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เง่ื่�อนไขและความค้�มครองื่

กรมธรรม์ประกันภััยอุุบััติิเหตุิส่่วนบุัคคลและสุ่ขภัาพ
แบับัเฉพาะโรคท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้าง
ภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)
(ขายผ่่านที่างอิุเล็กที่รอุนิกส์่ (Online))

 โด้ยการเช้ื้�อุถ้ือุข้อุแถืลงในใบัคำาขอุเอุาประกันภััย ซ่ี�งถ้ือุเป็นส่่วนหน่�งขอุงกรมธรรม์ประกันภััย 

และเพ้�อุเป็นการติอุบัแที่นเบ่ั�ยประกันภััยท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยต้ิอุงชื้ำาระภัายใต้ิข้อุบัังคับั เง้�อุนไขทัี่�วไปและ 

ข้อุกำาหนด้ข้อุติกลงคุ้มครอุง ข้อุยกเว้น และเอุกส่ารแนบัท้ี่ายแห่งกรมธรรม์ประกันภััย บัริษัที่ให้สั่ญญา

กับัผู้่เอุาประกันภััยดั้งต่ิอุไปน้�

หมวดที� 1 คำาจำากัด้ความ

 ถ้ือุยคำาและคำาบัรรยายซ่ี�งม่ความหมายเฉพาะท่ี่�ได้้ให้ไว้ในส่่วนใด้ก็ติามขอุงกรมธรรม์ประกันภััย 

จะถ้ือุเป็นความหมายเด่้ยวกันทัี่�งหมด้ไม่ว่าจะปรากฏในส่่วนใด้ก็ติาม เว้นแต่ิจะได้้กำาหนด้ไว้เป็นอุย่างอุ้�น 

ในกรมธรรม์ประกันภััย

1.1 กรมธรรม์ประกันภััย หมายถ่ืง ติารางกรมธรรม์ประกันภััย เง้�อุนไขทัี่�วไปและข้อุกำาหนด้ 
ข้อุติกลงคุ้มครอุง ข้อุยกเว้น เอุกส่ารแนบัท้ี่าย ใบัคำาขอุ 
เอุาประกันภััย ใบัส่ลักหลังกรมธรรม์ประกันภััย และเอุกส่าร 
ส่รุปเง้�อุนไข ความคุ้มครอุง และข้อุยกเว้นติามกรมธรรม์ 
ประกันภััยน้� ซ่ี�งถ้ือุเป็นส่่วนหน่�งแห่งสั่ญญาประกันภััย

1.2 บริษััท หมายถ่ืง บัริษัที่ วิริยะประกันภััย จำากัด้ (มหาชื้น)

1.3 ผู้้�เอาประกันภััย หมายถ่ืง บุัคคลท่ี่�ระบุัช้ื้�อุเป็นผู้่เอุาประกันภััยในติารางกรมธรรม์ประกันภััย
ซ่ี�งเป็นบุัคคลท่ี่�ได้้รับัความคุ้มครอุงติามกรมธรรม์ประกันภััยน้�

1.4 โรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

หมายถ่ืง โรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) ติามความหมาย
ขอุงอุงค์การอุนามัยโลก (WHO)



2 เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.5 การเข้�าพัักรักษัาตัิว
ครั�งใดครั�งหน่�ง

หมายถ่ืง การอุยู่รักษาตัิวเป็นผู้่ป่วยในขอุงโรงพยาบัาล หร้อุส่ถืานพยาบัาล
เวชื้กรรมเพ้�อุการรักษาในฐานะผู้่ป่วยในครั�งใด้ครั�งหน่�ง และ
ให้รวมถ่ืงการอุยู่รักษาตัิวในโรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาล
เวชื้กรรมส่อุงครั�งหร้อุมากกว่าด้้วยส่าเหตุิหร้อุโรคหร้อุภัาวะ
แที่รกซ้ีอุนจากโรคเด่้ยวกันโด้ยท่ี่�ระยะเวลาการอุยู่รักษาตัิว 
ในโรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรมแต่ิละครั�งห่างกัน
ไม่เกินกว่า 90 วัน นับัแต่ิการรักษา ครั�งสุ่ด้ท้ี่ายก็ให้ถ้ือุว่า 
เป็นการเข้าพักรักษาตัิวครั�งเด่้ยวกันด้้วย

1.6 ผู้้�ป่วยใน หมายถ่ืง ผู้่ท่ี่�จำาเป็นต้ิอุงเข้ารับัการรักษาในโรงพยาบัาล หร้อุส่ถืานพยาบัาล
เวชื้กรรมติิด้ต่ิอุกันไม่น้อุยกว่า 6 ชัื้�วโมง ซ่ี�งต้ิอุงลงที่ะเบ่ัยน 
เป็นผู้่ป่วยใน โด้ยได้้รับัการวินิจฉัยและคำาแนะนำาจากแพที่ย์
ติามข้อุบ่ังช่ื้�ซ่ี�งเป็นมาติรฐานที่างการแพที่ย์และในระยะเวลา
ท่ี่�เหมาะส่มส่ำาหรับัการเจ็บัป่วยนั�นๆ และให้รวมถ่ืงกรณ้ีรับัตัิวไว้ 
เป็นผู้่ป่วยในแล้วต่ิอุมาเส่่ยช่ื้วิติก่อุนครบั 6 ชัื้�วโมง

1.7 โรงพัยาบาล หมายถ่ืง ส่ถืานพยาบัาลใด้ๆ ซ่ี�งจัด้ให้บัริการที่างการแพที่ย์โด้ยส่ามารถื
รับัผู้่ป่วยไว้ค้างค้น และม่อุงค์ประกอุบัที่างด้้านส่ถืานท่ี่�ม่จำานวน
บุัคลากรที่างการแพที่ย์ท่ี่�เพ่ยงพอุติลอุด้จนการจัด้การให้บัริการ
ท่ี่�ครบัถ้ืวน โด้ยเฉพาะอุย่างยิ�งม่ห้อุงส่ำาหรับัการผ่่าตัิด้ใหญ่ และ
ได้้รับัอุนุญาติให้จด้ที่ะเบ่ัยนด้ำาเนินการเป็นโรงพยาบัาลติาม
กฎหมายส่ถืานพยาบัาลขอุงอุาณีาเขตินั�นๆ

1.8 สถานพัยาบาล
เวชื้กรรม

หมายถ่ืง ส่ถืานพยาบัาลใด้ๆซ่ี�งจัด้ให้บัริการที่างการแพที่ย์ โด้ยส่ามารถื
รับัผู้่ป่วยไว้ค้างค้น และได้้รับัอุนุญาติให้จด้ที่ะเบ่ัยนด้ำาเนินการ
เป็นส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรมติามกฎหมายขอุงอุาณีาเขตินั�นๆ

1.9 คลินิก หมายถ่ืง ส่ถืานพยาบัาลแผ่นปัจจุบัันท่ี่�ได้้รับัอุนุญาติติามกฎหมาย 
ด้ำาเนินการโด้ยแพที่ย์ที่ำาการรักษาพยาบัาล ติรวจวินิจฉัยโรค 
และไม่ส่ามารถืรับัผู้่ป่วยไว้ค้างค้นได้้

1.10 มาติรฐานทางการแพัทย์ หมายถ่ืง หลักเกณีฑ์์หร้อุแนวที่างปฏิบััติิที่างการแพที่ย์แผ่นปัจจุบัันท่ี่�
เป็นส่ากล และนำามาซ่ี�งแผ่นการรักษาท่ี่�เหมาะส่มกับัผู้่ป่วย 
ติามความจำาเป็นที่างการแพที่ย์และส่อุด้คล้อุงกับัข้อุส่รุปจาก
ประวัติิการเจ็บัป่วย การติรวจพบั ผ่ลการชื้ันสู่ติร หร้อุอุ้�นๆ 
(ถ้ืาม่)

1.11 ปีกรมธรรม์ประกันภััย หมายถ่ืง ระยะเวลาหน่�งปีนับัแติ่วันท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยม่ผ่ลบัังคับั 
หร้อุนับัแต่ิวันครบัรอุบัปีกรมธรรม์ประกันภััยปีต่ิอุๆ ไป
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หมวดที� 2 เง้�อุนไขที่ั�วไปและข้อุกำาหนด้

1.	 สัญญาประกันภััย
สั่ญญาประกันภััยน้�เกิด้ข่�นจากการท่ี่�บัริษัที่เช้ื้�อุถ้ือุข้อุแถืลงขอุงผู้่เอุาประกันภััยในใบัคำาขอุเอุาประกันภััย 

และข้อุแถืลงเพิ�มเติิม (ถ้ืาม่) ท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยลงลายม้อุช้ื้�อุให้ไว้เป็นหลักฐานในการติกลงรับัประกันภััย 
ติามสั่ญญาประกันภััย บัริษัที่จ่งได้้อุอุกกรมธรรม์ประกันภััยน้�ไว้ให้

ในกรณ้ีท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยรู้อุยู่แล้ว แต่ิแถืลงข้อุความอัุนเป็นเท็ี่จในข้อุแถืลงติามวรรคหน่�ง หร้อุรู้อุยู่แล้ว 
ในข้อุความจริงใด้แต่ิปกปิด้ข้อุความจริงนั�นไว้โด้ยไม่แจ้งให้บัริษัที่ที่ราบั ซ่ี�งถ้ืาบัริษัที่ที่ราบัข้อุความจริงนั�นๆ 
อุาจจะได้้จูงใจให้บัริษัที่เร่ยกเบ่ั�ยประกันภััยสู่งข่�นหร้อุบัอุกปัด้ไม่ยอุมที่ำาสั่ญญาประกันภััย สั่ญญาประกันภััยน้� 
จะติกเป็นโมฆ่ียะติามมาติรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิีชื้ย์ บัริษัที่ม่สิ่ที่ธิบัอุกล้างสั่ญญา
ประกันภััยได้้

บัริษัที่จะไม่ปฏิเส่ธความรับัผิ่ด้โด้ยอุาศััยข้อุแถืลงนอุกเหนือุจากท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยได้้แถืลงไว้ใน
เอุกส่ารติามวรรคหน่�ง

2.	 การไม่โติ�แย�งหร้อคัดค�านความไม่สมบ้รณ์์ข้องสัญญาประกันภััย
บัริษัที่จะไม่โต้ิแย้งหร้อุคัด้ค้านเร้�อุงความไม่ส่มบูัรณ์ีขอุงสั่ญญาประกันภััยน้� เม้�อุกรมธรรม์ประกันภััย 

ม่ผ่ลบัังคับัมาเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์ประกันภััยติิด้ต่ิอุกันข่�นไป นับัแต่ิวันท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยม่ผ่ล 
บัังคับัเป็นครั�งแรก เว้นแต่ิการขาด้ชื้ำาระเบ่ั�ยประกันภััย 

ในกรณ้ีท่ี่�บัริษัที่ได้้ที่ราบัข้อุมูลอัุนจะบัอุกล้างสั่ญญาประกันภััยได้้ แต่ิมิได้้ใช้ื้สิ่ที่ธิบัอุกล้างสั่ญญา 
ประกันภััยภัายในกำาหนด้ 1 เด้้อุนนับัแต่ิที่ราบัข้อุมูลนั�น บัริษัที่ไม่อุาจบัอุกล้างความส่มบูัรณ์ีขอุงสั่ญญา 
ประกันภััยในกรณ้ีน้�ได้้

3.	 ความสมบ้รณ์์แห่งสัญญาและการเปล่�ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภััย
กรมธรรม์ประกันภััยน้� รวมทัี่�งข้อุติกลงคุ้มครอุงและเอุกส่ารแนบัที่้าย ประกอุบักันเป็นสั่ญญา 

ประกันภััย การเปล่�ยนแปลงข้อุความใด้ๆ ในกรมธรรม์ประกันภััย จะต้ิอุงได้้รับัความยินยอุมจากบัริษัที่ 
และได้้บัันท่ี่กไว้ในกรมธรรม์ประกันภััยน้� และ/หร้อุในเอุกส่ารแนบัท้ี่ายแล้วจ่งจะส่มบูัรณ์ี

4.	 การติรวจทางการแพัทย์
บัริษัที่ม่สิ่ที่ธิติรวจส่อุบัประวัติิการรักษาพยาบัาลและการติรวจวินิจฉัยขอุงผู้่เอุาประกันภััยเท่ี่าท่ี่�จำาเป็น

กับัการประกันภััยน้� และม่สิ่ที่ธิที่ำาการชัื้นสู่ติรพลิกศัพในกรณ้ีท่ี่�ม่เหตุิจำาเป็นและไม่เป็นการขัด้ต่ิอุกฎหมาย 
โด้ยค่าใช้ื้จ่ายขอุงบัริษัที่

ในกรณ้ีท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยไม่ยินยอุมให้บัริษัที่ติรวจส่อุบัประวัติิการรักษาพยาบัาลและการติรวจวินิจฉัย 
ขอุงผู้่เอุาประกันภััยเพ้�อุประกอุบัการพิจารณีาจ่ายค่าที่ด้แที่นนั�น บัริษัที่อุาจปฏิเส่ธความคุ้มครอุงติาม
กรมธรรม์ประกันภััยน้�แก่ผู้่เอุาประกันภััยได้้

5.	 การจ่ายค่าทดแทน
บัริษัที่จะจ่ายค่าที่ด้แที่น ภัายใน 15 วันนับัแติ่วันท่ี่�บัริษัที่ได้้รับัหลักฐานแส่ด้งความสู่ญเส่่ยหร้อุ 

เส่่ยหายท่ี่�ครบัถ้ืวนและถูืกต้ิอุงแล้ว หร้อุในกรณ้ีท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยเส่่ยช่ื้วิติ บัริษัที่จะจ่ายให้แก่ผู้่รับัประโยชื้น์ 
ท่ี่�ระบุัช้ื้�อุไว้ในติารางกรมธรรม์ประกันภััย
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ในกรณ้ีม่เหตุิอัุนควรส่งสั่ยว่าการเร่ยกร้อุงเพ้�อุให้บัริษัที่ชื้ด้ใช้ื้ติามกรมธรรม์ประกันภััยดั้งกล่าวข้างต้ิน 

ไม่เป็นไปติามข้อุติกลงคุ้มครอุงในกรมธรรม์ประกันภััย ระยะเวลาท่ี่�กำาหนด้ไว้อุาจขยายอุอุกไปอุ่กได้้ติาม

ความจำาเป็น แต่ิทัี่�งน้�จะไม่เกิน 90 วัน นับัแต่ิวันท่ี่�บัริษัที่ได้้รับัเอุกส่ารครบัถ้ืวนแล้ว 

หากบัริษัที่ไม่อุาจจ่ายค่าที่ด้แที่นให้แล้วเส่ร็จ ภัายในกำาหนด้ระยะเวลาข้างต้ิน บัริษัที่จะรับัผิ่ด้

ชื้ด้ใช้ื้ด้อุกเบ่ั�ยให้อุ่กในอัุติราร้อุยละ 15 ต่ิอุปีขอุงจำานวนเงินท่ี่�ต้ิอุงจ่าย ทัี่�งน้�นับัแต่ิวันท่ี่�ครบักำาหนด้ชื้ำาระ

6.	 การชื้ำาระเบ่�ยประกันภััยและเริ�มความค้�มครอง

6.1 เบ่ั�ยประกันภััยในปีแรกจะถ่ืงกำาหนด้ชื้ำาระทัี่นท่ี่และความคุ้มครอุงจะเริ�มม่ผ่ลบัังคับัติามวันท่ี่� 

  ท่ี่�ระบุัไว้ในติารางกรมธรรม์ประกันภััย

6.2 เบ่ั�ยประกันภััยในปีต่ิอุอุายุ ผู้่เอุาประกันภััยต้ิอุงชื้ำาระเบ่ั�ยประกันภััยภัายใน 30 วัน นับัจากวัน 

  ท่ี่�ครบักำาหนด้ระยะเวลาการชื้ำาระค่าเบ่ั�ยประกันภััย หากม่การชื้ำาระเบ่ั�ยประกันภััย ให้ถ้ือุว่า 

  ความคุ้มครอุงติามกรมธรรม์ประกันภััยในปีต่ิอุอุายุเป็นความคุ้มครอุงต่ิอุเนื�อุงจากปีก่อุนหน้า 

  และบัริษัที่จะไม่นำาเร้�อุงส่ภัาพท่ี่�เป็นมาก่อุนการเอุาประกันภััย และเร้�อุงการไม่โต้ิแย้งหร้อุ 

  คัด้ค้านความไม่ส่มบูัรณ์ีขอุงสั่ญญาประกันภััยมาเริ�มนับัใหม่

 หากบัริษัที่ยังคงไม่ส่ามารถืเร่ยกเก็บัค่าเบ่ั�ยประกันภััยดั้งกล่าวได้้ ให้ถ้ือุว่าความคุ้มครอุงติาม 

กรมธรรม์ประกันภััยน้�เป็นอัุนสิ่�นสุ่ด้ ณี วันสุ่ด้ท้ี่ายท่ี่�เบ่ั�ยประกันภััยซ่ี�งได้้ชื้ำาระมาแล้วส่ามารถืซ้ี�อุความ

คุ้มครอุงได้้

 ในกรณ้ีท่ี่�ม่เหตุิเร่ยกร้อุงจำานวนเงินค่าที่ด้แที่นใด้ๆในระยะเวลาผ่่อุนผั่น และบัริษัที่ยังไม่ได้้รับัชื้ำาระ 

เบ่ั�ยประกันภััย บัริษัที่จะหักเบ่ั�ยประกันภััยเป็นจำานวนเท่ี่ากับัเบ่ั�ยประกันภััยท่ี่�ยังไม่ได้้รับัส่ำาหรับังวด้การ 

ชื้ำาระเบ่ั�ยประกันภััยนั�นอุอุกจากค่าที่ด้แที่นท่ี่�ต้ิอุงชื้ด้ใช้ื้ติามกรมธรรม์ประกันภััยน้� และจ่ายค่าที่ด้แที่นส่่วน 

ท่ี่�เหล้อุให้กับัผู้่เอุาประกันภััย หร้อุ ผู้่รับัประโยชื้น์

7.	 การต่ิออาย้กรมธรรม์ประกันภััย

กรมธรรม์ประกันภััยน้�อุาจต่ิอุอุายุได้้ ซ่ี�งข่�นอุยู่กับัการพิจารณีาขอุงบัริษัที่ ดั้งน้�

7.1 กรณ้ีท่ี่�บัริษัที่ยินยอุมให้ม่การต่ิอุอุายุกรมธรรม์ประกันภััย บัริษัที่ยังคงไว้ซ่ี�งสิ่ที่ธิในการ

 7.1.1 การปรับัอัุติราเบ่ั�ยประกันภััยให้เหมาะส่มกับัระดั้บัความเส่่�ยงภััยและอุายุท่ี่�เพิ�มข่�นขอุง 

    ผู้่เอุาประกันภััย และ

 7.1.2 การเปล่�ยนแปลงเง้�อุนไขการรับัประกันภััย เง้�อุนไขข้อุติกลงคุ้มครอุงขอุงกรมธรรม์ 

    ประกันภััยในปีท่ี่�ต่ิอุอุายุได้้ติามความจำาเป็น โด้ยบัริษัที่ต้ิอุงแจ้งให้ผู้่เอุาประกันภััย 

    ที่ราบัถ่ืงการเปล่�ยนแปลงเง้�อุนไขท่ี่�เป็นส่าระส่ำาคัญติามกรมธรรม์ประกันภััยน้�

7.2 บัริษัที่ส่ามารถืปฏิเส่ธการต่ิอุอุายุกรมธรรม์ประกันภััยได้้ โด้ยการแจ้งต่ิอุผู้่เอุาประกันภััยที่ราบั 

เป็นลายลักษณ์ีอัุกษรล่วงหน้าอุย่างน้อุย 30 วันก่อุนวันท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยจะสิ่�นผ่ลบัังคับัติามท่ี่�ระบุัไว้

ในติารางกรมธรรม์ประกันภััย
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8.	 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภััย

8.1 บัริษัที่จะบัอุกเลิกกรมธรรม์ประกันภััยฉบัับัน้�ได้้ด้้วยการส่่งหนังส้่อุบัอุกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อุยกว่า 

  30 วันโด้ยที่างไปรษณ้ีย์ลงที่ะเบ่ัยนถ่ืงผู้่เอุาประกันภััย ติามท่ี่�อุยู่ครั�งสุ่ด้ท้ี่ายท่ี่�แจ้งให้บัริษัที่ที่ราบั 

  ในกรณ้ีน้�บัริษัที่จะค้นเบ่ั�ยประกันภััยให้แก่ผู้่เอุาประกันภััย โด้ยหักเบ่ั�ยประกันภััยส่ำาหรับั 

  ระยะเวลาท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยฉบัับัน้�ได้้ใช้ื้บัังคับัมาแล้วอุอุกติามส่่วน

8.2 ผู้่เอุาประกันภััยจะบัอุกเลิกกรมธรรม์ประกันภััยฉบัับัน้�ได้้โด้ยแจ้งให้บัริษัที่ที่ราบัเป็นหนังส้่อุ 

  โด้ยผู้่เอุาประกันภััยม่สิ่ที่ธิได้้รับัเบ่ั�ยประกันภััยค้นหลังจากหักเบ่ั�ยประกันภััยส่ำาหรับัระยะเวลา 

  ท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยฉบัับัน้�ได้้ใช้ื้บัังคับัมาแล้วอุอุกติามอัุติราเบ่ั�ยประกันภััยระยะสั่�นติาม 

  ติารางท่ี่�ระบุัไว้ดั้งต่ิอุไปน้�

ติารางอัุติราเบ่ั�ยประกันภััยระยะสั่�น

ระยะเวลาประกันภััย	(ไม่เกิน/เด้อน) ร�อยละข้องเบ่�ยประกันภััยเต็ิมปี

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100

9.	 การสิ�นส้ดข้องสัญญาประกันภััยโดยอัติโนมัติิ

9.1 ณี วันท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยสิ่�นผ่ลบัังคับัดั้งท่ี่�ระบัุในติารางกรมธรรม์ประกันภััย (กรณ้ีท่ี่�ไม่ม่ 

  การต่ิอุอุายุกรมธรรม์ประกันภััย)

9.2 ในปีเอุาประกันภััยท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยม่อุายุครบั 99 ปีบัริบูัรณ์ี

9.3 เม้�อุผู้่เอุาประกันภััยไม่ชื้ำาระเบ่ั�ยประกันภััยติามเง้�อุนไขทัี่�วไปและข้อุกำาหนด้ข้อุ 6

9.4 เม้�อุผู้่เอุาประกันภััยเส่่ยช่ื้วิติจากส่าเหตุิอุ้�นท่ี่�ไม่ได้้รับัความคุ้มครอุงภัายใต้ิกรมธรรม์ประกันภััยน้� 



6 เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 9.5 เม้�อุผู้่เอุาประกันภััยถูืกจอุงจำาอุยู่ในเร้อุนจำาหร้อุทัี่ณีฑ์ส่ถืาน

 ส่ำาหรับัการสิ่�นสุ่ด้ความคุ้มครอุงติามข้อุ 9.4 หร้อุ 9.5 บัริษัที่จะค้นเบ่ั�ยประกันภััยให้แก่ 

  ผู้่เอุาประกันภััย หร้อุผู้่รับัประโยชื้น์ โด้ยหักเบ่ั�ยประกันภััยส่ำาหรับัระยะเวลาท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััย 

  ฉบัับัน้�ได้้ใช้ื้บัังคับัมาแล้วอุอุกติามส่่วน

9.6 ความคุ้มครอุงภัายใต้ิกรมธรรม์ประกันภััยน้� แต่ิละความคุ้มครอุงจะสิ่�นสุ่ด้เม้�อุบัริษัที่ได้้จ่าย 

  ค่าที่ด้แที่นติามจำานวนเงินเอุาประกันภััยสู่งสุ่ด้ท่ี่�ระบุัไว้ในติารางกรมธรรม์ประกันภััยขอุง 

  ความคุ้มครอุงนั�นๆ ครบัถ้ืวนแล้ว โด้ยบัริษัที่จะให้ความคุ้มครอุงต่ิอุไป จนสิ่�นสุ่ด้ระยะเวลา 

  เอุาประกันภััย เฉพาะจำานวนเงินเอุาประกันภััยขอุงความคุ้มครอุงอุ้�นท่ี่�เหล้อุอุยู่เท่ี่านั�น

9.7 กรมธรรม์ประกันภััยน้� และการประกันภััยทัี่�งหลายติามกรมธรรม์ประกันภััยน้�จะสิ่�นสุ่ด้ใน 

  เวลา 24.00 น. ติามเวลาประเที่ศัไที่ยในวันท่ี่�สิ่�นสุ่ด้ขอุงกรมธรรม์ประกันภััย

10.	 การระงับข้�อพิัพัาทโดยอน้ญาโติต้ิลาการ

ในกรณ้ีท่ี่�ม่ข้อุพิพาที่ ข้อุขัด้แย้ง หร้อุข้อุเร่ยกร้อุงใด้ๆ ภัายใต้ิกรมธรรม์ประกันภััยฉบัับัน้� ระหว่างผู้่ม่สิ่ที่ธิ 

เร่ยกร้อุงติามกรมธรรม์ประกันภััยกับับัริษัที่ และหากผู้่ม่สิ่ที่ธิเร่ยกร้อุงประส่งค์ และเห็นควรยุติิข้อุพิพาที่นั�น 

โด้ยวิธ่การอุนุญาโติตุิลาการ บัริษัที่ติกลงยินยอุมและให้ที่ำาการวินิจฉัยช่ื้�ขาด้โด้ยอุนุญาโติตุิลาการติามระเบ่ัยบั 

ส่ำานักงานคณีะกรรมการกำากับัและส่่งเส่ริมการประกอุบัธุรกิจประกันภััย (คปภั.) ว่าด้้วยอุนุญาโติตุิลาการ

11.	 เง้�อนไข้บังคับก่อน

บัริษัที่จะรับัผิ่ด้ชื้ด้ใช้ื้ค่าที่ด้แที่นติามเง้�อุนไขขอุงกรมธรรม์ประกันภััยน้� ก็ติ่อุเม้�อุผู้่เอุาประกันภััย

ผู้่รับัประโยชื้น์ และ/หร้อุติัวแที่นขอุงบัุคคลด้ังกล่าวได้้ปฏิบััติิถูืกต้ิอุงครบัถื้วนติามส่ัญญาประกันภััยและ 

เง้�อุนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภััยแล้ว

12.	 สิทธิการข้อยกเลิกกรมธรรม์ประกันภััย	(Free	look	Period)

หากผู้่เอุาประกันภััยประส่งค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภััยน้�ด้้วยเหตุิผ่ลใด้ๆ ก็ติาม ผู้่เอุาประกันภััย 

ม่สิ่ที่ธิขอุยกเลิกกรมธรรม์ประกันภััยและส่่งค้นกรมธรรม์ประกันภััยมายังบัริษัที่ภัายใน 15 วัน นับัตัิ�งแต่ิ

วันท่ี่�ได้้รับักรมธรรม์ประกันภััยจากบัริษัที่ เว้นแต่ิบัริษัที่ได้้อุอุกกรมธรรม์ประกันภััยให้แก่ผู้่เอุาประกันภััย

โด้ยใช้ื้วิธ่การที่างอิุเล็กที่รอุนิกส์่ ผู้่เอุาประกันภััยไม่ต้ิอุงส่่งค้นกรมธรรม์ประกันภััยให้แก่บัริษัที่ ทัี่�งน้� 

ให้ถ้ือุว่ากรมธรรม์ประกันภััยฉบัับัน้�ไม่ม่ผ่ลใชื้้บัังคับันับัตัิ�งแติ่วันเริ�มติ้นขอุงระยะเวลาประกันภััยติามท่ี่�ระบัุ

ไว้ในติารางกรมธรรม์ประกันภััย โด้ยบัริษัที่ไม่ต้ิอุงรับัผิ่ด้ต่ิอุความสู่ญเส่่ยหร้อุความเส่่ยหายใด้ ๆ ท่ี่�เกิด้ข่�น

ภัายใต้ิกรมธรรม์ประกันภััยน้� และบัริษัที่จะค้นเบ่ั�ยประกันภััยท่ี่�ได้้รับัมาทัี่�งหมด้ให้กับัผู้่เอุาประกันภััยติาม

วิธ่การท่ี่�ได้้ติกลงร่วมกัน โด้ยไม่หักค่าใช้ื้จ่ายใด้ๆ ทัี่�งสิ่�น

หมวดที� 3 ข้อุติกลงคุ้มครอุง 

 ระหว่างท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยน้�ม่ผ่ลบัังคับั และเพ้�อุเป็นการติอุบัแที่นเบ่ั�ยประกันภััยท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััย 

ต้ิอุงชื้ำาระ บัริษัที่ติกลงจะให้ความคุ้มครอุงส่ำาหรับัข้อุติกลงคุ้มครอุงต่ิอุไปน้�
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ข�อตกลงื่ค้�มครองื่ การเจ็บัป่วยด้้วยภัาวะท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้าง

ภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

(ส่ำาหรับักรมธรรม์ประกันภััยอุุบััติิเหตุิส่่วนบุัคคลและสุ่ขภัาพ

แบับัเฉพาะโรคท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกัน

โรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ขายผ่่านที่างอิุเล็กที่รอุนิกส์่ (Online)))

ความค้�มครอง

ในระหว่างท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยน้�ม่ผ่ลบัังคับั หากผู้่เอุาประกันภััยได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกัน 

โรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) และได้้รับัการวินิจฉัยจากแพที่ย์ว่าเจ็บัป่วยด้้วยภัาวะท่ี่�ม่ 

ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) ภัาวะใด้ภัาวะหน่�ง 

ติามคำานิยามท่ี่�กำาหนด้ไว้ต่ิอุไปน้� บัริษัที่จะจ่ายค่าที่ด้แที่นติามจำานวนเงินเอุาประกันภััย ติามท่ี่�ระบุัไว้ 

ในติารางกรมธรรม์ประกันภััย

ทัี่�งน้� เฉพาะวัคซ่ีนท่ี่�ผ่่านการข่�นที่ะเบ่ัยนทัี่�งต่ิางประเที่ศัและส่ำานักงานคณีะกรรมการอุาหารและยา (อุย.) 

ขอุงประเที่ศัไที่ยแล้ว และฉ้ด้โด้ยแพที่ย์หร้อุพยาบัาลท่ี่�ได้้รับัใบัอุนุญาติประกอุบัวิชื้าช่ื้พอุย่างถูืกต้ิอุง

ภัายในโรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรมเท่ี่านั�น

ในกรณ้ีท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััยเจ็บัป่วยด้้วยภัาวะท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุ 

ไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ภัาวะ บัริษัที่จะจ่ายค่าที่ด้แที่นให้เพ่ยงภัาวะใด้ภัาวะหน่�ง 

เท่ี่านั�น

1.	 ภัาวะโคม่า	(Coma)

ภัาวะโคม่า (Coma) หมายถ่ืง การส่ลบั หร้อุหมด้ความรู้ส่่กท่ี่�ได้้รับัการวินิจฉัยโด้ยอุายุรแพที่ย์ 

หร้อุประส่าที่ศััลยแพที่ย์ (Neurosurgeon) และติรวจพบัลักษณีะต่ิอุไปน้�ครบัทุี่กข้อุ

1.1 ต้ิอุงอุาศััยเคร้�อุงช่ื้วยช่ื้วิติเพ้�อุพยุงช่ื้พ

1.2 ไม่ม่การติอุบัส่นอุงต่ิอุสิ่�งเร้าภัายนอุกอุย่างน้อุย 96 ชัื้�วโมง

1.3 ได้้รับัการประเมินว่าส่มอุงถูืกที่ำาลายอุย่างถืาวร ม่ผ่ลที่ำาให้ไม่ส่ามารถืปฎิบััติิกิจวัติรประจำาวัน 

  อุย่างหน่�งอุย่างใด้อุย่างถืาวร ภัายหลัง 30 วัน นับัจากวันท่ี่�ส่ลบั หร้อุหมด้ความรู้ส่่ก

ทัี่�งน้�ไม่รวมถ่ืงการส่ลบัหร้อุหมด้ความรู้ส่่กท่ี่�ม่ส่าเหตุิโด้ยติรงจากการด้้�มสุ่ราหร้อุการใช้ื้ยา 

ในที่างท่ี่�ผิ่ด้ (Drug Abuse)



8 เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.	 ภัาวะสมองติายและระบบประสาทล�มเหลว	(Brain	Death	and	Neurologic	Failure)

ภัาวะระบับัส่มอุงติาย และประส่าที่ล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หมายถ่ืง 

การท่ี่�ส่มอุงและระบับัประส่าที่ขอุงร่างกายสู่ญเส่่ยการที่ำางานอุย่างถืาวร ร่างกายไม่ส่ามารถืเคล้�อุนไหว

ติอุบัส่นอุงต่ิอุสิ่�งเร้าใด้ๆ และต้ิอุงได้้รับัการวินิจฉัยจากแพที่ย์ติามเกณีฑ์์ขอุงแพที่ยส่ภัา

3.	 ภัาวะการเจ็บป่วยระยะส้ดท�าย	(Terminal	Illness)

ภัาวะการเจ็บัป่วยระยะสุ่ด้ท้ี่าย (Terminal Illness) หมายถ่ืง ภัาวะการเจ็บัป่วยซ่ี�งเป็นการเจ็บัป่วย

รุนแรงท่ี่�ไม่ม่การรักษาให้หายได้้ และได้้รับัการลงความเห็นจากแพที่ย์ผู้่ประกอุบัวิชื้าช่ื้พเวชื้กรรม 

แผ่นปัจจุบัันผู้่ให้การรักษาว่าภัาวะการเจ็บัป่วยดั้งกล่าวจะเป็นเหตุิให้เส่่ยช่ื้วิติ

ข้�อยกเว�นเพิั�มเติิม	(ใชื้�บังคับเฉพัาะข้�อติกลงค้�มครองการเจ็บป่วยด�วยภัาวะท่�ม่สาเหต้ิมาจากการได�รับ 

วัคซ่ีนสร�างภ้ัมิค้�มกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19))

การประกันภััยติามข้�อติกลงค้�มครองน้�ไม่ค้�มครองความส้ญเส่ยหร้อความเส่ยหายใดๆ	อันเกิดจาก

หร้อส้บเน่�องจากการติรวจวินิจฉัยท่�ไม่เก่�ยวข้�องกับคำาวินิจฉัย	อาการ	หร้อภัาวะความผิู้ดปกติิท่�เก่�ยวข้�อง

กับการได�รับวัคซ่ีนสร�างภ้ัมิค้�มกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

การเร่ยกร�องค่าทดแทนสำาหรับข้�อติกลงค้�มครองการเจ็บป่วยด�วยภัาวะท่�ม่สาเหต้ิมาจากการได�รับวัคซ่ีน

สร�างภ้ัมิค้�มกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ผู้่เอุาประกันภััยจะติ้อุงส่่งหลักฐานดั้งต่ิอุไปน้�ให้แก่บัริษัที่ภัายใน 30 วัน นับัจากวันท่ี่�อุอุกจากโรง

พยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรมหร้อุคลินิก โด้ยค่าใช้ื้จ่ายขอุงผู้่เอุาประกันภััย

1. แบับัฟอุร์มการเร่ยกร้อุงค่าที่ด้แที่นท่ี่�กำาหนด้โด้ยบัริษัที่

2. ส่มุด้บัันท่ี่กประวัติิการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ใบัรายงานแพที่ย์ท่ี่�ย้นยันการเจ็บัป่วยด้้วยภัาวะหร้อุโรคร้ายแรงท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับั 

  วัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

4. ผ่ลติรวจเล้อุด้ และ/หร้อุ ผ่ลการติรวจจากห้อุงปฏิบััติิการ (ถ้ืาม่) 

5. แฟ้มประวัติิการรักษาขอุงผู้่เอุาประกันภััย (ถ้ืาม่)

6. เอุกส่ารหร้อุหลักฐานติามท่ี่�บัริษัที่ต้ิอุงการติามความจำาเป็น (ถ้ืาม่)

 การไม่ส่่งหลักฐานภัายในระยะเวลาด้ังกล่าว ไม่ที่ำาให้สิ่ที่ธิในการเร่ยกร้อุงเส่่ยไป หากแส่ด้งให้เห็น

ได้้ว่าม่เหตุิอัุนส่มควรท่ี่�ไม่ส่ามารถืส่่งหลักฐานดั้งกล่าวได้้ภัายในระยะเวลาท่ี่�กำาหนด้ แต่ิได้้ส่่งโด้ยเร็วท่ี่�สุ่ด้

เท่ี่าท่ี่�จะกระที่ำาได้้แล้ว
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ข�อตกลงื่ค้�มครองื่ การรักษาพยาบัาลกรณ่ีผู้่ป่วยในท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีน

ส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

(ส่ำาหรับักรมธรรม์ประกันภััยอุุบััติิเหตุิส่่วนบุัคคลและสุ่ขภัาพ

แบับัเฉพาะโรค ท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกัน

โรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

(ขายผ่่านที่างอิุเล็กที่รอุนิกส์่ (Online)))

ความค้�มครอง

ในระหว่างท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยน้�ม่ผ่ลบัังคับั หากผู้่เอุาประกันภััยได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกัน 

โรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิด้อุาการเจ็บัป่วย เป็นส่าเหตุิให้ต้ิอุงเข้ารับัการรักษา 

พยาบัาลเป็นผู้่ป่วยในขอุงโรงพยาบัาล หร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรม บัริษัที่จะจ่ายค่าที่ด้แที่นส่ำาหรับั 

ค่าใช้ื้จ่ายท่ี่�จำาเป็นและส่มควร ซี่�งเกิด้ข่�นจากการรักษาพยาบัาลติามความจำาเป็นที่างการแพที่ย์และ 

มาติรฐานที่างการแพที่ย์ เช่ื้น ค่ารักษาพยาบัาล ค่าห้อุง ค่าอุาหาร ค่าบัริการพยาบัาล ค่าบัริการทัี่�วไป 

หร้อุค่ายา เป็นต้ิน ให้ติามจำานวนเงินท่ี่�จ่ายจริง ทัี่�งน้� ไม่เกินจำานวนเงินเอุาประกันภััยติามท่ี่�ระบุัไว้ใน 

ติารางกรมธรรม์ประกันภััย 

ทัี่�งน้� เฉพาะวัคซ่ีนท่ี่�ผ่่านการข่�นที่ะเบ่ัยนทัี่�งต่ิางประเที่ศัและส่ำานักงานคณีะกรรมการอุาหารและยา (อุย.) 

ขอุงประเที่ศัไที่ยแล้ว และฉ้ด้โด้ยแพที่ย์หร้อุพยาบัาลท่ี่�ได้้รับัใบัอุนุญาติประกอุบัวิชื้าช่ื้พอุย่างถูืกต้ิอุง

ภัายในโรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรมเท่ี่านั�น

ข้�อยกเว�นเพิั�มเติิม	(ใชื้�บังคับเฉพัาะข้�อติกลงค้�มครองการรักษัาพัยาบาลกรณ้์ผู้้�ป่วยในท่�ม่สาเหต้ิมาจาก

การได�รับวัคซ่ีนสร�างภ้ัมิค้�มกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

การประกันภััยติามข้�อติกลงค้�มครองน้�ไม่ค้�มครองความส้ญเส่ยหร้อความเส่ยหายใดๆ อันเกิดจาก

หร้อส้บเน่�องจากสาเหต้ิดังต่ิอไปน้�

1.	 การติรวจวินิจฉัยท่�ไม่เก่�ยวข้�องกับคำาวินิจฉัย อาการ หร้อภัาวะความผู้ิดปกติิท่�เก่�ยวข้�องกับ 

	 	 การได�รับวัคซ่ีนป้องกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.	 การติรวจรักษัาท่�ไม่ใช่ื้แผู้นปัจจ้บัน รวมถ่งแพัทย์ทางเล้อก

3.	 ค่าจ�างพัยาบาลพิัเศษั

4.	 กายอ้ปกรณ์์	อ้ปกรณ์์เท่ยม	เคร้�องม้อทางการแพัทย์	และเวชื้ภััณ์ฑ์์คงทนต่ิางๆ

การเร่ยกร�องค่าทดแทนสำาหรับข้�อติกลงค้�มครองการรักษัาพัยาบาลกรณ้์ผู้้�ป่วยในท่�ม่สาเหต้ิมาจาก 

การได�รับวัคซ่ีนสร�างภ้ัมิค้�มกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ข้�อยกเว�นเพิั�มเติิม



10 เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้่เอุาประกันภััยจะต้ิอุงส่่งหลักฐานดั้งต่ิอุไปน้�ให้แก่บัริษัที่ภัายใน 30 วัน นับัจากวันท่ี่�อุอุกจาก 

โรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรมหร้อุคลินิก โด้ยค่าใช้ื้จ่ายขอุงผู้่เอุาประกันภััย

1. แบับัฟอุร์มการเร่ยกร้อุงค่าที่ด้แที่นท่ี่�กำาหนด้โด้ยบัริษัที่

2. ส่มุด้บัันท่ี่กประวัติิการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ใบัรายงานแพที่ย์ท่ี่�ย้นยันการเจ็บัป่วยท่ี่�ม่ส่าเหติุมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกัน 

  โรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

4. ใบัเส่ร็จรับัเงินต้ินฉบัับัท่ี่�แส่ด้งรายการค่าใช้ื้จ่าย หร้อุใบัส่รุปปิด้หน้างบักับัใบัเส่ร็จรับัเงิน 

  (กรณ้ีเบิักค่ารักษาพยาบัาล)

5. ผ่ลติรวจเล้อุด้ และ/หร้อุ ผ่ลการติรวจจากห้อุงปฏิบััติิการ (ถ้ืาม่)

6. แฟ้มประวัติิการรักษาขอุงผู้่เอุาประกันภััย (ถ้ืาม่)

7. เอุกส่ารหร้อุหลักฐานติามท่ี่�บัริษัที่ต้ิอุงการติามความจำาเป็น (ถ้ืาม่)

 การไม่ส่่งหลักฐานภัายในระยะเวลาด้ังกล่าว ไม่ที่ำาให้สิ่ที่ธิในการเร่ยกร้อุงเส่่ยไป หากแส่ด้งให้เห็น

ได้้ว่าม่เหตุิอัุนส่มควรท่ี่�ไม่ส่ามารถืส่่งหลักฐานดั้งกล่าวได้้ภัายในระยะเวลาท่ี่�กำาหนด้ แต่ิได้้ส่่งโด้ยเร็วท่ี่�สุ่ด้

เท่ี่าท่ี่�จะกระที่ำาได้้แล้ว

 ใบัเส่ร็จรับัเงินท่ี่�แส่ด้งรายการค่าใช้ื้จ่ายต้ิอุงเป็นใบัเส่ร็จรับัเงินต้ินฉบัับั และบัริษัที่จะค้นต้ินฉบัับัใบัเส่ร็จ 

ท่ี่�รับัรอุงยอุด้เงินท่ี่�จ่ายไป เพ้�อุให้ผู้่เอุาประกันภััยไปเร่ยกร้อุงส่่วนท่ี่�ขาด้จากผู้่รับัประกันภััยรายอุ้�น 

แต่ิหากผู้่เอุาประกันภััยได้้รับัการชื้ด้ใช้ื้จากส่วัส่ดิ้การขอุงรัฐ หร้อุส่วัส่ดิ้การอุ้�นใด้ หร้อุจากการประกันภััยอุ้�น 

มาแล้ว ให้ผู้่เอุาประกันภััยส่่งส่ำาเนาใบัเส่ร็จท่ี่�ม่การรับัรอุงยอุด้เงินท่ี่�จ่ายจากส่วัส่ดิ้การขอุงรัฐ หร้อุ 

หน่วยงานอุ้�นเพ้�อุเร่ยกร้อุงส่่วนท่ี่�ขาด้จากบัริษัที่
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ข�อตกลงื่ค้�มครองื่ เงินชื้ด้เชื้ยรายวันระหว่างรักษาตัิวเป็นผู้่ป่วยในท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจาก

การได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 

(COVID-19)

(ส่ำาหรับักรมธรรม์ประกันภััยอุุบััติิเหตุิส่่วนบุัคคลและสุ่ขภัาพ

แบับัเฉพาะโรค ท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกัน

โรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ขายผ่่านที่างอิุเล็กที่รอุนิกส์่ (Online)))

ความค้�มครอง

ในระหว่างท่ี่�กรมธรรม์ประกันภััยน้�ม่ผ่ลบัังคับั หากผู้่เอุาประกันภััยได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรค

ติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิด้อุาการเจ็บัป่วย เป็นส่าเหตุิให้ต้ิอุงเข้ารับัการรักษาพยาบัาล 

เป็นผู้่ป่วยในขอุงโรงพยาบัาล หร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรม บัริษัที่จะจ่ายค่าชื้ด้เชื้ยรายวันให้กับั 

ผู้่เอุาประกันภััยส่ำาหรับัจำานวนวันท่ี่�เข้าพักรักษาตัิวเป็นผู้่ป่วยในขอุงโรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาล

เวชื้กรรมติามความจำาเป็นที่างการแพที่ย์และมาติรฐานที่างการแพที่ย์ ติามจำานวนเงินเอุาประกันภััย 

ต่ิอุวันท่ี่�ระบุัไว้ในติารางกรมธรรม์ประกันภััย แต่ิสู่งสุ่ด้ไม่เกิน....ติามท่ี่�ระบุัในหน้าติารางกรมธรรม์ 

... วัน ต่ิอุการเข้าพักรักษาตัิวครั�งใด้ครั�งหน่�ง

ทัี่�งน้� เฉพาะวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี่�ผ่่านการข่�นที่ะเบ่ัยน 

ทัี่�งต่ิางประเที่ศัและส่ำานักงานคณีะกรรมการอุาหารและยา (อุย.) ขอุงประเที่ศัไที่ยแล้ว และฉ้ด้โด้ยแพที่ย์

หร้อุพยาบัาลท่ี่�ได้้รับัใบัอุนุญาติประกอุบัวิชื้าช่ื้พอุย่างถูืกต้ิอุงภัายในโรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาล

เวชื้กรรมเท่ี่านั�น

ข้�อยกเว�นเพิั�มเติิม (ใชื้�บังคับเฉพัาะข้�อติกลงค้�มครองเงินชื้ดเชื้ยรายวันระหว่างรักษัาตัิวเป็นผู้้�ป่วยในท่�ม่

สาเหต้ิมาจากการได�รับวัคซ่ีนสร�างภ้ัมิค้�มกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19))

การประกันภััยติามข้�อติกลงค้�มครองน้�ไม่ค้�มครองความส้ญเส่ยหร้อความเส่ยหายใดๆ	อันเกิดจาก

หร้อส้บเน่�องจากการติรวจวินิจฉัยท่�ไม่เก่�ยวข้�องกับคำาวินิจฉัย	อาการ	หร้อภัาวะความผิู้ดปกติิท่�เก่�ยวข้�อง

กับการได�รับวัคซ่ีนป้องกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

การเร่ยกร�องค่าทดแทนสำาหรับข้�อติกลงค้�มครองเงินชื้ดเชื้ยรายวันระหว่างรักษัาตัิวเป็นผู้้�ป่วยในท่�ม่

สาเหต้ิมาจากการได�รับวัคซ่ีนสร�างภ้ัมิค้�มกันโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ผู้่เอุาประกันภััยจะต้ิอุงส่่งหลักฐานดั้งต่ิอุไปน้�ให้แก่บัริษัที่ภัายใน 30 วัน นับัจากวันท่ี่�อุอุกจาก 

โรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรมหร้อุคลินิก โด้ยค่าใช้ื้จ่ายขอุงผู้่เอุาประกันภััย
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1. แบับัฟอุร์มการเร่ยกร้อุงค่าที่ด้แที่นท่ี่�กำาหนด้โด้ยบัริษัที่

2. ส่มุด้บัันท่ี่กประวัติิการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ใบัรายงานแพที่ย์ท่ี่�ย้นยันการเจ็บัป่วยด้้วยภัาวะหร้อุโรคร้ายแรงท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับั 

  วัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) และระบุัจำานวนวัน 

  ท่ี่�พักรักษาตัิวเป็นผู้่ป่วยในในโรงพยาบัาลหร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรม

4. ผ่ลติรวจเล้อุด้ และ/หร้อุ ผ่ลการติรวจจากห้อุงปฏิบััติิการ (ถ้ืาม่)

5. แฟ้มประวัติิการรักษาขอุงผู้่เอุาประกันภััย (ถ้ืาม่)

6. เอุกส่ารหร้อุหลักฐานติามท่ี่�บัริษัที่ต้ิอุงการติามความจำาเป็น (ถ้ืาม่)

 การไม่ส่่งหลักฐานภัายในระยะเวลาด้ังกล่าว ไม่ที่ำาให้สิ่ที่ธิในการเร่ยกร้อุงเส่่ยไป หากแส่ด้งให้เห็น

ได้้ว่าม่เหตุิอัุนส่มควรท่ี่�ไม่ส่ามารถืส่่งหลักฐานดั้งกล่าวได้้ภัายในระยะเวลาท่ี่�กำาหนด้ แต่ิได้้ส่่งโด้ยเร็วท่ี่�สุ่ด้

เท่ี่าท่ี่�จะกระที่ำาได้้แล้ว
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ข�อตกลงื่ค้�มครองื่ ผ่ลประโยชื้น์การเส่่ยช่ื้วิติโด้ยอุุบััติิเหตุิ

(ส่ำาหรับักรมธรรม์ประกันภััยอุุบััติิเหตุิส่่วนบุัคคลและสุ่ขภัาพแบับั

เฉพาะโรคท่ี่�ม่ส่าเหตุิมาจากการได้้รับัวัคซ่ีนส่ร้างภูัมิคุ้มกันโรคติิด้

เช้ื้�อุไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ขายผ่่านที่างอิุเล็กที่รอุนิกส์่ (Online)))

ความค้�มครอง

การประกันภััยน้�คุ้มครอุงความสู่ญเส่่ย หร้อุความเส่่ยหายอัุนเกิด้จากการบัาด้เจ็บัที่างร่างกายขอุง 

ผู้่เอุาประกันภััย โด้ยอุุบััติิเหตุิและที่ำาให้ ผู้่เอุาประกันภััยเส่่ยช่ื้วิติภัายใน 180 วัน นับัแต่ิวันท่ี่� 

เกิด้อุุบััติิเหตุิ หร้อุการบัาด้เจ็บัท่ี่�ได้้รับัที่ำาให้ผู้่เอุาประกันภััยติ้อุงรักษาติัวติิด้ต่ิอุกันในฐานะผู้่ป่วยใน 

ในโรงพยาบัาล หร้อุส่ถืานพยาบัาลเวชื้กรรม และเส่่ยช่ื้วิติเพราะการบัาด้เจ็บันั�นเม้�อุใด้ก็ด่้ บัริษัที่จะจ่าย

ค่าที่ด้แที่นให้ติามจำานวนเงินเอุาประกันภััย

ข้�อยกเว�นเพิั�มเติิม (ใชื้�บังคับเฉพัาะข้�อติกลงค้�มครองผู้ลประโยชื้น์การเส่ยช่ื้วิติโดยอ้บัติิเหต้ิ)

การประกันภััยน้�ไม่ค้�มครอง

1.	 ความส้ญเส่ย	หร้อความเส่ยหายใดๆ	อันเกิดจาก	หร้อส้บเน่�องจากสาเหต้ิดังต่ิอไปน้�

	 1.1.	 การกระทำาข้องผู้้�เอาประกันภััยข้ณ์ะอย่้ภัายใติ�ฤทธิ�ส้รา	สารเสพัติิด	หร้อยาเสพัติิดให�โทษั 

	 	 จนไม่สามารถครองสติิได�

	 	 คำาว่า	“ข้ณ์ะอย่้ภัายใติ�ฤทธิ�ส้รา”	นั�น	ในกรณ้์ท่�ม่การติรวจเล้อดให�ถ้อเกณ์ฑ์์ม่ระดับ 

	 	 แอลกอฮอล์ในเล้อดตัิ�งแต่ิ	150	มิลลิกรัมเปอร์เซ็ีนต์ิข่้�นไป

	 1.2	 การฆ่่าตัิวติาย	พัยายามฆ่่าตัิวติาย	หร้อการทำาร�ายร่างกายตินเอง

	 1.3	 การได�รับเช้ื้�อโรค	ปรสิติ	เว�นแต่ิการติิดเช้ื้�อโรค	หร้อบาดทะยัก	หร้อโรคกลัวนำ�า	ซ่ี�งเกิดจาก 

	 	 บาดแผู้ลท่�ได�รับมาจากอ้บัติิเหต้ิ

	 1.4	 สงคราม	การร้กราน	การกระทำาท่� ม่้งร�ายข้องศัติร้ต่ิางชื้าติิ	หร้อการกระทำาท่� ม่้งร�าย 

	 	 คล�ายสงคราม	ไม่ว่าจะได�ม่การประกาศสงครามหร้อไม่ก็ติาม	หร้อสงครามกลางเม้อง 

	 	 ซ่ี�งหมายถ่งสงครามระหว่างชื้นท่�อาศัย	อย่้ในประเทศเด่ยวกัน	การแข็้งข้�อ	การกบฏ 

		 	 การจลาจล	การนัดหย้ดงาน	การก่อความว่้นวาย	การปฏิวัติิ	การรัฐประหาร	การประกาศ 

	 	 กฎอัยการศ่ก	หร้อเหต้ิการณ์์ใดๆ	ซ่ี�งจะเป็นเหต้ิให�ม่การประกาศหร้อคงไว�	ซ่ี�งกฎอัยการศ่ก

	 1.5	 การก่อการร�าย

	 1.6	 การแผู่้รังส่	หร้อการแพัร่กัมมันติภัาพัรังส่จากเช้ื้�อเพัลิงนิวเคล่ยร์	หร้อจากกากนิวเคล่ยร์ใดๆ 

		 	 อันเน่�องมาจากการเผู้าไหม�ข้องเช้ื้�อเพัลิงนิวเคล่ยร์	และจากกรรมวิธ่ใดๆ	แห่งการแติกแยกตัิว 

	 	 ทางนิวเคล่ยร์ซ่ี�งดำาเนินติิดต่ิอไปด�วยตัิวเอง

	 1.7	 การระเบิดข้องกัมมันติภัาพัรังส่	หร้อส่วนประกอบข้องนิวเคล่ยร์	หร้อวัติถ้อันติรายอ้�นใด 

	 	 ท่�อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคล่ยร์ได�	
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2.	 ความส้ญเส่ย	หร้อความเส่ยหายใดๆ	ท่�เกิดข่้�นในเวลาต่ิอไปน้�	

	 2.1	 ข้ณ์ะท่�ผู้้�เอาประกันภััยแข่้งรถหร้อแข่้งเร้อท้กชื้นิด	แข่้งม�า	แข่้งสก่ท้กชื้นิดรวมถ่งเจ็ติสก่ด�วย 

		 	 แข่้งสเก็ติ	ชื้กมวย	โดดร่ม	(เว�นแต่ิการโดดร่มเพ้ั�อรักษัาช่ื้วิติ)	ข้ณ์ะกำาลังข่้�นหร้อกำาลังลง 

	 	 หร้อโดยสารอย่้ในบอลล้น	หร้อเคร้�องร่อน	เล่นบันจ่�จั�มพ์ั	ดำานำ�าท่�ติ�องใชื้�ถังอากาศและ 

	 	 เคร้�องช่ื้วยหายใจใติ�นำ�า

	 2.2	 ข้ณ์ะท่�ผู้้�เอาประกันภััยขั้บข่้�	หร้อโดยสารรถจักรยานยนต์ิ

	 2.3	 ข้ณ์ะท่�ผู้้�เอาประกันภััยกำาลังข่้�นหร้อกำาลังลง	หร้อโดยสารอย่้ในอากาศยานท่�มิได�จดทะเบ่ยน 

	 	 เพ้ั�อบรรท้กผู้้�โดยสาร	และมิได�ประกอบการโดยสายการบินพัาณิ์ชื้ย์

	 2.4	 ข้ณ์ะท่�ผู้้�เอาประกันภััยขั้บข่้�หร้อปฏิบัติิหน�าท่�เป็นพันักงานประจำาอากาศยานใดๆ

	 2.5	 ข้ณ์ะท่�ผู้้�เอาประกันภััยเข้�าร่วมทะเลาะวิวาทหร้อม่ส่วนยั�วย้ให�เกิดการทะเลาะวิวาท

	 2.6	 ข้ณ์ะท่�ผู้้�เอาประกันภััยก่ออาชื้ญากรรมท่�ม่ความผิู้ดสถานหนัก	หร้อข้ณ์ะถ้กจับก้ม	หร้อ 

	 	 หลบหน้การจับก้ม

	 2.7	 ข้ณ์ะท่�ผู้้�เอาประกันภััยปฏิบัติิหน�าท่�เป็น	ทหาร	ติำารวจ	หร้ออาสาสมัคร	และเข้�าปฏิบัติิการ 

	 	 ในสงคราม	หร้อปราบปราม	แต่ิหากการเข้�าปฏิบัติิการนั�นเกิน	30	วัน	บริษััทจะค้น 

	 	 เบ่�ยประกันภััยตัิ�งแต่ิระยะเวลาท่�เข้�าปฏิบัติิการสงคราม	หร้อปราบปรามนั�น	จนถ่งวันสิ�นส้ด 

	 	 การปฏิบัติิการนั�น	ส่วนหลังจากนั�นให�กรมธรรม์ประกันภััยม่ผู้ลบังคับต่ิอไปจนสิ�นส้ด 

	 	 ระยะเวลาประกันภััยท่�กำาหนดไว�ในติารางกรมธรรม์ประกันภััย

การเร่ยกร�องค่าทดแทนสำาหรับข้�อติกลงค้�มครองผู้ลประโยชื้น์การเส่ยช่ื้วิติโดยอ้บัติิเหต้ิ

ผู้่รับัประโยชื้น์ จะต้ิอุงส่่งหลักฐานดั้งต่ิอุไปน้�ให้แก่บัริษัที่ภัายใน 30 วัน นับัจากวันท่ี่�ผู้่เอุาประกันภััย 

เส่่ยช่ื้วิติ โด้ยค่าใช้ื้จ่ายขอุงผู้่รับัประโยชื้น์ 

1. แบับัฟอุร์มการเร่ยกร้อุงค่าสิ่นไหมที่ด้แที่นท่ี่�กำาหนด้โด้ยบัริษัที่

2. ใบัมรณีบััติร

3. ส่ำาเนารายงานชัื้นสู่ติรพลิกศัพ รับัรอุงโด้ยร้อุยเวรเจ้าขอุงคด่้หร้อุหน่วยงานท่ี่�อุอุกรายงาน

4. ส่ำาเนาบัันท่ี่กประจำาวันขอุงติำารวจ รับัรอุงโด้ยร้อุยเวรเจ้าขอุงคด่้

5. ส่ำาเนาบััติรประจำาตัิวประชื้าชื้น และส่ำาเนาที่ะเบ่ัยนบ้ัานประทัี่บั “ติาย” ขอุงผู้่เอุาประกันภััย

6. ส่ำาเนาบััติรประจำาตัิวประชื้าชื้น และส่ำาเนาที่ะเบ่ัยนบ้ัานขอุงผู้่รับัประโยชื้น์



ศููนย์ฯ-ส่าขา วิริยะประกันภััย ทัี่�วประเที่ศู

กรุงเที่พและปริมณีฑล

ศูันย์ลูกค้าสั่มพันธ์ 0 2239 1557,1557

ศูันย์ฯ กาญจนาภิัเษก 0 2449 5341 4

ศูันย์ฯ คลอุงหลวง 0 2153 4800 3

ศูันย์ฯ พัฒนาการ 0 2319 9567 73

ศูันย์ฯ รัตินาธิเบัศัร์ 0 2595 4200 4

ศูันย์ฯ รามอิุนที่รา 0 2508 2400 5

ศูันย์ฯ เที่พารักษ์ 0 2181 7923 7

ศูันย์ฯ ลาด้กระบััง 0 2327 0684 6

ศูันย์ฯ บัางพลัด้ 0 2435 3515 20

ศูันย์ฯ วงศ์ัส่ว่าง 0 2586 0220 8

ศูันย์ฯ/ส่าขา กรุงเกษม 0 2223 0851

ศูันย์ฯ/ส่าขา ด้อุนเม้อุง 0 2532 3000

ศูันย์ฯ/ส่าขา บัางนา 0 2743 6500 7

ศูันย์ฯ/ส่าขา ปากเกร็ด้ 345 0 2926 0811 5

ศูันย์ฯ/ส่าขา ปู่เจ้าส่มิงพราย 0 2384 7741 50

ศูันย์ฯ/ส่าขา ศัร่นครินที่ร์ 0 2395 0571 4

ศูันย์ฯ/ส่าขา ลุมพิน้
0 2286 6013, 0 2286 6107
0 2286 7006

ส่ำานักงานใหญ่่

บัริษัที่ วิริยะประกันภััย จำากัด้ (มหาชื้น) 121/28, 121/65 อุาคารอุาร์ เอุส่ ที่าวเวอุร์ 
ถืนนรัชื้ด้าภิัเษก แขวงดิ้นแด้ง เขติดิ้นแด้ง กรุงเที่พฯ 10400 โที่ร. 0 2129 8888 www.viriyah.co.th

บัริษัที่ วิริยะประกันภััย จำากัด้ (มหาชื้น) 15



ภัาคเหน้อุ

ศูันย์ฯ กำาแพงเพชื้ร 0 5579 9480 3

ศูันย์ฯ ชัื้ยนาที่ 0 5641 4351 4

ศูันย์ฯ ติาก 0 5551 7631 3

ศูันย์ฯ น่าน 0 5471 1120 9

ศูันย์ฯ พะเยา 0 5448 4150 3

ศูันย์ฯ พิจิติร 0 5699 0952 6

ศูันย์ฯ เพชื้รบูัรณ์ี 0 5671 9743 6

ศูันย์ฯ แพร่ 0 5453 3823 6

ศูันย์ฯ แม่ริม 0 5329 0079 80

ศูันย์ฯ แม่ส่อุด้ 0 5553 4447 8

ศูันย์ฯ ลำาปาง 0 5435 2945 7

ศูันย์ฯ ลำาพูน 0 5358 3034 8

ศูันย์ฯ สุ่โขทัี่ย 0 5564 5724 30

ศูันย์ฯ อุุติรดิ้ติถ์ื 0 5544 8131 3

ศูันย์ฯ/ส่าขา เช่ื้ยงราย 0 5377 3862 4

ศูันย์ฯ/ส่าขา เช่ื้ยงใหม่ 0 5330 8642 6

ศูันย์ฯ/ส่าขา นครส่วรรค์ 0 5622 9951 7

ศูันย์ฯ/ส่าขา พิษณุีโลก 0 5533 3370 4

ส่าขาเฉพาะฯ อุุทัี่ยธาน้ 0 5697 0019 20

16 เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศููนย์์ฯ-สาขา วิิริิย์ะปริะกัันภััย์ ทัั่�วิปริะเทั่ศู



ภัาคติะวันอุอุกเฉ่ยงเหน้อุ

ศูันย์ฯ ชัื้ยภูัมิ 0 4482 1225

ศูันย์ฯ นางรอุง 0 4463 3000 7

ศูันย์ฯ ปากช่ื้อุง 0 4429 9519 28

ศูันย์ฯ มุกด้าหาร 0 4261 4906 9

ศูันย์ฯ ร้อุยเอ็ุด้ 0 4351 6877

ศูันย์ฯ เลย 0 4284 4671 9

ศูันย์ฯ ศัร่ส่ะเกษ 0 4564 3411 7

ศูันย์ฯ ส่กลนคร 0 4273 0981 4

ศูันย์ฯ สุ่รินที่ร์ 0 4451 4797

ศูันย์ฯ ยโส่ธร 0 4574 4812

ศูันย์ฯ กาฬสิ่นธุ์ 0 4369 0071

ศูันย์ฯ/ส่าขา อุุด้รธาน้ 0 4221 2670 5

ศูันย์ฯ/ส่าขา อุุบัลราชื้ธาน้ 0 4531 6050

ศูันย์ฯ/ส่าขา ขอุนแก่น 0 4326 1269

ศูันย์ฯ/ส่าขา นครราชื้ส่่มา 0 4421 3006

ส่าขาย่อุย เด้อุะมอุลล์โคราชื้ 0 4439 3938 40

ส่าขาย่อุย หนอุงบััวลำาภูั 0 4237 8440

ส่าขาเฉพาะฯ อุำานาจเจริญ 0 4545 2006

ส่าขาเฉพาะฯ มหาส่ารคาม 0 4372 5175 6

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 17เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ส่าขาเฉพาะฯ ชุื้มแพ 0 4331 2731

ส่าขาเฉพาะฯ หนอุงคาย 0 4246 0502 3

ส่าขาเฉพาะฯ บ่ังกาฬ 0 4249 1505

ส่าขาเฉพาะฯ บุัร่รัมย์ 0 4460 2435 9

ส่าขาเฉพาะฯ นครพนม 0 4251 6233 7

ภัาคติะวันอุอุก

ศูันย์ฯ กบิันที่ร์บุัร่ 0 3748 0578 85

ศูันย์ฯ ศัร่ราชื้า 0 3840 1891 4

ศูันย์ฯ ชื้ลบุัร่ 0 3827 8860

ศูันย์ฯ บ่ัอุวิน 0 3834 5818 9

ศูันย์ฯ ส่ระแก้ว 0 3742 1821 5

ศูันย์ฯ/ส่าขา จันที่บุัร่ 0 3941 8371 3, 0 3934 3187 91

ศูันย์ฯ/ส่าขา พัที่ยา 0 3870 3111

ศูันย์ฯ/ส่าขา ระยอุง 0 3880 8712 7

ศูันย์ฯ/ส่าขา ฉะเชิื้งเที่รา 0 3882 3156 9

ส่าขาเฉพาะฯ ศัร่ราชื้า 0 3840 1891 4

ส่าขาเฉพาะฯ บ่ัอุวิน 0 3748 0581

ส่าขาเฉพาะฯ บัางปะกง 0 3854 0171 5

18 เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศููนย์์ฯ-สาขา วิิริิย์ะปริะกัันภััย์ ทัั่�วิปริะเทั่ศู



ภัาคกลาง และภัาคติะวันติก

ศูันย์ฯ กาญจนบุัร่ 0 3462 0489

ศูันย์ฯ นครนายก 0 3732 1780 3

ศูันย์ฯ ประจวบัค่ร่ขันธ์ 0 3255 1163

ศูันย์ฯ เพชื้รบุัร่ 0 3258 6163

ศูันย์ฯ ราชื้บุัร่ 0 3232 8406

ศูันย์ฯ พุที่ธมณีฑ์ลส่าย 4 0 2408 8722 30 

ศูันย์ฯ ส่มุที่รส่งคราม 0 3471 4444

ศูันย์ฯ ลพบุัร่ 0 3678 5348, 0 3678 5355

ศูันย์ฯ ส่ระบุัร่ 0 3622 2971 3, 0 3622 2224

ศูันย์ฯ สิ่งห์บุัร่ 0 3652 4701 4

ศูันย์ฯ สุ่พรรณีบุัร่ 0 3552 1735

ศูันย์ฯ อุ่างที่อุง 0 3567 2977 81

ศูันย์ฯ/ส่าขา นครปฐม 0 3496 5480

ศูันย์ฯ/ส่าขา พระนครศัร่อุยุธยา 0 3522 9150 3

ศูันย์ฯ/ส่าขา ส่มุที่รส่าคร 0 3441 4250

ส่าขา ส่ระบุัร่ 0 3631 7307 9

ส่าขาเฉพาะฯ หัวหิน 0 3252 2616 7

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 19เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ส่าขาเฉพาะฯ ชัื้ยบัาด้าล 0 3646 1196 7

ส่าขาเฉพาะฯ ธัญบุัร่ (คลอุง11) 0 2159 0615

ส่าขาเฉพาะฯ ประตูินำ�าพระอิุนที่ร์ 0 3524 6573 74

ภัาคใต้ิ

ศูันย์ฯ เกาะส่มุย 0 7743 0444 5

ศูันย์ฯ ชุื้มพร 0 7753 4360

ศูันย์ฯ ติรัง 0 7529 8115

ศูันย์ฯ ทุ่ี่งส่ง 0 7541 2351

ศูันย์ฯ ปัติติาน้ 0 7335 0236 9

ศูันย์ฯ พัที่ลุง 0 7461 5250

ศูันย์ฯ ระนอุง 0 7783 0077 9

ศูันย์ฯ ส่งขลา 0 7433 4861 4

ศูันย์ฯ/ส่าขา กระบ่ั� 0 7566 4010 4

ศูันย์ฯ/ส่าขา นครศัร่ธรรมราชื้ 0 7543 2469 80

ศูันย์ฯ/ส่าขา ภูัเก็ติ 0 7621 7149 51

ศูันย์ฯ/ส่าขา สุ่ราษฎร์ธาน้ 0 7720 0585

ศูันย์ฯ/ส่าขา หาด้ใหญ่ 0 7455 5161 8

ส่าขาเฉพาะฯ เกาะส่มุย 0 7743 0444 5

ส่าขาเฉพาะฯ พัที่ลุง 0 7467 7390

20 เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศููนย์์ฯ-สาขา วิิริิย์ะปริะกัันภััย์ ทัั่�วิปริะเทั่ศู

บัริษัที่ วิริยะประกันภััย จำากัด้ (มหาชื้น)

 84/1 อุาคารวิริยะพันธ์ุ โฮลดิ้�งส์่ ชัื้�น 12B ถืนนจรัญส่นิที่วงศ์ั แขวงบัางพลัด้ เขติบัางพลัด้ กรุงเที่พมหานคร 10700 โที่ร. 0 2129 8888 หร้อุ โที่ร. 1557



เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยฯ แบบเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บัริษัที่ วิริยะประกันภััย จำากัด้ (มหาชื้น)

 84/1 อุาคารวิริยะพันธ์ุ โฮลดิ้�งส์่ ชัื้�น 12B ถืนนจรัญส่นิที่วงศ์ั แขวงบัางพลัด้ เขติบัางพลัด้ กรุงเที่พมหานคร 10700 โที่ร. 0 2129 8888 หร้อุ โที่ร. 1557
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