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ใบรับรองการประกันภัย CERTIFICATE
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แบบกลุ่ม)

รหัสบริ ษทั CBSMG
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ IDP-POSTCV
Company Code
Policy No
 ต่ออายุ Renewal  ประกันภัยใหม่ New Business
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Policyholder : Name and Address
สมาชิกกลุ่มตัวแทน และ/หรื อนายหน้าประกันวินาศภัย
ผูเ้ อาประกันภัย ชื่อและที่อยู่ The Insured Name and Address
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ID No.
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เข้าร่ วมโครงการและ
หนังสื อเดินทาง Passport No.
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเริ่ มมีผลบังคับตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
อาชีพ Occupation
(อายุของผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์)
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth
อายุ Age
เพศ Sex
ชื่อผูร้ ับประโยชน์ Name of The Beneficiary
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย
ทายาทตามกฎหมาย (The Heir)
Relationship to the Insured
ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance 1 ปี อ้างอิงจากกรมธรรม์ประกันภัยรายเดี่ยวที่เริ่ มมีผลบังคับเดือน พ.ค. - ธ.ค. 2564
เริ่ มต้นวันที่
เวลา
น.
สิ้นสุดวันที่
เวลา 24.00 น.
From
at
hours
To
at 24.00 hours
ข้อตกลงคุม้ ครอง (Insuring Agreement/Endorsement)
ข้อตกลงคุม้ ครอง/เอกสารแนบท้าย
จานวนเงินเอาประกันภัย
ความรับผิดส่วนแรก
Insuring Agreement / Endorsement
(บาท)
(บาท หรื อ วัน)
Sum Insured (Baht)
Deductible (Baht or days)
• การชดเชยรายได้ระหว่ างการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีได้รับผกระทบ
จากวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ห้ องผู้ป่วยปกติ สู งสุ ด 14 วันต่ อปี กรมธรรม์ ) วันละ
• การชดเชยรายได้ระหว่ างการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีได้รับผกระทบ
จากวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ห้ องผู้ป่วยหนัก ICU จ่ ายเป็ นเงินก้ อนครั้งเดียว)

เบี้ยประกันภัยสุทธิ
Net Premium

บาท
Baht

อากรแสตมป์
Stamp Duty

วันทาสัญญาประกันภัย
Agreement made on

บาท ภาษี
Baht Tax

1,000

ไม่ มี

10,000

ไม่ มี

บาท
Baht

เบี้ยประกันภัยรวม
Total Premium

บาท
Baht

วันออกกรมธรรม์ประกันภัย
Policy issued on

ใบรับรองการประกันภัยนี้ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย และรายละเอียดของสัญญาประกันภัย ข้อตกลงคุม้ ครอง เอกสารแนบท้าย
และข้อยกเว้น ให้ถือตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองประกันภัยหรื อเอกสารแนบท้ายทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐาน บริ ษทั โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็ 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 duty authorized persons to be affixed at its office

กรรมการ-Director

 งานตรง

 ตัวแทนประกันวินาศภัย

กรรมการ-Director

 นายหน้าประกัน วินาศภัยรายนี้

ผูร้ ับมอบอานาจ-Authorized Signature
ใบอนุญาตเลขที่
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1. คาจากัดความทีส่ าคัญ
1.1 กรมธรรม์ ประกันภัย
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เอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แบบกลุ่ม)

1.2
1.3

บริษัท
ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย

1.4

ผู้เอาประกันภัย

1.5

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019:
COVID-19)
ความรับผิดส่ วนแรก

1.6
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หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น
ทั่วไป เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบคาขอเอาประกันภัย ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ป ระกันภัย ใบรั บ รองการประกัน ภัย และเอกสารสรุ ป เงื่ อ นไข ความ
คุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง แห่ ง สั ญ ญา
ประกันภัย
หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายถึง บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ องค์ก รที่ ร ะบุ ชื่ อ เป็ นผู ้ถื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ในตาราง
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ และ/หรื อ ใบรั บ รองการประกัน ภัย ซึ่ งเป็ นผู ้จัด ให้มี ก าร
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อใบรับรอง
การประกันภัย ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ตามความหมาย
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกที่ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองตามข้อตกลงคุม้ ครอง
และ/หรื อเอกสารแนบท้ายของสัญญาประกันภัย (ถ้ามี)

2. เงื่อนไขทัว่ ไปและข้ อกาหนดทีส่ าคัญ
2.1 การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่า
ทดแทนสาหรับการเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอื่นจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์
ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะ ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
2.2 สภาพทีเ่ ป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
3. ข้ อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ขอ้ บังคับ เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้ายแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็ นการตอบ
แทนเบี้ยประกันภัยที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองสาหรับข้อตกลงคุม้ ครองต่อไปนี้
ข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในกรณีได้ รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความคุ้มครอง
เป็ นที่ ตกลงกันว่า ขณะที่ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จนเป็ นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วคั ซีนดังกล่าวและต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
บริ ษทั จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยสาหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตามความ
จาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจานวนเงิ นเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการ
ประกัน ภัย แต่ สู ง สุ ด ไม่เกิ น 14 วัน ต่ อ การพัก รั ก ษาเป็ นผูป้ ่ วยในครั้ งใดครั้ งหนึ่ ง (Per Confinement) และสู ง สุ ดไม่ เกิ น 14 วัน ต่ อ ปี กรมธรรม์
ประกันภัย
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นจานวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อใบรับรองการประกันภัย
 งานตรง

 ตัวแทนประกันวินาศภัย

 นายหน้าประกัน วินาศภัยรายนี้

ใบอนุญาตเลขที่
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การเรียกร้ องและการเอกสารหรื อหลักฐาน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน
30 วันนับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
3. เอกสารหรื อหลักฐานตามที่บริ ษทั ต้องการตามความจาเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีได้ รับผลกระทบจากการฉี ด
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่ านั้น)
ข้ อตกลงคุ้มครองนีจ้ ะไม่ ค้ มุ ครองความสู ญเสียหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรื อสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1. วัคซีนที่ยงั ไม่ผา่ นการอนุมตั ิจากการขึ้นทะเบียนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. สภาพที่เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
**ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ทีล่ ะเอียดครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แบบกลุ่ม) ทีไ่ ด้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)**
หมายเหตุ
1. เอกสารนี้ เป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงื่ อนไขทัว่ ไปและข้อกาหนด ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนั้น ผูเ้ อาประกันภัยควรศึ กษารายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถว้ น

 งานตรง

 ตัวแทนประกันวินาศภัย

 นายหน้าประกัน วินาศภัยรายนี้

ใบอนุญาตเลขที่

