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ค ำแนะน ำเกีย่วกบัโครงกรประกนัภัยทำงกำรแพทย์แบบครอบคลมุของบริษัท พงิอนั 
เอนเดำเม้นท์ อนิชัวรันซ์ จ ำกดั(Ping An Endowment Insurance 

Co.,Ltd).ส ำหรับชำวต่ำงชำติในประเทศจีน 
เงือ่นไขกำรรับประกนัภัย 

นกัศึกษาต่างชาติ  นกัศึกษาต่างชาติในประเทศจีน  นกัศึกษาฮ่องกง มาเก๊าและไตห้วนัและนกัศึกษาชาวจีนโพน้ทะเล 
(  อตัลกัษณ์ชาวจีนโพน้ทะเลจะตอ้งมีหนงัสือรับรองท่ีออกจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง)  ในกรณีท่ีมีสุขภาพแขง็แรง 
และสามารถเขา้ร่วมการศึกษาไดต้ามปกติ อาย ุ6-69 ปีบริบูรณ์สามารถเขา้ร่วมโครงการประกนัน้ีได ้  
 
ควำมรับผดิกำรประกนัภัย 

ภายในระยะเวลาการประกนัภยั (ตั้งแต่วนัท่ีมีผลบงัคบัใชข้องกรมธรรมน้ี์จนถึงวนัครบก าหนด) บริษทัฯ 
มีความรับผิดการประกนัภยัดงัต่อไปน้ี: 
 
1. ควำมรับผดิกำรประกนัผู้เสียชีวติ: 

ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือโรคภยัไขเ้จ็บ บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประกนัภยัตามจ านวนท่ีตกลงกนัไว ้
และความรับผิดการประกนัภยัส้ินสุดลง 
 
2. ควำมรับผดิกำรประกนัภัยต่อควำมพกิำรโดยอุบัตเิหตุ: 

ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุติัเหตุ และเกิดความพิการเน่ืองจากอุติัเหตุภายใน 180 วนันบัแต่วนัเกิดอุบติัเหต ุ
ตามรายการพิการท่ีระบุไวใ้น”เกณฑก์ารประเมินความพิการต่อร่างกาย” บริษทัฯ 
จะด าเนินการประเมินความพิการตามหลกัเกณฑก์ารประเมินท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานน้ี ยกเวน้แต่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
บริษทัฯจะช าระค่าเบ้ียประกนัภยัทุพพลภาพอุบติัเหตุ 
ตามจ านวนเงินโดยอตัราส่วนการช าระค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นรายการมาตรฐานน้ีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคูณจ า
นวนเงินเบ้ียประกนัภยัภายใตค้วามรับผิดท่ีสอดคลอ้งกนั ในกรณีการรักษายงัไม่จบ 
จะประเมินความพิการตามสภาพร่างกายในวนัท่ี180 นบัจากวนัท่ีเกิดอุบติัเหต ุ
และจะช าระค่าเบ้ียประกนัภยัทุพพลภาพจากอุบติัเหตุตามขอ้ก าหนดน้ี  
 
ในกรณีความพิการท่ีผูเ้อาประกนัประสบอบุติัเหตุน้ีรวมกบัความพิการก่อนหนา้น้ี 
สามารถถูกประเมินเป็นรายการท่ีค่อนขา้งรุนแรงข้ึน ตาม”เกณฑก์ารประเมินความพิการต่อร่างกาย”  บริษทั 
ฯจะจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัตามมาตรฐานท่ีค่อนขา้งรุนแรงข้ึน 
แต่ค่าเบ้ียประกนัภยัทุพพลภาพเกิดจากอุบติัเหตท่ีุช าระเงินแลว้ก่อนหนา้น้ี  
(ในกรณีความพิการท่ีมีอยูก่่อนเอาประกนัภยัหรือจดัเป็นความพิการตาม”เกณฑก์ารประเมินความพกิารต่อร่างกาย”เน่ืองจาก
การยกเวน้ความรับผิด ถือวา่ ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัทุพพลภาพจากอุบติัเหตุ) ควรจะหกัไปดว้ย  
 
จ านวนเงินสะสมในการช าระค่าเบ้ียประกนัภยัทุพพลภาพจากอุบติัเหตขุองผูเ้อาประกนัภยัแต่ละคนจะมีขีดจ ากดัตามจ านวน
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ค่าเบ้ียประกนัของผูเ้อาประกนัภยั เม่ือยอดสะสมถึงจ านวนค่าเบ้ียประกนัภยั 
ความรับผิดการประกนัภยัต่อผูเ้อาประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดลง 
 
หมายเหตุ:เกณฑก์ารประเมินควำมพกิำรต่อร่ำงกำย”สำมำรถดูได้จำกเวบ็ไซต์สมำคมธุรกจิประกนัภยัแห่งประเทศจนี 

 
จ านวนเงินสะสมท่ีช าระใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย ทางความพิการจากอุบติัเหตุ การเสียชีวติโดยอุบติัเหต ุ
และการเสียชีวติดว้ยความเจ็บป่วย  ทางความพิการทางอุบติัเหตุการเสียชีวติโดยอุบติัเหตุและการประกนัความเจ็บป่วย 
จะถูกจ ากดัตามจ านวนค่าเบ้ียประกนัท่ีสอดคลอ้งกนั 
 
3. ควำมรับผดิกำรประกนัภัยทำงกำรแพทย์ในกำรไดรั้บบำดเจบ็จากอุบัตเิหตุ: 
 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุและไดรั้บการรักษา ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหต ุ
บริษทัประกนัภยัจะจ่ายเงิน 100% 
ของค่าเบ้ียประกนัทางการแพทยจ์ากอุบติัเหตุส าหรับค่ารักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ้งช าระเงินจริงๆนั้น 
ขีดจ ากดับนของจ านวนเงินสะสมท่ีตอ้งช าระเงินเป็น 20,000 หยวน   
ไม่วา่ผูเ้อาประกนัภยัเกิดอุบติัเหตหุน่ึงคร้ังหรือหลายคร้ัง 
บริษทัประกนัภยัจะตอ้งช าระค่า”เบ้ียประกนัภยัจากอุบติัเหตุ”ต าล าดบัตามขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ 
แต่จ านวนเงินท่ีสะสมตอ้งไม่เกินจ านวนเงินประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยั 
เม่ือจ านวนเงินท่ีช าระเงินถถึงจ านวนค่าประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัน้ี  
ความรับผิดทางการประกนัภยัน้ีของผูเ้อาประกนัภยัจะส้ินสุดลง 
 
กล่าวคือ: เช่น ในกรณีท่ีอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการถลอก  ไหมล้วก ขอ้เทา้แพลง กรตดัมือในการหัน่ผกัโดยประมาท  
และถูกแมวและสุนขัขีดข่วนและกดั ฯลฯ  
 
สูตรการช าระเงินคืน: ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมทั้งหมด * 100% = จ านวนเงินท่ีช าระเงินคืน 
(ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองและค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองบางส่วนท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑป์ระ
กนัภยัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน) 
 
4. ความรับผิดชอบการประกนัภยัในการแพทยฉุ์กเฉิน: 
 
ค่าบริการทางการแพทยท่ี์เหมาะสมและจ าเป็นของผูเ้อกประกนั  
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยนอกและแผนกผูป่้วยฉุกเฉินเน่ืองจากโรคภยัไขเ้จ็บ  ในระยะเวลาการรับประกนัภยั 
วงเงินค่าใชจ่้ายในวนัท่ีเขา้รักษาเป็น  600หยวน  (ไดแ้ก่: ถา้ค่าใชจ่้ายในวนัท่ีเขา้รักษานั้นเกินกวา่วงเงินรายวนั  
เพียงจะคิดเงินตาม 600 หยวน  ถา้ค่าใชจ่้ายในวนัท่ีเขา้รักษานั้นไม่เกิน 600 หยวน จะคิดเงินตามจ านวนเงินท่ีแทจ้ริง) 
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บนพ้ืนฐานของวงเงินรายวนั  ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าเสียหายส่วนแรก 650 หยวนจะชดใชต้ามอตัรสดัส่วน 85%  
ขีดจ ากดับนจ านวนค่าเบ้ียประกนัท่ีช าระเงินทั้งหมดเป็น 20,000 หยวน 
เม่ือจ านวนเงินสะสมท่ีช าระเงินแลว้ถึงจ านวนเค่าประกนัการประกนัภยั 
ความรับผิดการประกนัภยัรายน้ีส าหรับผูเ้อาประกนัภยัจะส้ินสุดลง    
 
ค่าใชจ่้ายในการรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉิน รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยนอกทัว่ไป ผูป่้วยฉุกเฉิน, 
การผา่ตดัผูป่้วยนอก  การสงัเกตผูป่้วยฉุกเฉิน  การช่วยชีวติผูฝ่้วยฉุกเฉิน  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการถูกแยกโรคติดเช้ือ 
ซ่ึงมีหลกัฐานของโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานอนามยัและป้องกนัโรคระบาด    
ค่าใชจ่้ายการรักษาผูป่้วยนอกก่อนและหลงัจากการพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลเน่ืองจากสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคเดียวกนั 
และอ่ืน ๆ ต่างรวมอยูใ่นช่วงความรับผิดการรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉิน  
 
ก็คือ  เช่น กรณีการรักษาโรคท่ีแผนกผูป่้วยนอก  แผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เน่ืองจากมีไข ้ ปวดทอ้งฉบัพลนั เป็นลม 
อกัเสบท่ีใดท่ีหน่ึงในร่างกายและอ่ืนๆ 
 
 สูตรการช าระเงินคืน: (ในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่วงเงินรายวนั600 หยวยบวก-650 หยวน ) *  85% = 
ค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินคืน(ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองและค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองบางส่วนท่ีระ
บุไวใ้นหลกัเกณฑป์ระกนัภยัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน) 
 
ค าอธิบาย:วงเงินรายวนั: ขีดจ ากดัค่าใชจ่้ายสูงสุดส าหรับการเขา้รับการตรวจรักษารายวนั 
 
ค่าเสียหายส่วนแรก: การประกนัภยัประเภทน้ีตั้งค่าค่าเสียหายส่วนแรกเป็น 650 หยวน (ในช่วงเวลาของการรับประกนัภยั  
หกัเงินสะสมคร้ังเดียว 650 หยวน) ส่วนท่ีนอ้ยกวา่ค่าเสียหายส่วนแรก:จะไม่ไดรั้บการชดเชย 
 
5. ความรับผิดการประกนัภยัส าหรัผูป่้วยใน: 
 

ใกรณีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยผา่นการวนิิจฉยัจากโรงพยาบาล 
เน่ืองจากอุบติัเหตหุรือโรคภยัไขเ้จ็บ  บริษทัฯ จะช าระ"เบ้ียประกนัการรักษาพยาบาลผูป่้วยใน"ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั 
ในอตัราร้อยละ 100 รักษาพยาบาล ซ่ึง"เบ้ียประกนัการรักษาพยาบาลผูป่้วยใน" อนัไดแ้ก่ ค่าผูดู้แล  (วงเงิน 200 หยวน / วนั 
อยา่งมากไม่เกิน 60 วนั) ค่าท่ีสร้างเวชระเบียน ค่าใชจ่้ายในการท าใหร่้างกายอลบอุ่น ค่าเคร่ืองปรับอากาศ  ค่าเตียง 
ค่าบริการตรวจสอบ ค่าตรวจและรักษาพิเศษ ค่าธรรมเนียมการผา่ตดั ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าธรรมเนียมการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ค่ารังสีและค่ารักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม จ าเป็นและช าระเงินจริงๆแลว้   
 
ในช่วงระยะเวลาการรับประกนั ไม่วา่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหน่ึงคร้ังหรือข้ึนไป บริษทัฯ 
จะช าระค่าเบ้ียประกนัภยั ตามหลกัเกณฑเ์รียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกนั 
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เม่ือค่าเบ้ียประกนัการรักษาพยาบาลผูป่้วยในแต่ละคร้ังสะสมเป็น 400,000 หยวน ความรับผิดการประกนัภยัน้ีจะส้ินสุดลง . 
 
ก็คือ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลงัจากไดรั้บการตรวจวนิิฉยัโดยโรงพยาบาล 
เน่ืองจากไดรั้บบาดเจ็บหรือโรคภยัไขเ้จบ็  สามารถขอทดรองค่าใช่จ่ายผูป่้วยในโดยโรงพยาบาลเครือข่ายออนไลน ์
หรือขอช าระเงินคืนหลงัจากช าระเงินเองแลว้ 
 
สูตรการช าระเงินคืน：ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยในท่ีเหมาะสม * 100% = ค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินคืน 
(ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองและค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองบางส่วนท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑป์ระ
กนัภยัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน) 
 
 หมายเหตุ: 
1) 
สถานพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดการประกนัการรักษาพยาบาลดงักล่าวทั้งหมดเพียงจ ากดัเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐใ
นแผน่ดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่วา่ ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัเขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลสาขา  
พ้ืนท่ีผูป่้วยแขกต่างประเทศ พ้ืนท่ีผูป่้วย VIP  หอ้งพกัส่วนตวั หอ้งเด่ียว หอ้งพกัผูป่้วยระดบั A  พ้ืนท่ีผูป่้วยท่ีบ าบดัพิเศษ 
หอ้งพกัผูป่้วยท่ีบ าบดัพิเศษ  และหอ้งพกัผูป่้วยขา้ราชการชั้นสูง  และหอผูป่้วยท่ีคลา้ยคลึงกนั  
บริษทัฯจะไม่ช าระเงินคืนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด   
2) 
ค่ารักษาพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดการประกนัการรักษาพยาบาลดงักล่าวทั้งหมดเพียงจ ากดัค่าใชจ่้ายในรายการท่ีสา
มารถช าระเงินคืนเก่ียวกบัโครงการประกนัสุขภาพขั้นพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน  
ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองและค่าใชจ่้ายท่ีช าระเงินเองบางส่วน บริษทั จะไม่ช าระเงินคืนได ้
3) ผูเ้อาประกนัภยัเป็นคร้ังแรกหรือผูเ้อาประกนัภยัท่ีไม่ต่อเน่ือง ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเอาประกนัภยัเป็นตน้ไป 
เป็นระยะเวลาการรอคอย (ช่วงเวลาการสงัเกต) 
ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอกในระยะเวลาการรอคอย   บริษทั ฯ 
ไม่รับผิดชอบต่อขอ้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกนั  
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัต่อเน่ืองประสบอุบติัเหตุและเขา้รับการรักษาพยาบาล  ไม่มีระยะเวลารอคอย 
4) ค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลทั้งหมดขา้งตน้ หากบุคคลท่ีสามอ่ืนๆช าระเงินค่าใชจ่้ายบางส่วนหรือทั้งหมดแลว้ บริษทัฯ 
จะเพียงช าระเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมและส่วนเหลือภายในขอบเขตโครงการช าระเงินคืนเบ้ียประกนัการรักษาพยาบาลขั้
นพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน   แต่ส่วนวงเงินรายวนัเก่ียวกบัความมรับผิดการประกนัภยั เช่น ค่าเตียง ค่าบริการผูดู้แล 
ค่าใชจ่้ายผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉินจะมีขอ้จ ากดัเหมือนกนั   
หากบุคคลท่ีสามมีส่วนขีดจ ากดัเก่ียวกบัสดัส่วนการเรียกร้องค่าสินไหม 
ควรจะหกัส่วนท่ีช าระเงินแลว้บนพ้ืนฐานจ านวนเงินท่ีถูกจ ากดั  บริษทัฯ เพียงช าระเงินเฉพาะจ านวนเงินส่วนท่ีเหลือ 
ถา้ไม่มีอตัราส่วนการช าระเงิน 
ส่วนท่ีถูกจ ากดัจะข้ึนอยูก่บัมาตรฐานการประกนัการรักษาพยาบาลในทอ้งถ่ินและจะหกัจ านวนเงินมาตรฐานในโครงการน้ี
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บนพ้ืนฐานจ านวนเงินท่ีถูกจ ากดั เพียงช าระเงินส่วนท่ีเหลือและข้ึนอยูก่บัจ านวนเงินเบ้ียประกนัภยั  
5)ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีโรคภยัไขเ้จบ็ป่วยท่ีส าคญัหรือเร้ือรังเกิดข้ึน ก่อนการเอาประกนัภยัคร้ังน้ี บริษทั 
ประกนัภยัจะไม่รับผดิชอบในการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั  
 
การยกเวน้ความรับผิด 
1.การยกเวน้ความรับผิดการประกนัภยักรณีเสียชีวติและทุพพลภาพ 
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั  ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติหรือทุพพลภาพ 
เน่ืองจากกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีท่ีเจา้ของกรมธรรมห์รือผูรั้บผลประโยชนจ์งใจฆ่าหรือจงใจท าร้ายผูเ้อาประกนัภยั  
(2) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัจงใจท าร้ายตวัเอง ฆ่าตวัตาย กระท าความผิดโดยเจตนา 
หรือตา้นทานมาตรการบงัคบัทางอาญาตามกฎหมาย 
(3) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตีกนั เมาเหลา้  รับประทาน เสพสูบหรือฉีดยาเสพติด 
(4) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัรถหลงัด่ืมสุรา ขบัรถโดยไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง 
หรือขบัข่ียานพาหนะท่ีไม่ไดรั้บใบส าคญัสมควรเดินรถท่ีถูกตอ้ง 
(5) ในกรณีท่ีสงคราม ความขดัแยง้ทางทหาร จลาจลหรือการกบฏติดอาวธุ 
(6) ในกรณีท่ีระเบิดนิวเคลียร์ รังสีนิวเคลียร์หรือมลพษินิวเคลียร์ 
(7) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตั้งครรภ ์ แทง้  ท าแทง้  คลอดบุตร (รวมถึงการผา่ตดัคลอด)  คุมก าเนิด  ป้องกนัการตั้งครรภ ์ 
ท าหมนั  รักษาภาวะมีบุตรยาก  ท าใหมี้ลูกโดยการผสมเทียม และภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากอาการขา้งตน้ 
(8) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบความประมาทเลินเล่อทางการแพทย ์ เน่ืองจากการศลัยกรรมเสริมความงาม 
หรือการผา่ตดัผูป่้วยในหรือนอกอ่ืนๆ 
(9) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทย ์ และใชย้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
แต่การใชย้าท่ีไม่ตอ้งมีใบสัง่แพทยต์ามค าแนะน าในการใชน้ั้นไม่ มีขอ้จ ากดัน้ี  
(10)ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดโรคเอดส์หรือเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี(HIV positive); 
(11)ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประกอบกีฬาท่ีมีความเส่ียงสูง  เช่น การด าน ้ า การกระโดดร่ม การปีนผา การกระโดดบนัจ้ีจมั  
การขบัข่ีเคร่ืองร่อนหรือร่มร่อน  การผจญภยั มวยปล ้า การแข่งขนัศิลปะการต่อสู ้  การแสดงผาดโผน การแข่งมา้ 
การแข่งรถและกีฬอ่ืน ๆ 
(12)ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติหรือเป็นเหตุใหเ้กิดความพิการนอกประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ 
(13) ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัโดยใหข้อ้มูลเท็จ หรือผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างชาติและครูชาวต่างประเทศเอสประกนัภยั 
ในฐานะนกัศึกษาต่างดา้ว 
(14) ในกรณีท่ีนกัศึกษาต่างชาติเกิดอุบติัเหตุในระหวา่งการท างานไปดว้ยเรียนไปดว้ย  
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ บริษทัฯ 
จะส้ินสุดความรับผิดการประกนัของผูเ้อาประกนัภยัน้ี 
 
2.การยกเวน้ความรับผิดการประกนัทางการแพทย ์  (การรักษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุ  
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การรักษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลผูป่้วยใน) 
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดค่าใชจ่้ายทางการแพทย ์ บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั 
เน่ืองจากหน่ึงในกรณีดงัต่อไปน้ี: 
(1) ในกรณีท่ีเจา้ของกรมธรรมห์รือผูรั้บผลประโยชนจ์งใจฆ่าหรือจงใจท าร้ายผูเ้อาประกนัภยั 
 (2) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัจงใจท าร้ายตวัเอง กระท าความผิดโดยเจตนา 
หรือตา้นทานมาตรการบงัคบัทางอาญาตามกฎหมาย 
(3) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตีกนั เมาเหลา้  รับประทาน เสพสูบหรือฉีดยาเสพติด 
(4) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัรถหลงัด่ืมสุรา ขบัรถโดยไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง 
หรือขบัข่ียานพาหนะท่ีไม่ไดรั้บใบส าคญัสมควรเดินรถท่ีถูกตอ้ง 
(5) ในกรณีท่ีสงคราม ความขดัแยง้ทางทหาร จลาจลหรือการกบฏติดอาวธุ 
(6) ในกรณีท่ีระเบิดนิวเคลียร์ รังสีนิวเคลียร์หรือมลพษินิวเคลียร์ 
(7) ผูเ้อกประกนัภยัมีโรคประจ าตวั โรคทางพนัธุกรรม โรคท่ีเคยเป็นมาก่อน(ก่อนเอาประกนัภยั 
มีโรคภยัไขเ้จ็บหรือมีอาการอยู ่ในระยะเวลาเอาประกนัภยัไม่ต่อเน่ืองกนั); 
 (8)ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดโรคเอดส์หรือเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี โรคทางเพศสมัพนัธ์ 
(9) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตั้งครรภ ์ แทง้ คลอดบุตร รักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมพนัธ์ุในหลอดทดลอง 
การตรวจสอบก่อนและหลงัรับฝากครรภ ์ การคุมก าเนิด ท าแทง้ และภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากอาการขา้งตน้ 
(10) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัประสบความประมาทเลินเล่อทางการแพทย ์ เน่ืองจากการศลัยกรรมเสริมความงาม 
หรือการผา่ตดัผูป่้วยในหรือนอกอ่ืนๆ 
(11)ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดค่าใชจ่้ายทางการแพทย ์ เน่ืองจากการดูแลฟัน เช่น การขดูหินปูน  ทนัตกรรมรากฟันเทียม  
ฟันปลอม ใส่ฟันเทียา ฟันชนิดเซรามิก  ฯลฯ และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการซ่อมแซมช่องปาก  ทนัตกรรมจดัฟัน  
การดูแลช่องปากและความงาม (ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมของผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเกิดจากการอุดฟัน การถอนฟัน  
การรักษาเสน้ประสาทฟัน การรักษาฟันคุด และโรคเน้ือเยือ่ปริทนัต ์  เช่น โรคปริทนัตอ์กัเสบ  โรคเหงือกอกัเสบ 
รากฟันอกัเสบ (ยกเวน้การรักษาการฟอกฟันขาว) เน่ืองจากโรคฟันผ ุ ทนัตกรรมรากฟัน ฟันร้าว  
ค่ารักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมท่ีเกิดข้ึนจริงอยูใ่นความรับผิดของบริษทัประกนัภยั) 
(12) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดค่าใชจ่้ายทางการแพทย ์ เน่ืองจากศลัยกรรมกระดูก การผา่ตดัแกไ้ขกระดูก  
การบ าบดัแบบฟ้ืนตวั  
(13) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทัว่ไปเป็นตน้ และรายการป้องกนัต่าง ๆ ดูแล พกัฟ้ืน 
พกัผอ่นหรือการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การฉีดวคัซีนชนิดต่าง ๆ  
นวดบ าบดัรักษาแบบสะทอ้นส่วนเทา้และนวดเพ่ือสุขภาพและอ่ืน ๆ  
(14) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทย ์และใชย้า ทายา ฉีดยาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
(15)ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเกิดค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลนอกประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ 
หรือโรงพยาบาลเอกชนในจีนแผน่ดินใหญ่ และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากร้านขายยา  บริษทัอปุกรณ์ทางการแพทย ์    
(16)ค่าโทรศพัทแ์ละค่าขนส่งท่ีของผูเ้อาประกนัภยั 
(17)ในกรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาท่ีมีความเส่ียงสูงและกิจกรรมกีฬาท่ีมีความเส่ียงสูง  เช่น 
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ผูเ้อาประกนัภยัประกอบกิจการกีฬาท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น การด าน ้ า  การกระโดดร่ม    ร่มร่อน  โรลเลอร์เบลด 
การสเก็ตน ้ าแขง็  การสกีหิมะ  การปีนผา  การกระโดดบนัจ้ีจมั  มวยปล ้า ยโูด  เทควนัโด ศิลปะการต่อสู ้ 
ศิลปะการป้องกนัตวั ฟันกระบ่ี 
(18) ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัโดยใหข้อ้มูลเท็จ หรือผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างชาติและครูชาวต่างประเทศเอสประกนัภยั 
ในฐานะนกัศึกษาต่างดา้ว 
(19) 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดจากกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับการรักษาแบบทดลองในโรงพยาบาลเพื่อจุดประสงคท์ดลองทางการแพ
ทย ์ 
(20) ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารเขา้รับการรักษาพยาบาล ตามหลกัเกณฑก์ารเขา้รับการรักษาของโรงพยาบาล  
แต่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล ตามความปรารถนาของตวัเอง  
ส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะไม่ช าระเงินคืน 
(21) ค่ารักษาพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโดยไม่ไดรั้บการใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์400หรือไม่ผา่นการตรวจสอบ   
(22) ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากระยะเวลาท างานไปเรียนไปดว้ยของนกัศึกษาต่างชาติ  
 
เบ้ียประกนัภยั 

ความรับผิดชอบในการรับประกนั 

จ านวนเงินเบ้ียประกนัภยั 

 

(หยวน) RMB 

6—69ปี 

 

เบ้ียประกนัภยั 

(หยวน/คนคร่ึงปี) 

เบ้ียประกนัภยั 

(หยวน/คนปี) 

การเสียชีวิต+ ความพิการจากอุบติัเหตุ 100000 

400 800 

การรักษาพยาบาลกรณีบาดเจบ็จากอุบติัเ

หตุ  
20000 

การรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุ

กเฉิน 

(วงเงินรายวนั 600 หยวน  

ส่วนท่ีมากกวา่ค่าเสียหายส่วนแรก650 

หยวน จะช าระเงินตามสดัส่วน85%) 

20000 

เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 400000 

  
 
หมายเหตุ: เร่ืองท่ียงัไม่เสร็จส้ิน จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
"การประกนัภยัอุบติัเหตุส าหรับคณะบุคคลเพ่ือประกนัคนพิการท่ีเพ่ิมเติมของบริษทัผงิอนั (ฉบบัพิมพ ์ คศ.2013) (รุ่นD)"  
"การประกนัชีวติส าหรับคณะบุคคลประจ าหน่ึงปีของบริษทัผิงอนั"  
"การประกนัภยัทางการแพทยจ์ากอุบติัเหตุส าหรับคณะบุคคลท่ีเพ่ิมเติมของบริษทัผิงอนั  "  " 
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การประกนัภยัทางการแพทยผ์ูป่้วยใน ผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉินส าหรับคณะบุคคลแบบครอบคลุมของบริษทัผิงอนั"    
“การประกนัภยัทางการแพทยผ์ูป่้วยในส าหรับคณะบุคคลของบริษทัผิงอนั”และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
ในกรณีท่ีขอ้ความดงักล่าวมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน การตีความแบบภาษาจีนเป็นหลกัการปฏิบติั 
 
ก่อนการรักษาพยาบาล โปรดโทร. 4008105119 เพื่อขอค าปรึกษา 
ลูกคา้ท่ีเคารพรัก: 
หากคุณตอ้งการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองการใหบ้ริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกนัแบบครอบคลุมส าหรับคนต่างดา้วในปร
ะเทศจีนของบริษทั พิงอนั เอนเดาเมน้ท ์ อินชวัรันซ์ จ ากดั(Ping An Endowment Insurance Co., Ltd.) 
โปรดอ่านขอ้ความดงัต่อไปน้ีอยา่งละเอียด 
 
(๑) ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกนั: 
ขั้นตอนการก าหนดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกนั หลงัจากอุบติัเหตปุระกนัภยัเกิดข้ึน 
1. ในกรณีท่ีเขา้รับการตรวจรักษาเน่ืองจากโรคภยัไขเ้จบ็หรืออุบติัเหตุ โปรดโทร 4008105119 โดยตรง    
แพทยก์ูภ้ยัจะสอบถามปัญหาดา้นสุขภาพ  ใหค้  าแนะน าทางการรักษาพยาบาล 
 และใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัขอ้ควรระวงัในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกนั  
ในกรณีท่ีแพทยส์อบถามและแผนกผูป่้วยนอกตรวจวนิิจฉยัแลว้คิดวา่ ควรเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่อไป   
สามารถขอทดรองค่าใชจ่้ายจากบริษทักูภ้ยัได ้    หลงัจากบริษทักูภ้ยัยนืยนัต่อโรงพยาบาลแลว้ จึงตดัสินใจวา่ 
จะเร่ิมขั้นตอนการรักษาพยาบาลผูป่้วยในหรือไม่   ในกรณีท่ีนายแพทยข์องบริษทักูภ้ยัสอบถาม และลงทะเบียน 
แต่เขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยตรงโดยไม่ผา่นการรักษาพยาบาลท่ีแผนกผูป่่วยนอกด   
(รวมถึงกรณีท่ีอาการไม่ถึงระดบัเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
แต่เรียกร้องแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกเห็นดว้ยใหเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล)  
บริษทักูภ้ยัจะไม่รับผิดชอบการทดรองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  ในกรณีท่ีไม่ยืน่ขอตามขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้  
และทดรองค่ารักษาพยาบาลโดยตนเอง จะไม่สามารถไดรั้บจ านวนเงินท่ีช าระเงินคืนได ้
2.ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตท่ีุส าคญั   สามารถรายงานผา่นวธีิการติดต่อดงัต่อไปน้ี 
โทรศพัทใ์หค้  าปรึกษาเร่ืองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรายงาน: 4008105119 
ในกรณีท่ีไม่รายงานผา่นหมายเลขโทรศพัท ์ 400 
หรือไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวจ้ะไม่สามารถไดรั้บจ านวนเงินท่ีช าระเงินคืนได ้
 
(๒) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปน้ี 
1) ในกรณีท่ีเส่ียชีวติหรือความพิการจากอุบติัเหตุ 
A.ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัและส าเนาหนา้ท าวซ่ีา 
B. ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นคนพิการจะตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการประเมินความพิการ 
(รายงานประเมินผลซ่ึงออกโดยหน่วยงานประเมินผลท่ีระบุไว)้ 
C. ใบมรณะบตัรของผูเ้อาประกนัภยั 
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D.หนงัสือรับรองความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบัผูรั้บผลประโยชน์ทั้งหมด 
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บผลประโยชน์ 
E. ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหต ุ จะตอ้งใหห้นงัสือรับรองอุบติัเหตุและเอกสารเก่ียวกบัคุณลกัษณะของแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ในกรณีท่ีเป็นอบุติัเหตจุากการจราจร 
จะตอ้งไดรั้บหนงัสือรับรองความรับผิดชอบในการจราจรจากหน่วยงานบริหารการจราจร  
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตกจากท่ีสูงและจมน ้ าเป็นตน้ 
จะตอ้งมีเอกสารเก่ียวกบัคุณลกัษณะอุบติัเหตุหรือการฆ่าตวัตายท่ีออกโดยหน่วยงานต ารวจสนัติบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้
อง ในกรณีท่ีการด่ืมเหลา้ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ จะตอ้งมีรายงานปริมาณแอลกอฮอล)์ 
 
2) การรักษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็จากดอุบติัเหตุ 
A.ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัและส าเนาหนา้ท าวซ่ีา 
B. ประสบการณ์อุบติัเหตุและหนงัสือรับรองอุบติัเหตุ (ในกรณีเกิดอุบติัเหตจุราจร 
จะตอ้งแสดงหนงัสือรับรองความรับผิดชอบอุบติัเหตจุราจรของหน่วยงานบริหารการจราจร) 
C.ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน   
D. เวชระเบียนท่ีสอดคลอ้งกนัในการเขา้รับการรักษาพยาบาลแต่ละคร้ัง (วนัท่ีเวชระเบียน 
จะตอ้งตรงกบัวนัท่ีใบเสร็จรับเงิน) รายละเอียดค่าใชจ่้าย ส าเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ 
 
3) การรักษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน 
A.ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และส าเนาหนา้ท าวซ่ีา 
B. ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน 
C. เวชระเบียนท่ีสอดคลอ้งกนัในการเขา้รับการรักษาพยาบาลแต่ละคร้ัง (วนัท่ีเวชระเบียน 
จะตอ้งตรงกบัวนัท่ีใบเสร็จรับเงิน) รายละเอียดค่าใชจ่้าย ส าเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ 
หากค่าเสียหายส่วนแรกเตม็ 650 หยวนแลว้  คุณตอ้งส่งตน้ฉบบัใบแจง้หน้ีต ่ากวา่ 650 หยวน  เวชระเบียน 
รายละเอียดค่าใชจ่้าย และส าเนาแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบและทดสอบ 
 
4) การรักษาพยาบาลผูป่้วยใน 
A.ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้อาประกนัภยั และส าเนาหนา้ท าวซ่ีา 
B.ในกรณีท่ีเป็นอุบติัเหตุ   จะตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการเกิดอุบติัเหตุ (ในกรณีเกิดอุบติัเหตุจราจร 
จะตอ้งแสดงหนงัสือรับรองความรับผิดชอบอุบติัเหตจุราจรของหน่วยงานบริหารการจราจร) 
C.ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงินผูป่้วยใน รายละเอียดค่าใชจ่้ายตน้ฉบบั  
D. ขอ้สรุปจ าหน่ายหรือส าเนาเวชระเบียนโรงพยาบาล 
 
ค าอธิบายพิเศษขอ้ 2) - 4)ดงักล่าวขา้งตน้ : 
(1) ทุกคร้ังท่ีขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:  
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ในหลกัฐานขอ้มูลขอสมคัรจะตอ้งแนบหมายเลขบญัชีธนาคารของผูเ้อาประกนัภยัในจีนแผน่ดินใหญ่ 
และขอ้มูลบญัชีท่ีถูกตอ้งของบญัชีน้ี ซ่ึงรวมถึงช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชีและขอ้มูลบญัชีธนาคาร  
สามารถบนัทึกขอ้มูลขา้งตน้โดยผา่นส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก หรือตารา 
ขอ้มูลลูกคา้ธนาคาร  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 4008105119) 
(2) ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุประกนัภยัคร้ังเดียว แต่รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมากกวา่สองแห่ง (รวมถึงสอแห่ง) 
ตามล าดบั  จะตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการวนิิจฉยัและส าเนาเวชระเบียนแต่ละคร้ังและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) โรงพยาบาลจะตอ้งเป็นโรงพยาบาลของรัฐในแผน่ดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ค่าใชจ่้ายท่ีขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ควรเป็นค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นขอบเขตการข าระเงินคืนตามขอ้ก าหนดการประกนัภยัทางการแพทยข์ั้นพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 
 
5) การขอค่าบริการผูดู้แล 
ตน้ฉบบัใบแจง้หน้ีค่าบริการผูดู้แลท่ีออกโดยโรงพยาบาลหรือ บริษทัผูดู้แลในช่วงระยะเวลาการรักษาพยาบาล 
 
ท่ีอยูส่่งขอ้มูลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层（邮编 100033） 
ผูรั้บ: 来华项目组 

โทรศพัท:์ 4008105119 
 
                                             
โปรแกรมน้ีเป็นผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเป็นชุด 
ส าหรับการอปัเดตโปรไฟลป์ระกนัภยัล่าสุด  โปรดเขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์ www.lxbx.net 
เครือข่ายการประกนัภยันกัศึกษาต่างชาติในประเทศจีน  
หนา้เวบ็สีน้ีใชส้ าหรับท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาของผลิตภณัฑ ์ การตีความเน้ือหาสุดทา้ยขา้งตน้เป็นของบริษทั พิงอนั 
เอนเดาเมน้ท ์อินชวัรันซ์ จ ากดั(Ping An Endowment Insurance Co., Ltd.)  
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท  การตีความภาษาจีนเป็นเกณฑ ์


