คำแนะนำเกีย่ วกับโครงกรประกันภัยทำงกำรแพทย์แบบครอบคลุมของบริษัท พิงอัน
เอนเดำเม้ นท์ อินชัวรันซ์ จำกัด(Ping An Endowment Insurance
Co.,Ltd).สำหรับชำวต่ ำงชำติในประเทศจีน
เงือ่ นไขกำรรับประกันภัย
นักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน
นักศึกษาฮ่องกง
มาเก๊าและไต้หวันและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล
(อัตลักษณ์ชาวจีนโพ้นทะเลจะต้องมีหนังสื อรับรองที่ออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ในกรณี ที่มีสุขภาพแข็งแรง
และสามารถเข้าร่ วมการศึกษาได้ตามปกติ อายุ 6-69 ปี บริ บูรณ์สามารถเข้าร่ วมโครงการประกันนี้ได้
ควำมรับผิดกำรประกันภัย
ภายในระยะเวลาการประกันภัย
(ตั้งแต่วนั ที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์น้ ีจนถึงวันครบกาหนด)
มีความรับผิดการประกันภัยดังต่อไปนี้:

บริ ษทั ฯ

1. ควำมรับผิดกำรประกันผู้เสียชีวติ :
ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ เนื่องจากอุบตั ิเหตุหรื อโรคภัยไข้เจ็บ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเบี้ยประกันภัยตามจานวนที่ตกลงกันไว้
และความรับผิดการประกันภัยสิ้นสุดลง
2. ควำมรับผิดกำรประกันภัยต่ อควำมพิกำรโดยอุบัตเิ หตุ:
ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุตั ิเหตุ

และเกิดความพิการเนื่องจากอุตั ิเหตุภายใน

180

วันนับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ

ตามรายการพิการที่ระบุไว้ใน“เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่ างกายและรหัส” (JR/T0083—2013)(ฉบับที่6 BaoJianFa
[2014]ประกาศโดยคณะกรรมการกากับดูแลการประกันภัยแห่งชาติจีนเดิม)บริ ษทั ฯ
จะดาเนินการประเมินความพิการตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ระบุไว้ในมาตรฐานนี้

ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

บริ ษทั ฯจะชาระค่าเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพอุบตั ิเหตุ
ตามจานวนเงินโดยอัตราส่วนการชาระค่าเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในรายการมาตรฐานนี้ที่สอดคล้องกับผลการประเมินคูณจา
นวนเงินเบี้ยประกันภัยภายใต้ความรับผิดที่สอดคล้องกัน

ในกรณี การรักษายังไม่จบ

จะประเมินความพิการตามสภาพร่ างกายในวันที่180

นับจากวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ

และจะชาระค่าเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพจากอุบตั ิเหตุตามข้อกาหนดนี้
“ในกรณี ความพิการที่ผเู ้ อาประกันประสบอุบตั ิเหตุน้ ีรวมกับความพิการก่อนหน้านี้
สามารถถูกประเมินเป็ นรายการที่ค่อนข้างรุ นแรงขึ้น
ตาม”เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่ างกาย”
1

บริ ษทั

ฯจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามมาตรฐานที่ค่อนข้างรุ นแรงขึ้น
แต่ค่าเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพเกิดจากอุบตั ิเหตุที่ชาระเงินแล้วก่อนหน้านี้
(ในกรณี ความพิการที่มีอยูก่ ่อนเอาประกันภัยหรื อจัดเป็ นความพิการตาม“เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่ างกายและรหัส”
(JR/T0083
—
2013)(ฉบับที่
6BaoJianFa
[2014]
ประกาศโดยคณะกรรมการกากับดูแลการประกันภัยแห่งชาติจนี เดิม)เนื่องจากการยกเว้นความรับผิด
ถือว่า
ได้ชาระเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพจากอุบตั ิเหตุ) ควรจะหักไปด้วย
จานวนเงินสะสมในการชาระค่าเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพจากอุบตั ิเหตุของผูเ้ อาประกันภัยแต่ละคนจะมีขีดจากัดตามจานวน
ค่าเบี้ยประกันของผูเ้ อาประกันภัย
เมื่อยอดสะสมถึงจานวนค่าเบี้ยประกันภัย
ความรับผิดการประกันภัยต่อผูเ้ อาประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง
หมายเหตุ: “เกณฑ์การประเมินความพิการต่อร่ างกายและรหัส”(JR/T0083 — 2013)(ฉบับที่ 6BaoJianFa [2014]
ประกาศโดยคณะกรรมการกากับดูแลการประกันภัยแห่งชาติจีนเดิม)สำมำรถดูได้ จำกเว็บไซต์ สมำคมธุรกิจประกันภัยแห่ งป
ระเทศจีน
จานวนเงินสะสมที่ชาระให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยแต่ละราย
ทางความพิการจากอุบตั ิเหตุ
การเสี ยชีวติ โดยอุบตั ิเหตุ
และการเสี ยชีวติ ด้วยความเจ็บป่ วย
ทางความพิการทางอุบตั ิเหตุการเสี ยชีวติ โดยอุบตั ิเหตุและการประกันความเจ็บป่ วย
จะถูกจากัดตามจานวนค่าเบี้ยประกันที่สอดคล้องกัน
3. ควำมรับผิดกำรประกันภัยทำงกำรแพทย์ ในกำรได้รับบำดเจ็บจากอุบัตเิ หตุ:
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุและได้รับการรักษา
ภายใน
180
วันนับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
บริ ษทั ประกันภัยจะจ่ายเงิน
100%
ของค่าเบี้ยประกันทางการแพทย์จากอุบตั ิเหตุสาหรับค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและจาเป็ นต้องชาระเงินจริ งๆนั้น
ขีดจากัดบนของจานวนเงินสะสมที่ตอ้ งชาระเงินเป็ น
20,000
หยวน
ไม่วา่ ผูเ้ อาประกันภัยเกิดอุบตั ิเหตุหนึ่งครั้งหรื อหลายครั้ง
บริ ษทั ประกันภัยจะต้องชาระค่า”เบี้ยประกันภัยจากอุบตั ิเหตุ”ตาลาดับตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น
แต่จานวนเงินที่สะสมต้องไม่เกินจานวนเงินประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัย
เมื่อจานวนเงินที่ชาระเงินถถึงจานวนค่าประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยนี้
ความรับผิดทางการประกันภัยนี้ของผูเ้ อาประกันภัยจะสิ้นสุดลง
กล่าวคือ: เช่น ในกรณี ที่อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการถลอก
และถูกแมวและสุนขั ขีดข่วนและกัด ฯลฯ

ไหม้ลวก ข้อเท้าแพลง กรตัดมือในการหัน่ ผักโดยประมาท
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สูตรการชาระเงินคืน:
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมด
*
100%
=
จานวนเงินที่ชาระเงินคืน
(ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองบางส่วนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ประ
กันภัยการแพทย์ข้ นั พื้นฐานในท้องถิ่น)
4. ความรับผิดชอบการประกันภัยในการแพทย์ฉุกเฉิ น:
ค่าบริ การทางการแพทย์ที่เหมาะสมและจาเป็ นของผูเ้ อกประกัน
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาที่แผนกผูป้ ่ วยนอกและแผนกผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ ในระยะเวลาการรับประกันภัย
วงเงินค่าใช้จ่ายในวันที่เข้ารักษาเป็ น
600หยวน
(ได้แก่: ถ้าค่าใช้จ่ายในวันที่เข้ารักษานั้นเกินกว่าวงเงินรายวัน
เพียงจะคิดเงินตาม 600 หยวน ถ้าค่าใช้จ่ายในวันที่เข้ารักษานั้นไม่เกิน 600 หยวน จะคิดเงินตามจานวนเงินที่แท้จริ ง)
บนพื้นฐานของวงเงินรายวัน
ส่วนที่เกินกว่าค่าเสี ยหาย 650 หยวนขี้นไปจะชดใช้ตามอัตรสัดส่วน 85%
ขีดจากัดบนจานวนค่าเบี้ยประกันที่ชาระเงินทั้งหมดเป็ น
20,000
หยวน
เมื่อจานวนเงินสะสมที่ชาระเงินแล้วถึงจานวนเค่าประกันการประกันภัย
ความรับผิดการประกันภัยรายนี้สาหรับผูเ้ อาประกันภัยจะสิ้นสุดลง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไป ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น,
การผ่าตัดผูป้ ่ วยนอก การสังเกตผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น การช่วยชีวติ ผูฝ้ ่ วยฉุกเฉิ น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกแยกโรคติดเชื้อ
ซึ่งมีหลักฐานของโรงพยาบาลของรัฐหรื อหน่วยงานอนามัยและป้ องกันโรคระบาด
ค่าใช้จ่ายการรักษาผูป้ ่ วยนอกก่อนและหลังจากการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคเดียวกัน
และอื่น ๆ ต่างรวมอยูใ่ นช่วงความรับผิดการรักษาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
ก็คือ เช่น กรณี การรักษาโรคที่แผนกผูป้ ่ วยนอก
อักเสบที่ใดที่หนึ่งในร่ างกายและอื่นๆ

แผนกผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น เนื่องจากมีไข้ ปวดท้องฉับพลัน เป็ นลม

สูตรการชาระเงินคืน: (ในกรณี ที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวงเงินรายวัน600 หยวยบวก-650 หยวน ) *
85% =
ค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินคืน(ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองบางส่วนที่ระ
บุไว้ในหลักเกณฑ์ประกันภัยการแพทย์ข้ นั พื้นฐานในท้องถิ่น)
คาอธิบาย:วงเงินรายวัน: ขีดจากัดค่าใช้จ่ายสูงสุดสาหรับการเข้ารับการตรวจรักษารายวัน
ค่าเสี ยหายส่วนแรก: การประกันภัยประเภทนี้ต้ งั ค่าค่าเสี ยหายส่วนแรกเป็ น 650 หยวน (ในช่วงเวลาของการรับประกันภัย
หักเงินสะสมครั้งเดียว 650 หยวน) ส่วนที่นอ้ ยกว่าค่าเสี ยหายส่วนแรก:จะไม่ได้รับการชดเชย
5. ความรับผิดการประกันภัยสาหรัผปู ้ ่ วยใน:
3

ใกรณี ผเู ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยผ่านการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล
เนื่องจากอุบตั ิเหตุหรื อโรคภัยไข้เจ็บ
บริ ษทั ฯ จะชาระ"เบี้ยประกันการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน"ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
ในอัตราร้อยละ 100 รักษาพยาบาล ซึ่ง"เบี้ยประกันการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน" อันได้แก่ ค่าผูด้ ูแล (วงเงิน 200 หยวน / วัน
อย่างมากไม่เกิน 60 วัน) ค่าที่สร้างเวชระเบียน ค่าใช้จ่ายในการทาให้ร่างกายอลบอุ่น ค่าเครื่ องปรับอากาศ ค่าเตียง
ค่าบริ การตรวจสอบ
ค่าตรวจและรักษาพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด
ค่ายา
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียมการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ค่ารังสี และค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม จาเป็ นและชาระเงินจริ งๆแล้ว
ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน
ไม่วา่ ผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหนึ่งครั้งหรื อขึ้นไป
บริ ษทั ฯ
จะชาระค่าเบี้ยประกันภัย
ตามหลักเกณฑ์เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนประกัน
เมื่อค่าเบี้ยประกันการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในแต่ละครั้งสะสมเป็ น 400,000 หยวน ความรับผิดการประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง .
ก็คือ
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากได้รับการตรวจวินิฉยั โดยโรงพยาบาล
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บหรื อโรคภัยไข้เจ็บ
สามารถขอทดรองค่าใช่จ่ายผูป้ ่ วยในโดยโรงพยาบาลเครื อข่ายออนไลน์
หรื อขอชาระเงินคืนหลังจากชาระเงินเองแล้ว
สูตรการชาระเงินคืน：ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในที่เหมาะสม
*
100%
=
ค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินคืน
(ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองบางส่วนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ประ
กันภัยการแพทย์ข้ นั พื้นฐานในท้องถิ่น)
หมายเหตุ:
1)
สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดการประกันการรักษาพยาบาลดังกล่าวทั้งหมดเพียงจากัดเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐใ
นแผ่นดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่วา่ ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสาขา
พื้นที่ผปู ้ ่ วยแขกต่างประเทศ พื้นที่ผปู ้ ่ วย VIP ห้องพักส่วนตัว ห้องเดี่ยว ห้องพักผูป้ ่ วยระดับ A พื้นที่ผปู ้ ่ วยที่บาบัดพิเศษ
ห้องพักผูป้ ่ วยที่บาบัดพิเศษ
และห้องพักผูป้ ่ วยข้าราชการชั้นสูง
และหอผูป้ ่ วยที่คล้ายคลึงกัน
บริ ษทั ฯจะไม่ชาระเงินคืนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
2)
ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดการประกันการรักษาพยาบาลดังกล่าวทั้งหมดเพียงจากัดค่าใช้จ่ายในรายการที่สา
มารถชาระเงินคืนเกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น
ส่วนค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองและค่าใช้จ่ายที่ชาระเงินเองบางส่วน บริ ษทั จะไม่ชาระเงินคืนได้
3) ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นครั้งแรกหรื อผูเ้ อาประกันภัยที่ไม่ต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เอาประกันภัยเป็ นต้นไป
เป็ นระยะเวลาการรอคอย
(ช่วงเวลาการสังเกต)
ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอกในระยะเวลาการรอคอย
บริ ษทั
ฯ
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ไม่รับผิดชอบต่อข้อเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต่อเนื่องประสบอุบตั ิเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่มีระยะเวลารอคอย
4) ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลทั้งหมดข้างต้น หากบุคคลที่สามอื่นๆชาระเงินค่าใช้จ่ายบางส่วนหรื อทั้งหมดแล้ว บริ ษทั ฯ
จะเพียงชาระเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและส่วนเหลือภายในขอบเขตโครงการชาระเงินคืนเบี้ยประกันการรักษาพยาบาลขั้
นพื้นฐานในท้องถิ่น
แต่ส่วนวงเงินรายวันเกี่ยวกับความมรับผิดการประกันภัย เช่น ค่าเตียง ค่าบริ การผูด้ ูแล
ค่าใช้จ่ายผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นจะมีขอ้ จากัดเหมือนกัน
หากบุคคลที่สามมีส่วนขีดจากัดเกี่ยวกับสัดส่วนการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ควรจะหักส่วนที่ชาระเงินแล้วบนพื้นฐานจานวนเงินที่ถูกจากัด
บริ ษทั ฯ เพียงชาระเงินเฉพาะจานวนเงินส่วนที่เหลือ
ถ้าไม่มีอตั ราส่วนการชาระเงิน
ส่วนที่ถูกจากัดจะขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานการประกันการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นและจะหักจานวนเงินมาตรฐานในโครงการนี้
บนพื้นฐานจานวนเงินที่ถูกจากัด เพียงชาระเงินส่วนที่เหลือและขึ้นอยูก่ บั จานวนเงินเบี้ยประกันภัย
5)ในกรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยมีโรคภัยไข้เจ็บป่ วยที่สาคัญหรื อเรื้ อรังเกิดขึ้น
ก่อนการเอาประกันภัยครั้งนี้
บริ ษทั
ประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในการชาระค่าเบี้ยประกันภัย
การยกเว้นความรับผิด
1.การยกเว้นความรับผิดการประกันภัยกรณี เสี ยชีวติ และทุพพลภาพ
บริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบในการชาระค่าเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ
เนื่องจากกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เจ้าของกรมธรรม์หรื อผูร้ ับผลประโยชน์จงใจฆ่าหรื อจงใจทาร้ายผูเ้ อาประกันภัย
(2)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยจงใจทาร้ายตัวเอง
ฆ่าตัวตาย
กระทาความผิดโดยเจตนา
หรื อต้านทานมาตรการบังคับทางอาญาตามกฎหมาย
(3) ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยตีกนั เมาเหล้าหรื อได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ รับประทาน เสพสูบหรื อฉีดยาเสพติด
(4)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยขับรถหลังดื่มสุรา
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง
หรื อขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ได้รับใบสาคัญสมควรเดินรถที่ถูกต้อง
(5) ในกรณี ที่สงคราม ความขัดแย้งทางทหาร จลาจลหรื อการกบฏติดอาวุธ
(6) ในกรณี ที่ระเบิดนิวเคลียร์ รังสี นิวเคลียร์หรื อมลพิษนิวเคลียร์
(7) ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยตั้งครรภ์ แท้ง ทาแท้ง คลอดบุตร (รวมถึงการผ่าตัดคลอด) คุมกาเนิด ป้ องกันการตั้งครรภ์
ทาหมัน รักษาภาวะมีบุตรยาก ทาให้มีลูกโดยการผสมเทียม และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการข้างต้น
(8)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์
เนื่องจากการศัลยกรรมเสริ มความงาม
หรื อการผ่าตัดผูป้ ่ วยในหรื อนอกอื่นๆ
(9)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์
และใช้ยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่การใช้ยาที่ไม่ตอ้ งมีใบสัง่ แพทย์ตามคาแนะนาในการใช้น้ นั ไม่ มีขอ้ จากัดนี้
(10)ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดโรคเอดส์หรื อเป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี (HIV positive);
(11)ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประกอบกีฬาที่มีความเสี่ ยงสูง เช่น การดาน้ า การกระโดดร่ ม การปี นผา การกระโดดบันจี้จมั
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การขับขี่เครื่ องร่ อนหรื อร่ มร่ อน การผจญภัย มวยปล้ า การแข่งขันศิลปะการต่อสู ้ การแสดงผาดโผน การแข่งม้า
การแข่งรถและกีฬอื่น ๆ
(12)ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ หรื อเป็ นเหตุให้เกิดความพิการนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
(13)
ในกรณี ที่เอาประกันภัยโดยให้ขอ้ มูลเท็จ
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติและครู ชาวต่างประเทศเอสประกันภัย
ในฐานะนักศึกษาต่างด้าว
(14) ในกรณี ที่นกั ศึกษาต่างชาติเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่างการทางานไปด้วยเรี ยนไปด้วย
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ
บริ ษทั ฯ
จะสิ้นสุดความรับผิดการประกันของผูเ้ อาประกันภัยนี้
2.การยกเว้นความรับผิดการประกันทางการแพทย์
(การรักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
บริ ษทั
ฯ
จะไม่รับผิดชอบในการชาระค่าเบี้ยประกันภัย
เนื่องจากหนึ่งในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
(1) ในกรณี ที่เจ้าของกรมธรรม์หรื อผูร้ ับผลประโยชน์จงใจฆ่าหรื อจงใจทาร้ายผูเ้ อาประกันภัย
(2)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยจงใจทาร้ายตัวเอง
กระทาความผิดโดยเจตนา
หรื อต้านทานมาตรการบังคับทางอาญาตามกฎหมาย
(3) ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยตีกนั เมาเหล้าหรื อได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ รับประทาน เสพสูบหรื อฉีดยาเสพติด
(4)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยขับรถหลังดื่มสุรา
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง
หรื อขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ได้รับใบสาคัญสมควรเดินรถที่ถูกต้อง
(5) ในกรณี ที่สงคราม ความขัดแย้งทางทหาร จลาจลหรื อการกบฏติดอาวุธ
(6) ในกรณี ที่ระเบิดนิวเคลียร์ รังสี นิวเคลียร์หรื อมลพิษนิวเคลียร์
(7)
ผูเ้ อกประกันภัยมีโรคประจาตัว
โรคทางพันธุกรรม
โรคที่เคยเป็ นมาก่อน(ก่อนเอาประกันภัย
มีโรคภัยไข้เจ็บหรื อมีอาการอยู่ ในระยะเวลาเอาประกันภัยไม่ต่อเนื่องกัน);
(8)ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดโรคเอดส์หรื อเป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี โรคทางเพศสัมพันธ์
(9) ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยตั้งครรภ์ แท้ง คลอดบุตร รักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมพันธุ์ในหลอดทดลอง
การตรวจสอบก่อนและหลังรับฝากครรภ์ การคุมกาเนิด ทาแท้ง และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการข้างต้น
(10)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์
เนื่องจากการศัลยกรรมเสริ มความงาม
หรื อการผ่าตัดผูป้ ่ วยในหรื อนอกอื่นๆ
(11)ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เนื่องจากการดูแลฟัน เช่น การขูดหิ นปูน ทันตกรรมรากฟันเทียม
ฟันปลอม ใส่ฟันเทียา ฟันชนิดเซรามิก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน
การดูแลช่องปากและความงาม
(ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของผูเ้ อาประกันภัย
ซึ่งเกิดจากการอุดฟัน
การถอนฟัน
การรักษาเส้นประสาทฟัน การรักษาฟันคุด และโรคเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ เช่น โรคปริ ทนั ต์อกั เสบ โรคเหงือกอักเสบ
รากฟันอักเสบ
(ยกเว้นการรักษาการฟอกฟันขาว)
เนื่องจากโรคฟันผุ
ทันตกรรมรากฟัน
ฟันร้าว
ค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจริ งอยูใ่ นความรับผิดของบริ ษทั ประกันภัย)
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(12)
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
เนื่องจากศัลยกรรมกระดูก
การผ่าตัดแก้ไขกระดูก
การบาบัดแบบฟื้ นตัว
(13) ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทัว่ ไปเป็ นต้น และรายการป้ องกันต่าง ๆ ดูแล พักฟื้ น
พักผ่อนหรื อการดูแลเป็ นพิเศษ
เช่น
การฉี ดวัคซีนชนิดต่าง
ๆ
นวดบาบัดรักษาแบบสะท้อนส่วนเท้าและนวดเพื่อสุขภาพและอื่น ๆ
(14) ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์ และใช้ยา ทายา ฉี ดยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
(15)ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
หรื อโรงพยาบาลเอกชนในจีนแผ่นดินใหญ่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากร้านขายยา บริ ษทั อุปกรณ์ทางการแพทย์
(16)ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเกิดอุบตั ิเหตุและการบาบัดติดตามที่เกิดขึ้นนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
(17)ค่าโทรศัพท์และค่าขนส่งที่ของผูเ้ อาประกันภัย
(18)ในกรณี ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพมีส่วนร่ วมในการเล่นกีฬาที่มีความเสี่ ยงสูงและกิจกรรมกีฬาที่มีความเสี่ ยงสูง
เช่น
ผูเ้ อาประกันภัยประกอบกิจการกีฬาที่มีความเสี่ ยงสูง เช่น การดาน้ า การกระโดดร่ ม
ร่ มร่ อน โรลเลอร์เบลด
การสเก็ตน้ าแข็ง การสกีหิมะ การปี นผา การกระโดดบันจี้จมั
มวยปล้ า ยูโด เทควันโด ศิลปะการต่อสู ้
ศิลปะการป้ องกันตัว ฟันกระบี่
(19)
ในกรณี ที่เอาประกันภัยโดยให้ขอ้ มูลเท็จ
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติและครู ชาวต่างประเทศเอสประกันภัย
ในฐานะนักศึกษาต่างด้าว
(20)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดจากกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรับการรักษาแบบทดลองในโรงพยาบาลเพื่อจุดประสงค์ทดลองทางการแพ
ทย์
(21) ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล
แต่ผเู ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
ตามความปรารถนาของตัวเอง
ส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ชาระเงินคืน
(22) ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโดยไม่ได้รับการให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ 400หรื อไม่ผา่ นการตรวจสอบ
(23) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากระยะเวลาทางานไปเรี ยนไปด้วยของนักศึกษาต่างชาติ
เบี้ยประกันภัย
6—69ปี

จานวนเงินเบี้ยประกันภัย
ความรับผิดชอบในการรับประกัน
(หยวน) RMB
การเสี ยชีวิต+ ความพิการจากอุบตั ิเหตุ

100000

การรักษาพยาบาลกรณี บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ

20000
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เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

(หยวน/คนครึ่ งปี )

(หยวน/คนปี )

400

800

การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยฉุกเฉิ
น
(วงเงินรายวัน

600

หยวน

20000

ส่วนที่มากกว่าค่าเสี ยหายส่ วนแรก650
หยวนขึ้นไป จะชาระเงินตามสัดส่ วน85%)
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

400000

หมายเหตุ:
เรื่ องที่ยงั ไม่เสร็ จสิ้น
จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
"การประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับคณะบุคคลเพื่อประกันคนพิการที่เพิ่มเติมของบริ ษทั ผิงอัน (ฉบับพิมพ์ คศ.2013) (รุ่ นD)"
"การประกันชีวติ สาหรับคณะบุคคลประจาหนึ่งปี ของบริ ษทั ผิงอัน"
"การประกันภัยทางการแพทย์จากอุบตั ิเหตุสาหรับคณะบุคคลที่เพิม่ เติมของบริ ษทั ผิงอัน
"
"
การประกันภัยทางการแพทย์ผปู ้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นสาหรับคณะบุคคลแบบครอบคลุมของบริ ษทั ผิงอัน"
“การประกันภัยทางการแพทย์ผปู ้ ่ วยในสาหรับคณะบุคคลของบริ ษทั ผิงอัน”และข้อกาหนดอื่นๆ
ในกรณี ที่ขอ้ ความดังกล่าวมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น การตีความแบบภาษาจีนเป็ นหลักการปฏิบตั ิ
ก่อนการรักษาพยาบาล โปรดโทร. 4008105119 เพื่อขอคาปรึ กษา
ลูกค้าที่เคารพรัก:
หากคุณต้องการรับรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการให้บริ การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนประกันแบบครอบคลุมสาหรับคนต่างด้าวในปร
ะเทศจีนของบริ ษทั พิงอัน เอนเดาเม้นท์ อินชัวรันซ์ จากัด(Ping An Endowment Insurance Co., Ltd.)
โปรดอ่านข้อความดังต่อไปนี้อย่างละเอียด
(๑) ขั้นตอนการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนประกัน:
ขั้นตอนการกาหนดในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนประกัน หลังจากอุบตั ิเหตุประกันภัยเกิดขึ้น
โทรศัพท์ให้คาปรึ กษาและรายงาน: 4008105119
ในกรณี ที่เข้ารับการตรวจรักษาเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บหรื ออุบตั ิเหตุ
โปรดโทร
4008105119
โดยตรง
แพทย์กภู้ ยั จะสอบถามปั ญหาด้านสุขภาพ ให้คาแนะนาทางการรักษาพยาบาล
และให้คาอธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนประกัน
ในกรณี ที่แพทย์สอบถามและแผนกผูป้ ่ วยนอกตรวจวินิจฉัยแล้วคิดว่า ควรเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่อไป
สามารถขอทดรองค่าใช้จ่ายจากบริ ษทั กูภ้ ยั ได้
หลังจากบริ ษทั กูภ้ ยั ยืนยันต่อโรงพยาบาลแล้ว จึงตัดสิ นใจว่า
จะเริ่ มขั้นตอนการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในหรื อไม่
ในกรณี ที่นายแพทย์ของบริ ษทั กูภ้ ยั สอบถาม และลงทะเบียน
แต่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยตรงโดยไม่ผา่ นการรักษาพยาบาลที่แผนกผูป่ ่ วยนอกด
(รวมถึงกรณี ที่อาการไม่ถึงระดับเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
แต่เรี ยกร้องแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอกเห็นด้วยให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล)
บริ ษทั กูภ้ ยั จะไม่รับผิดชอบการทดรองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ในกรณี ที่ไม่ยนื่ ขอตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น
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และทดรองค่ารักษาพยาบาลโดยตนเอง จะไม่สามารถได้รับจานวนเงินที่ชาระเงินคืนได้
(๒) การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนควรจัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
1) ในกรณี ที่เสี่ ยชีวติ หรื อความพิการจากอุบตั ิเหตุ
A.สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยและสาเนาหน้าทาวีซ่า
B.
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นคนพิการจะต้องแสดงหนังสื อรับรองการประเมินความพิการ
(รายงานประเมินผลซึ่งออกโดยหน่วยงานประเมินผลที่ระบุไว้)
C. ใบมรณะบัตรของผูเ้ อาประกันภัย
D.หนังสื อรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ อาประกันภัยกับผูร้ ับผลประโยชน์ท้ งั หมด
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับผลประโยชน์
E.
ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
จะต้องให้หนังสื อรับรองอุบตั ิเหตุและเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของแผนกที่เกี่ยวข้อง
(ในกรณี ที่เป็ นอุบตั ิเหตุจากการจราจร
จะต้องได้รับหนังสื อรับรองความรับผิดชอบในการจราจรจากหน่วยงานบริ หารการจราจร
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ตกจากที่สูงและจมน้ าเป็ นต้น
จะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอุบตั ิเหตุหรื อการฆ่าตัวตายที่ออกโดยหน่วยงานตารวจสันติบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้
อง ในกรณี ที่การดื่มเหล้าทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ จะต้องมีรายงานปริ มาณแอลกอฮอล์)
2) การรักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บจากดอุบตั ิเหตุ
A.สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยและสาเนาหน้าทาวีซ่า
B.
ประสบการณ์อุบตั ิเหตุและหนังสื อรับรองอุบตั ิเหตุ
(ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
จะต้องแสดงหนังสื อรับรองความรับผิดชอบอุบตั ิเหตุจราจรของหน่วยงานบริ หารการจราจร)
C.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
D.
เวชระเบียนที่สอดคล้องกันในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง
(วันที่เวชระเบียน
จะต้องตรงกับวันที่ใบเสร็ จรับเงิน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย สาเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ
3) การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
A.สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และสาเนาหน้าทาวีซ่า
B. ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน
C.
เวชระเบียนที่สอดคล้องกันในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง
(วันที่เวชระเบียน
จะต้องตรงกับวันที่ใบเสร็ จรับเงิน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย สาเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ
หากค่าเสี ยหายส่วนแรกเต็ม 650 หยวนแล้ว
คุณต้องส่งต้นฉบับใบแจ้งหนี้ต่ากว่า 650 หยวน
เวชระเบียน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย และสาเนาแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบและทดสอบ
4) การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน
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A.สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และสาเนาหน้าทาวีซ่า
B.ในกรณี ที่เป็ นอุบตั ิเหตุ
จะต้องแสดงหนังสือรับรองการเกิดอุบตั ิเหตุ
จะต้องแสดงหนังสื อรับรองความรับผิดชอบอุบตั ิเหตุจราจรของหน่วยงานบริ หารการจราจร)
C.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินผูป้ ่ วยใน รายละเอียดค่าใช้จ่ายต้นฉบับ
D. ข้อสรุ ปจาหน่ายหรื อสาเนาเวชระเบียนโรงพยาบาล

(ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุจราจร

คาอธิบายพิเศษข้อ 2) - 4)ดังกล่าวข้างต้น :
(1)
ทุกครั้งที่ขอเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน:
ในหลักฐานข้อมูลขอสมัครจะต้องแนบหมายเลขบัญชีธนาคารของผูเ้ อาประกันภัยในจีนแผ่นดินใหญ่
และข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องของบัญชีน้ ี
ซึ่งรวมถึงชื่อบัญชี
เลขที่บญั ชีและข้อมูลบัญชีธนาคาร
สามารถบันทึกข้อมูลข้างต้นโดยผ่านสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรื อตารา
ข้อมูลลูกค้าธนาคาร (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 4008105119)
(2) ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุประกันภัยครั้งเดียว แต่รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมากกว่าสองแห่ง (รวมถึงสอแห่ง)
ตามลาดับ จะต้องแสดงหนังสื อรับรองการวินิจฉัยและสาเนาเวชระเบียนแต่ละครั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(3)
โรงพยาบาลจะต้องเป็ นโรงพยาบาลของรัฐในแผ่นดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จ่ายที่ขอเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ควรเป็ นค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นขอบเขตการขาระเงินคืนตามข้อกาหนดการประกันภัยทางการแพทย์ข้ นั พื้นฐานในท้องถิ่น
5) การขอค่าบริ การผูด้ ูแล
ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ค่าบริ การผูด้ ูแลที่ออกโดยโรงพยาบาลหรื อ บริ ษทั ผูด้ ูแลในช่วงระยะเวลาการรักษาพยาบาล
ที่อยูส่ ่งข้อมูลเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน: 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层（邮编 100033）
ผูร้ ับ: 来华项目组
โทรศัพท์: 4008105119
โปรแกรมนี้เป็ นผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็ นชุด
สาหรับการอัปเดตโปรไฟล์ประกันภัยล่าสุด
โปรดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
www.lxbx.net
เครื อข่ายการประกันภัยนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน
หน้าเว็บสี น้ ีใช้สาหรับทาความเข้าใจกับเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ การตีความเนื้อหาสุดท้ายข้างต้นเป็ นของบริ ษทั
พิงอัน
เอนเดาเม้นท์ อินชัวรันซ์ จากัด(Ping An Endowment Insurance Co., Ltd.)
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท การตีความภาษาจีนเป็ นเกณฑ์
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