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บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากดั (มหาชน) 

130-132 อาคารสินธร 1 ช้ัน 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

บันทึกสลกัหลงัขยายความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคยีงหรือผลข้างเคยีง 

(Side  effects) จากการฉีดวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

(COVID-19)  

 

บนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยู่และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเพิ่มเติม....................................................................

หากขอ้ความ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืนใดของบนัทึกสลกัหลงัน้ี ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในสัญญาเพิ่มเติมท่ีบนัทึกสลกั

หลงัน้ีแนบอยู ่ใหใ้ชข้อ้ความในบนัทึกสลกัหลงัน้ีบงัคบั 
 

1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ในขณะท่ีบันทึกสลักหลังฉบับน้ีมีผลบังคับ  หากผู ้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือ

ผลข้างเคียง (Side  effects) จากการฉีดวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย เป็นเหตุให้มีความจาํเป็นทางการแพทยใ์ห้ตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผูป่้วยในภายใน 60 วนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีน บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นทางการแพทย์

และมาตรฐานทางการแพทย ์ตามผลประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นสัญญาเพิ่มเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัฉบบัน้ีแนบอยู่ โดยไม่นํา

เง่ือนไขระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาใชส้าํหรับผลประโยชน์ตามบนัทึกสลกัหลงัน้ี 
 

2. วันเร่ิมมีผลคุ้มครอง : วนัท่ีสัญญาเพิ่มเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัฉบบัน้ีแนบอยูมี่ผลบงัคบั 
 

3. การส้ินผลคุ้มครอง  

ความคุม้ครองของผูเ้อาประกันภยั ตามบนัทึกสลกัหลงัฉบบัน้ี จะส้ินผลคุม้ครองเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึงเกิดขี้น ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

3.1. เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 

3.2. เม่ือถึงวนัส้ินผลบงัคบัของสัญญาเพิ่มเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยู ่

3.3. เม่ือถึงวนัท่ี พน้ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 หรือ 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีผลคุม้ครองตาม

สัญญาเพิ่มเติม  แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั 

3.4. เม่ือไดรั้บการบอกกล่าวจากบริษทัเม่ือความคุม้ครองภายใตบ้นัทึกสลกัหลงัน้ีส้ินสุดลง โดยการบอกกล่าวเช่นวา่

นั้นอาจทาํเป็นหนงัสือหรือในรูปแบบขอ้ความทางอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่อสาธารณะ 

การส้ินผลคุม้ครองของบันทึกสลักหลงัน้ีจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใด ๆ  ท่ีมีอยู่ก่อนการส้ินผล

คุม้ครองของบนัทึกสลกัหลงัน้ี  

ในกรณีท่ีสัญญาเพิ่มเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยูส้ิ่นผลบงัคบัเน่ืองจากขาดชาํระเบ้ียประกนัภยั ความคุม้ครอง

ตามบนัทึกสลกัหลงัน้ีไม่สามารถขอกลบัคืนสู่สถานะเดิมได ้
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4. คํานิยาม 

“ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีหรือบนัทึกสลกัหลงั (ถา้

มี)  

“เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)” หมายถึง เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตาม

ความหมายขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)   

“วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)” หมายถึง วคัซีน หรือสารก่อภูมิตา้นทานท่ี

กระตุน้ให้ร่างกายสร้างภูมิตา้นทาน เพื่อป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท่ีสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาไดรั้บรอง อนุญาต และจดัใหอ้ยูใ่นรายช่ือของกลุ่มประเภทวคัซีนเรียบร้อยแลว้ 

“อาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side  effects)” หมายถึง อาการไม่พึงประสงค์ในทางการแพทยอ์นัเกิดขึ้นไดจ้ากการ

ไดรั้บวคัซีน เช่น ปวด บวม ร้อนบริเวณท่ีฉีด และอาการตามระบบอ่ืน ๆ เช่น ไข ้คร่ันเน้ือคร่ันตวั ปวดเม่ือย ใจสั่น หมด

แรง อ่อนเพลีย คล่ืนไส้ อาเจียน มึนงง และเวียนศีรษะ แต่บางรายอาจจะมีอาการมาก เช่น ไขสู้งและ/หรือหนาวสั่น จน

ตอ้งพกัหรือไม่สามารถปฏิบัติชีวิตประจาํวนัได ้ซ่ึงผูผ้ลิตวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) ไดร้ะบหุรือบ่งบอกไว ้ 

“60 วันนับแต่วันท่ีได้รับการฉีดวัคซีน” ให้หมายถึง 60 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บการฉีดซีนในกรณีกาํหนดให้วคัซีนเพียง 1 

คร้ัง หรือ 60 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการฉีดซีนในแต่ละคร้ังสาํหรับกรณีกาํหนดใหว้คัซีนในจาํนวน 2 คร้ัง  
 

5. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 

 บนัทึกสลกัหลงัฉบบัน้ีไม่คุม้ครองการเจ็บป่วยจากอาการขา้งเคียงหรือผลขา้งเคียง (Side  effects) จากการฉีด

วคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

5.1. การฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID - 19) ซ่ึง 

5.1.1. วคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2019 (COVID - 19) ดงักล่าวไม่ไดรั้บการรับรอง     

          หรือการอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ประเทศไทย) หรือ 

5.1.2. วคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2019 (COVID - 19) ดงักล่าวหมดอาย ุ   

          เส่ือมสภาพ ไม่ไดม้าตรฐาน ปลอมแปลง หรือ 

5.1.3. ผูเ้อาประกนัภยัท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนนอกราชอาณาจกัรไทย 

5.2. การฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ก่อนวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ

ความคุม้ครองภายใตส้ัญญาเพิ่มเติมท่ีบนัทึกสลกัหลงัน้ีแนบอยูน้ี่  

5.3. การฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) หลากชนิดโดยมิไดมี้ผลการ

รับรองใดว่าสามารถให้ใช้ร่วมกนัได ้โดยอา้งอิงจากการรับรองของหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทย ศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือการรับรองของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

และรวมถึงการรับรองการใชว้คัซีนหลายชนิดร่วมกนัโดยองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization :WHO) 

5.4. กรณีท่ีไดรั้บวคัซีนมากกวา่ 2 คร้ัง ภายในระยะเวลาคุม้ครองของบนัทึกสลกัหลงัน้ี บริษทัจะไม่คุม้ครองการเจ็บป่วย

จากอาการขา้งเคียงหรือผลขา้งเคียง (Side  effects) จากการไดรั้บการฉีดวคัซีนตั้งแต่คร้ังท่ี 3 เป็นตน้ไป 
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5.5. กรณีท่ีสามารถพิสูจน์ทราบไดว้่าหน่วยงานและ/หรือแพทยแ์ละ/หรือพยาบาลซ่ึงมีหนา้ท่ีในการฉีดวคัซีนให้แก่ผูเ้อา

ประกันภยั ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและ/หรือแนวทางและ/หรือคู่มือการฉีดวคัซีน ท่ีผูผ้ลิตวคัซีนหรือผู ้

จาํหน่ายวคัซีนกาํหนดไว ้

5.6. การกระทาํโดยบกพร่องอยา่งมีนยัสาํคญัของผูเ้อาประกนัภยั เช่น การปกปิดขอ้มูลหรือแถลงขอ้ความเทจ็ต่อแพทย ์

หรือมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีสามารถพิสูจน์ทราบได ้เป็นตน้  

5.7. ผูเ้อาประกนัภยัไม่ให้ความร่วมมือในการผ่าตดัหรือการรักษาพยาบาล หรือไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยซ่ึ์งทาํ

ใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูเ้อาประกนัภยั 

5.8. ผูเ้อาประกนัภยัไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของหน่วยงานซ่ึงมีหนา้ท่ีในการฉีดวคัซีนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือ

ผูผ้ลิตวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จนทาํให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของ  

ผูเ้อาประกนัภยั 


	บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side  effects) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

