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ข�อตกลงคุ�มครอง / Coverage

การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู�ป�วยใน (IPD) ในโรงพยาบาล หร�อสถานพยาบาล ด�วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / Medical Expense as In-patient due
to Coronavirus 2019 (COVID-19)

วงเง�นสูงสุดต�อระยะเวลาเอาประกันภัย / Maximum Limit per policy period

ระยะเวลารอคอย / Waiting Period 

2,000,000

2,000,000

7 วัน / days

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป�และภาษีมูลค�าเพ��ม 
/ Gross Premium (Including VAT and stamp) Insured Age 

15 days-60 years old

อายุ 15 วัน-60ป� อายุ 61-75ป� อายุ 76-99ป�
Insured Age 

61-75 years old
Insured Age 

76-99 years old

1. ผู�สมัครต�องเป�นบุคคลที่ไม�ได�ถือสัญชาติไทย ที่มีความประสงค�ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข�าประเทศไทย ตามข�อกำหนดที่ต�องมีประกันภัยสุขภาพ /The Applicant must be Non-Thai National who
    requires the health insurance requirement for the application of COE or Thailand Pass for travelling to Thailand.
2. ผู�สมัครที่มีอายุตั้งแต� 15 วัน จนถึง 99 ป� ในวันที่เร��มคุ�มครอง / The Applicant must be aged between 15 days - 99 years old at the policy effective date.
3. ผู�สมัครสามารถซื้อประกันภัยได�เพ�ยง 1 กรมธรรม�ในระยะเวลาคุ�มครองเดียวกัน / The Applicant can only apply for one insurance policy for the same time period.
4. ความคุ�มครองเร��มต�นเมื่อผู�เอาประกันภัยเสร็จสิ�นกระบวนการตรวจคนเข�าเมืองในประเทศไทยและสิ�นสุดเมื่อผู�เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยหร�อ ณ วันที่สิ�นสุดที่ระบุไว�ในตารางกรมธรรม�แล�วแต�ว�าอย�างใด
   จะเร็วกว�านั้น / The coverage shall start when the Insured completes arrival immigration process in Thailand and shall end when the Insured leaves Thailand or at policy expiry
   date specified in Policy Schedule, whichever is earlier.
5. ผู�สมัครต�องซื้อประกันภัยก�อนการเดินทางเข�าประเทศไทย / The Applicant must purchase insurance before entering to Thailand. 
6. ผู�สมัครควรตรวจสอบความถูกต�อง เกี่ยวกับข�อกำหนดของกรมธรรม�สำหรับประเภทของว�ซ�าที่คุณสมัคร กับสถานทูตหร�อสถานกงสุลไทยในพ�้นที่ของคุณ/ The Applicant should properly check with your
    local Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate regarding the insurance policy required for the type of visa you apply for.
7. บร�ษัทฯ จะคืนเง�นเต็มจำนวน หากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลไทย ไม�ยอมรับกรมธรรม�ประกันภัยนี้ / The Company shall refund premium in full if the Royal Thai Embassy/Royal Thai
    Consulate does not accept this Insurance Policy.   

1. การเจ็บป�วยใดๆ ที่เกิดข�้นในระหว�างระยะเวลาที่ไม�คุ�มครอง (Waiting Period) / Any illness that occurs during the waiting period.
2 สภาพที่เป�นมาก�อนการเอาประกันภัย / Pre-existing Condition.
3. การตรวจสุขภาพ การร�องขอเข�าอยู�รักษาตัวในโรงพยาบาล หร�อร�องขอการผ�าตัด การพักฟ��น หร�อ การพักเพ�่อการฟ��นฟ�หร�อการรักษาโดยว�ธ�ให�พักอยู�เฉยๆ หร�อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ�่อให�มีผู�ช�วยดูแลทั่วไป
   การตรวจหร�อการรักษาที่ไม�เกี่ยวข�องกับโรคที่เป�นสาเหตุของการรับตัวไว�ในโรงพยาบาล การตรวจว�นิจฉัยการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย การรักษาหร�อตรวจว�เคราะห�เพ�่อหาสาเหตุ ซึ่งไม�ใช�ความจำเป�นทางการแพทย� หร�อไม�เป�น
   มาตรฐานทางการแพทย� / Health check request for hospitalization or request for surgery, recuperation or rehabitation or treatment without necessary conditions or treatment in order
   to have a general care assistant. An examination or treatment that is not related to the disease that causes hospital admission. Diagnosis of injury or illness treatment or examination
   which is not a medical necessity or not a medical standard.
4. การตรวจรักษาที่ไม�ใช�แผนป�จจุบัน รวมถึงการแพทย�ทางเลือก / Treatment that is not conventional treatment including alternative treatment.
5. ค�าใช�จ�ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู�เอาประกันภัย ซึ่งเป�นแพทย�สั่งให�แก�ตัวเอง รวมทั้ง ค�าใช�จ�ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย� ผู�ซึ่งเป�น บิดา มารดา คู�สมรส หร�อบุตรของผู�เอาประกันภัย
   / Expenses arising from medical examination which is the doctor ordered for himself including expenses arising from medical examinations from the physician who is the father,
   mother, spouse or child of the Insured.
6 ค�าจ�างพยาบาลพ�เศษ / Special Nursing Fee
7. การรักษาหร�อการตรวจว�นิจฉัยที่ไม�เกี่ยวข�องกับคำว�นิจฉัย อาการ หร�อภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข�องกับโรคที่ได�รับความคุ�มครอง 
  / Treatment or diagnosis that is not related to the diagnosis, symptoms or conditions related to the covered disease.
8. กายอุปกรณ� อุปกรณ�เทียม เคร�่องมือทางการแพทย� และเวชภัณฑ�คงทนต�างๆ  / Orthotics, prosthetic devices, medical devices and various durable medical supplies. 

ข�อยกเว�นสำคัญ / Important Exclusions 
กรมธรรม�ประกันภัยน้ีไม�คุ�มครองความสูญเสียหร�อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหร�อสืบเน่ืองจากสาเหตุดังต�อไปน้ี / This insurance does not cover any loss or damage arising from or associated with the following :

กรมธรรม�ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคพลัส แบบส�วนบุคคล
Health Specific Disease Plus Insurance Policy

จำนวนเง�นเอาประกันภัย(บาท)
   / Sum Insured (Baht)

เง�่อนไขการรับประกันภัย / Acceptance Conditions :

Inbound 
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Basic

หมายเหตุ : ผู�ขอเอาประกันภัยควรทำความเข�าใจรายละเอียดของกรมธรรม�ประกันภัยก�อนตัดสินใจทำประกันภัย/ The applicant should carefully read and understand the coverage, conditions and
                exclusions of the policy prior to deciding to purchase this insurance.

Period of Stay : 30 days

Period of Stay : 60 days

Period of Stay : 90 days

Period of Stay : 120 days

Period of Stay : 150 days

Period of Stay : 180 days

Period of Stay : 365 days
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