้
ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. ขณะทีผ่ ้เู อาประกันภัยขับขี่หรื อปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
6. ขณะทีผ่ ้เู อาประกันภัยก่ ออาชญากรรมหรื อขณะทีถ่ ูกจับกุมหรื อหลบหนีการจับกุม
7. ขณะทีผ่ ้เู อาประกันภัยปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ ป็ นทหารตารวจหรื ออาสาสมัครและเข้ าปฏิบัตกิ ารในสงครามหรื อปราบปราม
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับข้อตกลงคุม้ ครองข้อยกเว้นเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไปและเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยและ
เพื่ อเป็ นการตอบแทนเบี้ ยประกัน ภัยที่ ผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย หรื อ ผูเ้ อาประกัน ภัยต้อ งชาระบริ ษ ัท ตกลงจะให้ ค วามคุ ้ม ครอง
ดังต่อไปนี้
1. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยอวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
2. ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
***ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ทีล่ ะเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในประเทศแบบกลุ่มที่
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานั ก งานคณะกรรมการกากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภั ย (คปภ.)***
หมายเหตุ เอกสารนี้ เป็ นเพี ยงเอกสารสรุ ป เงื่ อ นไขทั่วไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง และข้อ ยกเว้น ดังนั้น ผูเ้ อาประกัน ภัยควรศึ กษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย และแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210
Bangkok 10110

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 0 2611 4242
www.chubbtravelinsurance.co.th

ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE
กรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพเฉพาะโรค แบบกลุ่ม
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ GBUS-DOM01

รหัสบริ ษทั CBSMG
Company Code

Policy No

 ต่ออายุ Renewal

 ประกันภัยใหม่ New Business
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ งเชียงใหม่ จากัด
เลขที่ 107/2 ถนนเชียงใหม่ -สันทราย ตาบลหนองป่ าครั่ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ผูเ้ อาประกันภัย ชื่อและที่อยู่ The Insured Name and Address
เลขประจาตัวประชาชน ID No. ผู้โดยสาร Green Bus ทีไ่ ด้ แจ้ งรายชื่ อ
อาชีพ Occupation ไว้ กบั บริษัทฯ
อายุ Age เบอร์โทรศัพท์ Phone number ชื่อผูร้ ับประโยชน์ Name of The Beneficiary
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
Relationship to the Insured
ระยะเวลาประกันภัยเริ่ มต้นวันที่ “ตามวันที่เดินทางที่ระบุในตั๋ว” เวลา - น. สิ้นสุดวันที่ “สู งสุ ดไม่ เกิน 30 วันนับจากวันที่เริ่มเดินทาง” เวลา 24.00 น.
Period of Insurance

From
ความคุม้ ครอง (Coverange)

at

hours To

at

ข้อตกลงคุม้ ครอง/เอกสารแนบท้าย

จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

Insuring Agreement / Endorsement

Sum Insured (Baht)
30,000

การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค สาหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งกรณี ผปู ้ ่ วยใน (IPD) และ /หรื อกรณี ผปู ้ ่ วยนอก (OPD) รวมกันสูงสุดไม่ เกิน
เบี้ยประกันภัยสุทธิ - บาท
อากรแสตมป์ - บาท ภาษี
- บาท

เบี้ยประกันภัยรวม

Net Premium

Total Premium

Baht

Stamp Duty

Baht
Tax
 แบบราย …. เดือน

การชาระเบี้ยประกันภัย  แบบรายปี
 การประกันภัยโดยตรง  ตัวแทนประกันวินาศภัย
Direct

hours

Agent

Baht

 นายหน้ าประกันวินาศภัยรายนี้

Broker

บาท

Baht

ใบอนุญาตเลขที่
License No.

วันออกหนังสื อรับรองการประกันภัย “ตามวันที่ซื้อตั๋วเดินทาง”
Certificate issued on

ใบรับรองการประกันภัยนี้ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย และรายละเอียดของสัญญาประกันภัย ข้อตกลงคุม้ ครอง เอกสารแนบท้าย และ
ข้อยกเว้น ให้ถือตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ณ สานักงานของบริ ษทั
This certificate is a part of the policy. Insurance contract’s details including coverage, endorsement & exclusions are as specified in the policy
or the certificate or the attached endorsement. As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons to be affixed at
its office.

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

นายเกลน เดวิด ไมเคิล บราวน์
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

นางมณี ทองเจริ ญ
ผูร้ ับมอบอานาจ
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บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
ตู้ ปณ. 525 ศฝ. หัวลาโพง กรุงเทพฯ 10331
399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชั ้น 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
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เอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพเฉพาะโรค แบบกลุ่ม

1. คาจากัดความทีส่ าคัญ
1.1 กรมธรรม์ป ระกัน ภัย หมายถึ ง ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เงื่ อ นไขทั่ว ไปและข้อ ก าหนด ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น
เอกสารแนบท้าย ใบคาขอเอาประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปเงื่อนไข ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
1.2 บริ ษทั หมายถึง บริ ษทั ที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.3 ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึ ง บุ คคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กรที่ ระบุชื่อเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้และ/หรื อใบรับรองการประกันภัย ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
1.4 ผูเ้ อาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัย
ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.5 ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง(Waiting Period) หมายถึง ระยะเวลานับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก ซึ่งผู ้
เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุม้ ครองสาหรับแต่ละโรคที่ระบุตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.6 สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หมายถึง โรคเรื้ อรัง หรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ซึ่งระบุเป็ นโรคที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผล
บังคับเป็ นปี แรก และยังมิได้รักษาให้หายขาด หรื อมีนยั สาคัญเพียงพอที่ทาให้บุค คลทัว่ ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา หรื อที่
ทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
2. เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนดทีส่ าคัญ
2.1 การไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้านเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี กรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกันขึ้นไป นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่การขาด
ชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกาหนด 1
เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ีได้
2.2 การเรี ยกร้องค่าทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลหรื อคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1) แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุวา่ เป็ นโรคที่ได้รับความคุม้ ครอง อาการสาคัญ และผลการวินิจฉัย
3) ผลตรวจเลือด และ/หรื อ ผลการตรวจจากห้องปฏิบตั ิการ (ถ้ามี)
4) ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน (กรณี เบิกค่ารักษาพยาบาล หรื อ
เงินชดเชยรายวัน หรื อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่
สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป
เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ
หรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการ
ของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเรี ยกร้องส่วนที่ขาดจากบริ ษทั
กรณี เบิกเงินชดเชยรายวันสามารถใช้สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อสาเนาใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
แทนได้
2.3 การจ่ายค่าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้อง
แล้ว หรื อในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
3. ข้ อยกเว้ นทัว่ ไป
กรมธรรม์ ประกันภัยนีไ้ ม่ ค้ มุ ครองความสู ญเสียหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
3.1 การป่ วยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างระยะเวลาทีไ่ ม่ ค้ มุ ครอง (Waiting Period)
3.2 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
3.3 การตรวจสุ ขภาพ การร้ องขอเข้ าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (หรื อใช้ คาว่ า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้ ) หรื อร้ องขอการผ่ าตัด
การพั ก ฟื้ น หรื อ การพั ก เพื่ อ การฟื้ นฟู ห รื อ การรั ก ษาโดยวิธี ให้ พั ก อยู่ เฉยๆ หรื อ การพั ก รั ก ษาตัว ในโรงพยาบาล (หรื อ ใช้ ค าว่ า
“สถานพยาบาล” แทนก็ได้ ) เพื่ อให้ มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรื อการรั กษาที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับโรคที่เป็ นสาเหตุของการรั บตัวไว้ ใน
โรงพยาบาล (หรื อใช้ คาว่ า “สถานพยาบาล” แทนก็ได้ ) การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรื อการป่ วย การรักษาหรื อตรวจวิเคราะห์ เพื่อหา
สาเหตุ ซึ่งไม่ ใช่ ความจาเป็ นทางการแพทย์ หรื อไม่ เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
3.4 การตรวจรักษาทีไ่ ม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ ทางเลือก
3.5 ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผ่ ้เู อาประกันภัย ซึ่งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตวั เอง รวมทั้งค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของผู้เอาประกันภัย
3.6 ค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษ
3.7 การรักษาหรื อการตรวจวินิจฉั ยที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับคาวินิจฉั ย อาการ หรื อภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้ องกับโรคที่ได้ รับความ
คุ้มครอง
3.8 กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เทียม เครื่ องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ คงทนต่ างๆ
4. ความคุ้มครอง
ตามทีร่ ะบุในใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE
**ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุและโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (แบบ
กลุ่ม) ทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)**
หมายเหตุ เอกสารนี้ เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนั้น ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น

