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  ใบรับรองการประกนัภัย CERTIFICATE 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัตเิหตุและโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (แบบกลุ่ม) 

รหสับริษทั   CBSMG                                                  
Company Code           

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี   IDP-POSTCV 
Policy No 

 ต่ออาย ุRenewal      ประกนัภยัใหม่ New Business            
ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั : ช่ือและท่ีอยู ่The Policyholder : Name and Address 
   สมาชิกกลุ่มตวัแทน และ/หรือนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
ผูเ้อาประกนัภยั ช่ือและท่ีอยู ่The Insured  Name and Address 
    ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองภายใตผ้ลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ีเขา้ร่วมโครงการและ
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวเร่ิมมีผลบงัคบัตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564 

(อายขุองผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์) 

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ID No. 
หนงัสือเดินทาง Passport No. 
อาชีพ Occupation       
วนั/เดือน/ปีเกิด  Date of  Birth             อาย ุAge        
เพศ Sex 

ช่ือผูรั้บประโยชน์ Name of The Beneficiary 
    ทายาทตามกฎหมาย (The Heir) 

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั 
Relationship to the Insured 

ระยะเวลาประกนัภยั Period of Insurance   1 ปี อา้งอิงจากกรมธรรมป์ระกนัภยัรายเด่ียวท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัเดือน พ.ค. - ธ.ค. 2564 
    เร่ิมตน้วนัท่ี                                      เวลา               น.                           ส้ินสุดวนัท่ี                            เวลา    24.00   น.           
    From                                                at                   hours                      To                                          at        24.00   hours     
ขอ้ตกลงคุม้ครอง (Insuring Agreement/Endorsement) 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง/เอกสารแนบทา้ย 
Insuring Agreement / Endorsement 

จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
(บาท) 

Sum Insured (Baht) 

ความรับผิดส่วนแรก 
 (บาท หรือ วนั) 

Deductible (Baht or days) 
• การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีได้รับผกระทบ

จากวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุด 14 วันต่อปีกรมธรรม์) วันละ 

 
1,000 

 
ไม่มี 

• การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีได้รับผกระทบ
จากวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(ห้องผู้ป่วยหนัก ICU จ่ายเป็นเงินก้อนคร้ังเดยีว) 

 
10,000 

 
ไม่มี 

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ                บาท 
Net Premium                         Baht 

อากรแสตมป์                 บาท 
Stamp Duty                   Baht 

ภาษี                           บาท 
Tax                            Baht 

เบ้ียประกนัภยัรวม                บาท 
Total Premium                     Baht 

 
วนัท าสญัญาประกนัภยั                                                                                  วนัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
Agreement made on                                                                                       Policy issued on          
 
ใบรับรองการประกนัภยัน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาประกนัภยั และรายละเอียดของสญัญาประกนัภยั ขอ้ตกลงคุม้ครอง เอกสารแนบทา้ย 
และขอ้ยกเวน้  ใหถื้อตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือใบรับรองประกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ยทุกประการ 
เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทัโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ ไดล้งลายมือช่ือ ไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านกังานของบริษทั 
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 duty authorized persons to be affixed at its office 
 
  
 
 

กรรมการ-Director                 กรรมการ-Director                                 ผูรั้บมอบอ านาจ-Authorized Signature  
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เอกสารสรุปเง่ือนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัตเิหตแุละโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (แบบกลุ่ม) 

1. ค าจ ากดัความทีส่ าคญั 
1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้

ทั่วไป เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภยั ใบค าขอเอาประกันภยั ใบสลกัหลงั
กรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองการประก ันภยั  และเอกสารสรุปเง่ือนไข ความ
คุ้มครอง ข้อยกเวน้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
1.3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรท่ีระบุช่ือเป็นผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีและ/หรือใบรับรองการประกันภัย ซ่ึงเป็นผู ้จัดให้มีการ
ประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

1.4 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือใบรับรอง
การประกนัภยั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.5 โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19) 

หมายถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ตามความหมาย
ขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) 

1.6 ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองตามขอ้ตกลงคุม้ครอง 
และ/หรือเอกสารแนบทา้ยของสญัญาประกนัภยั (ถา้มี) 

 
2. เง่ือนไขทัว่ไปและข้อก าหนดทีส่ าคญั 
2.1 การจ่ายค่าทดแทน 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่า
ทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์
ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปไดอี้กตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะ ไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  
หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 
2.2 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 
การเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 
 
3. ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ยกเวน้ ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพ่ือเป็นการตอบ
แทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะใหค้วามคุม้ครองส าหรับขอ้ตกลงคุม้ครองต่อไปน้ี 
 

ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 
ในกรณไีด้รับผลกระทบจากการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ความคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่า ขณะท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุใหเ้กิดผลกระทบจากการแพว้คัซีนดงักล่าวและตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 บริษทัจะจ่ายเงินชดเชยรายไดใ้หก้บัผูเ้อาประกนัภยัส าหรับการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยัและ/หรือใบรับรองการ
ประกันภัย แต่สูงสุดไม่เกิน 14 วนัต่อการพกัรักษาเป็นผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง (Per Confinement)  และสูงสุดไม่เกิน 14 วนัต่อปีกรมธรรม์
ประกนัภยั  
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวน
เงินเอาประกนัภยัท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือใบรับรองการประกนัภยั  
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การเรียกร้องและการเอกสารหรือหลกัฐาน 
ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งเอกสารหรือหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 

30 วนันบัจากวนัท่ีทราบผลการวนิิจฉยันั้น โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการตรวจวนิิจฉยัโรค และการรักษา 
3. เอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็น (ถา้มี) 
 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นไดว้า่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่ง

หลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

ข้อยกเว้นเพิม่เตมิ (ใช้บังคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น) 
ข้อตกลงคุ้มครองนีจ้ะไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากหรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้
1. วคัซีนท่ียงัไม่ผา่นการอนุมติัจากการข้ึนทะเบียนส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) 
 

**ความคุ้มครองและเง่ือนไขอ่ืนๆ ทีล่ะเอยีดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัภัยอุบัตเิหตุและโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (แบบกลุ่ม)   ทีไ่ด้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.)** 
 

หมายเหตุ  
1. เอกสารน้ีเป็นเพียงเอกสารสรุปเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ความคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ ดงันั้น ผูเ้อาประกนัภยัควรศึกษารายละเอียดของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัและแผนประกนัภยัท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น  
 


