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ค ำแนะน ำเกีย่วกบัโครงกรประกนัภยัทำงกำรแพทยแ์บบครอบ
คลุมของบรษิทั พงิอนั เอนเดำเมน้ท ์อนิชวัรนัซ ์จ ำกดั(Ping 
An Endowment Insurance Co.,Ltd).ส ำหรบัชำวตำ่งชำตใิ

นประเทศจนี 
เงือ่นไขกำรรบัประกนัภยั 

นักศกึษาตา่งชาตใินประเทศจนี นักศกึษาฮ่องกง มาเกา๊และไตห้วนัและนักศกึษาชาวจนีโ

พน้ทะเล (อตัลกัษณช์าวจนีโพน้ทะเลจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองทีอ่อกจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้

ง) ในกรณีทีม่สีขุภาพแข็งแรง และสามารถเขา้รว่มการศกึษาไดต้ามปกต ิอาย ุ8-69 ปีสา

มารถเขา้รว่มโครงการประกนันีไ้ด ้  

 

ควำมรบัผดิกำรประกนัภยั 

ภายในระยะเวลาการประกนัภยั (ตัง้แตว่นัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องกรมธรรมนี์จ้นถงึวนัครบก าห

นด) บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี:้ 

 

1. ควำมรบัผดิกำรประกนัผูเ้สยีชวีติ: 

ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติเน่ืองจากอบุตัเิหตหุรอืโรคภยัไขเ้จ็บ บรษิทัฯ จะจา่ยเบีย้ปร

ะกนัภยัตามจ านวนทีต่กลงกนัไว ้และความรบัผดิการประกนัภยัสิน้สดุลง 

 

2. ควำมรบัผดิกำรประกนัภยัความพกิารจากอบุตัเิหต:ุ 

ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัประสบอุตัเิหตุ และเกดิความพกิารเน่ืองจากอุตัเิหตภุายใน 180 วนั

นับแตว่นัเกดิอบุตัเิหตุ ตามรายการพกิารทีร่ะบไุวใ้น“เกณฑก์ารประเมนิความพกิารตอ่รา่ง

กายและรหสั” (JR/T0083—2013)(ฉบบัที6่ BaoJianFa [2014]ประกาศโดยคณะกรร

มการก ากบัดแูลการประกนัภยัแห่งชาตจินีเดมิ)บรษิทัฯ จะด าเนินการประเมนิความพกิารต

ามหลกัเกณฑก์ารประเมนิทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานนี ้ ยกเวน้แตร่ะบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษิทัฯจะ

ช าระคา่เบีย้ประกนัภยัทพุพลภาพอบุตัเิหต ุ ตามจ านวนเงนิโดยอตัราสว่นการช าระคา่เบีย้ป

ระกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นรายการมาตรฐานนีท้ีส่อดคลอ้งกบัผลการประเมนิคณูจ านวนเงนิเบีย้ปร

ะกนัภยัภายใตค้วามรบัผดิทีส่อดคลอ้งกนั ในกรณีการรกัษายงัไม่จบ จะประเมนิความพกิา

รตามสภาพรา่งกายในวนัที1่80 นับจากวนัทีเ่กดิอบุตัเิหต ุและจะช าระคา่เบีย้ประกนัภยัทุพ

พลภาพจากอบุตัเิหตตุามขอ้ก าหนดนี ้ 
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“ในกรณีความพกิารทีผู่เ้อาประกนัประสบอบุตัเิหตนีุร้วมกบัความพกิารกอ่นหนา้นี ้ สามาร

ถถกูประเมนิเป็นรายการทีค่อ่นขา้งรนุแรงขึน้ ตาม”เกณฑก์ารประเมนิความพกิารตอ่รา่งก

าย”  บรษิทั ฯจะจา่ยคา่เบีย้ประกนัภยัตามมาตรฐานทีค่อ่นขา้งรนุแรงขึน้ แตค่า่เบีย้ประกนั

ภยัทุพพลภาพเกดิจากอบุตัเิหตทุีช่  าระเงนิแลว้กอ่นหนา้นี ้  (ในกรณีความพกิารทีม่อียูก่อ่น

เอาประกนัภยัหรอืจดัเป็นความพกิารตาม“เกณฑก์ารประเมนิความพกิารตอ่รา่งกายและรหั

ส”(JR/T0083—2013)(ฉบบัที ่ 6BaoJianFa [2014] ประกาศโดยคณะกรรมการก ากบั

ดแูลการประกนัภยัแห่งชาตจินีเดมิ)เน่ืองจากการยกเวน้ความรบัผดิ ถอืวา่ ไดช้ าระเบีย้ปร

ะกนัภยัทุพพลภาพจากอบุตัเิหต)ุ ควรจะหกัไปดว้ย  

จ านวนเงนิสะสมในการช าระคา่เบีย้ประกนัภยัทุพพลภาพจากอบุตัเิหต ุการเสยีชวีติจากอบุั

ตเิหตแุละการเสยีชวีติจากการเจ็บป่วยของผูเ้อาประกนัภยัแตล่ะคนจะมขีดีจ ากดัตามจ านว

นคา่เบีย้ประกนัทีส่อดคลอ้งกนั  เมือ่ยอดสะสมถงึจ านวนคา่เบีย้ประกนัภยั ความรบัผดิการ

ประกนัภยัตอ่ผูเ้อาประกนัภยันีจ้ะสิน้สดุลง 

 

หมายเหต:ุ “เกณฑก์ารประเมนิความพกิารตอ่รา่งกายและรหสั”(JR/T0083—2013)(ฉบั

บที ่ 6BaoJianFa [2014]  ประกาศโดยคณะกรรมการก ากบัดแูลการประกนัภยัแห่งชาติ

จนีเดมิ)สำมำรถดูไดจ้ำกเวบ็ไซตส์มำคมธุรกจิประกนัภยัแหง่ประเทศจนี 

 

3. ควำมรบัผดิกำรประกนัภยัทำงกำรแพทยจ์ากอบุตัเิหตุ: 

 

ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัประสบอบุตัเิหตแุละไดร้บัการรกัษา ภายใน 180 วนันับแตว่นัทีเ่กิ

ดอบุตัเิหต ุ บรษิทัประกนัภยัจะจา่ยเงนิ 100% ของคา่เบีย้ประกนัทางการแพทยจ์ากอบุตัเิห

ตสุ าหรบัคา่รกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสมและจ าเป็นตอ้งช าระเงนิจรงิๆน้ัน ขดีจ ากดับนของจ า

นวนเงนิสะสมทีต่อ้งช าระเงนิเป็น 20,000 หยวน   ไม่วา่ผูเ้อาประกนัภยัเกดิอบุตัเิหตหุน่ึง

คร ัง้หรอืหลายคร ัง้ บรษิทัประกนัภยัจะตอ้งช าระคา่”เบีย้ประกนัภยัจากอบุตัเิหต”ุต าล าดบัตา

มขอ้บงัคบัดงักลา่วขา้งตน้ แตจ่ านวนเงนิทีส่ะสมตอ้งไม่เกนิจ านวนเงนิประกนัภยัทำงกำร

แพทยจ์ากอบุตัเิหตขุองผูเ้อาประกนัภยั เมือ่จ านวนเงนิทีช่  าระเงนิถงึจ านวนคา่ประกนัภยั

ทางการแพทยจ์ากอบุตัเิหตขุองผูเ้อาประกนัภยันี ้  ความรบัผดิทางการประกนัภยันีข้องผูเ้อ

าประกนัภยัจะสิน้สดุลง 

 

กลา่วคอื: เชน่ ในกรณีทีม่อีบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการถลอก  ไหมล้วก ขอ้เทา้แพลง กรตดัมอืใ

นการหั่นผกัโดยประมาท  และถกูแมวและสนัุขขดีข่วนและกดั ฯลฯ  

 

สตูรการช าระเงนิคนื: ค่าใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมทัง้หมด * 100% = จ านวนเงนิทีช่  าระเงนิคนื 
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(คา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมทัง้หมดไม่รวมคา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิเองและคา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิเองบาง

สว่นทีร่ะบุไวใ้นหลกัเกณฑป์ระกนัภยัการแพทยข์ัน้พืน้ฐานในทอ้งถิน่) 

 

4. ความรบัผดิชอบการประกนัภยัในการแพทยฉุ์กเฉิน: 

 

คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่หมาะสมและจ าเป็นของผูเ้อกประกนั  ซ ึง่เกดิขึน้จากการรกัษาที่

แผนกผูป่้วยนอกและแผนกผูป่้วยฉุกเฉินเน่ืองจากโรคภยัไขเ้จ็บ  ในระยะเวลาการรบัประกั

นภยั วงเงนิคา่ใชจ้า่ยในวนัทีเ่ขา้รกัษาเป็น  600หยวน  (ไดแ้ก:่ ถา้คา่ใชจ้า่ยในวนัทีเ่ขา้รกั

ษาน้ันเกนิกวา่วงเงนิรายวนั  เพยีงจะคดิเงนิตาม 600 หยวน  ถา้คา่ใชจ้า่ยในวนัทีเ่ขา้รกัษา

น้ันไม่เกนิ 600 หยวน จะคดิเงนิตามจ านวนเงนิทีแ่ทจ้รงิ) บนพืน้ฐานของวงเงนิรายวนั  สว่

นทีเ่กนิกวา่คา่เสยีหาย 650 หยวนขีน้ไปจะชดใชต้ามอตัรสดัสว่น 85%  ขดีจ ากดับนจ าน

วนคา่เบีย้ประกนัทีช่  าระเงนิทัง้หมดเป็น 20,000 หยวน เมือ่จ านวนเงนิสะสมทีช่  าระเงนิแลว้

ถงึจ านวนเคา่ประกนัการประกนัภยั ความรบัผดิการประกนัภยัรายนีส้ าหรบัผูเ้อาประกนัภยั

จะสิน้สดุลง    

 

คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉิน รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษ

าผูป่้วยนอกทั่วไป ผูป่้วยฉุกเฉิน, การผ่าตดัผูป่้วยนอก  การสงัเกตผูป่้วยฉุกเฉิน  การชว่ย

ชวีติผูฝ่้วยฉุกเฉิน  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการถกูแยกโรคตดิเช ือ้ ซ ึง่มหีลกัฐานของโรงพยาบ

าลของรฐัหรอืหน่วยงานอนามยัและป้องกนัโรคระบาด    คา่ใชจ้า่ยการรกัษาผูป่้วยนอกกอ่

นและหลงัจากการพกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลเน่ืองจากสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิโรคเดยีวกนั และอื่

น ๆ ตา่งรวมอยูใ่นชว่งความรบัผดิการรกัษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉิน  

 

ก็คอื  เชน่ กรณีการรกัษาโรคทีแ่ผนกผูป่้วยนอก  แผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เน่ืองจากมไีข ้ปวด

ทอ้งฉับพลนั เป็นลม อกัเสบทีใ่ดทีห่น่ึงในรา่งกายและอืน่ๆ 

 

 สตูรการช าระเงนิคนื: (ในกรณีทีค่า่ใชจ้า่ยนอ้ยกวา่วงเงนิรายวนั600 หยวยบวก-650 หย

วน ) *  85% = คา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิคนื(คา่ใชจ้่ายทีเ่หมาะสมทัง้หมดไม่รวมคา่ใชจ้า่ยทีช่  า

ระเงนิเองและคา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิเองบางสว่นทีร่ะบุไวใ้นหลกัเกณฑป์ระกนัภยัการแพทยข์ัน้

พืน้ฐานในทอ้งถิน่) 

 

การตคีวาม: 

วงเงนิรายวนั: ขดีจ ากดัคา่ใชจ้า่ยสงูสดุส าหรบัการเขา้รบัการตรวจรกัษารายวนั 

 

คา่เสยีหายสว่นแรก: การประกนัภยัประเภทนีต้ ัง้คา่คา่เสยีหายสว่นแรกเป็น 650 หยวน (ใน
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ชว่งเวลาของการรบัประกนัภยั  หกัเงนิสะสมคร ัง้เดยีว 650 หยวน) สว่นทีน่อ้ยกวา่คา่เสยีห

ายสว่นแรก:จะไม่ไดร้บัการชดเชย 

 

5. ความรบัผดิการประกนัภยัส าหรผูัป่้วยใน: 

 

ใกรณีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลโดยผ่านการวนิิจฉัยจากโรงพยา

บาล เน่ืองจากอบุตัเิหตหุรอืโรคภยัไขเ้จ็บ  บรษิทัฯ จะช าระ"เบีย้ประกนัการรกัษาพยาบาล

ผูป่้วยใน"ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั ในอตัรารอ้ยละ 100 รกัษาพยาบาล ซ ึง่"เบีย้ประกนัการรกั

ษาพยาบาลผูป่้วยใน" อนัไดแ้ก ่คา่ผูด้แูล  (วงเงนิ 200 หยวน / วนั อย่างมากไม่เกนิ 60 วั

น) คา่ทีส่รา้งเวชระเบยีน คา่ใชจ้า่ยในการท าใหร้า่งกายอลบอุน่ คา่เคร ือ่งปรบัอากาศ  คา่เ

ตยีง คา่บรกิารตรวจสอบ คา่ตรวจและรกัษาพเิศษ คา่ธรรมเนียมการผ่าตดั คา่ยา คา่รกัษา

พยาบาล  คา่ธรรมเนียมการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร คา่รงัสแีละคา่รกัษาพยาบาลทีเ่หมาะ

สม จ าเป็นและช าระเงนิจรงิๆแลว้   

 

ในชว่งระยะเวลาการรบัประกนั ไม่วา่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหน่ึงคร ั้

งหรอืขึน้ไป บรษิทัฯ จะช าระคา่เบีย้ประกนัภยั ตามหลกัเกณฑเ์รยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนป

ระกนั เมือ่คา่เบีย้ประกนัการรกัษาพยาบาลผูป่้วยในแตล่ะคร ัง้สะสมเป็น 400,000 หยวน ค

วามรบัผดิการประกนัภยันีจ้ะสิน้สดุลง . 

 

ก็คอื ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหลงัจากไดร้บัการตรวจวนิิฉัยโด

ยโรงพยาบาล เน่ืองจากไดร้บับาดเจ็บหรอืโรคภยัไขเ้จ็บ  สามารถขอทดรองคา่ใชจ่า่ยผูป่้ว

ยในโดยโรงพยาบาลเครอืข่ายออนไลน ์หรอืขอช าระเงนิคนืหลงัจากช าระเงนิเองแลว้ 

 

สตูรการช าระเงนิคนื：คา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยในทีเ่หมาะสม * 100% = คา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเ

งนิคนื (คา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมทัง้หมดไม่รวมคา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิเองและคา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิ

เองบางสว่นทีร่ะบุไวใ้นหลกัเกณฑป์ระกนัภยัการแพทยข์ัน้พืน้ฐานในทอ้งถิน่) 

 

 หมายเหต:ุ 

1) สถานพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิการประกนัการรกัษาพยาบาลดงักลา่วทัง้หมด

เพยีงจ ากดัเฉพาะโรงพยาบาลของรฐัในแผ่นดนิใหญข่องสาธารณรฐัประชาชนจนี แตว่า่ ใ

นกรณีทีผู่เ้อาประกนัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลทีพ่ืน้ทีผู่ป่้วยแขกตา่งประเทศ พืน้ทีผู่ป่้วย VI

P  หอ้งพกัสว่นตวั หอ้งเดีย่ว หอ้งพกัผูป่้วยระดบั A  พืน้ทีผู่ป่้วยทีบ่ าบดัพเิศษ หอ้งพกัผูป่้

วยทีบ่ าบดัพเิศษ  และหอ้งพกัผูป่้วยขา้ราชการช ัน้สงู  และหอผูป่้วยทีค่ลา้ยคลงึกนั  บรษิทั

ฯจะไม่ช าระเงนิคนืคา่รกัษาพยาบาลทัง้หมด   
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2) คา่รกัษาพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิการประกนัการรกัษาพยาบาลดงักลา่วทัง้ห

มดเพยีงจ ากดัคา่ใชจ้า่ยในรายการทีส่ามารถช าระเงนิคนืเกีย่วกบัโครงการประกนัสขุภาพ

ขัน้พืน้ฐานในทอ้งถิน่  สว่นคา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิเองและคา่ใชจ้า่ยทีช่  าระเงนิเองบางสว่น บร ิ

ษทั จะไม่ช าระเงนิคนืได ้

3) ผูเ้อาประกนัภยัเป็นคร ัง้แรกหรอืผูเ้อาประกนัภยัทีไ่ม่ตอ่เน่ือง ภายใน 30 วนั นับจากวนั

ทีก่ารประกนัภยัมผีลบงัคบัใชเ้ป็นตน้ไป เป็นระยะเวลาการรอคอย (ชว่งเวลาการสงัเกต) ใน

กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยการรกัษาพยาบาลผูป่้วยในหรอืผูป่้วยนอกในระยะเวลาการรอคอย   บร ิ

ษทั ฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่ขอ้เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนประกนั  ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัหร ื

อผูเ้อาประกนัภยัตอ่เน่ืองประสบอบุตัเิหตแุละเขา้รบัการรกัษาพยาบาล  ไม่มรีะยะเวลารอคอ

ย 

4) คา่ใชจ้า่ยการรกัษาพยาบาลทัง้หมดขา้งตน้ หากบุคคลทีส่ามอืน่ๆช าระเงนิคา่ใชจ้า่ยบา

งสว่นหรอืทัง้หมดแลว้ บรษิทัฯ จะเพยีงช าระเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมและสว่นเหลอืภายใ

นขอบเขตโครงการช าระเงนิคนืเบีย้ประกนัการรกัษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานในทอ้งถิน่   แตส่ว่

นวงเงนิรายวนัเกีย่วกบัความมรบัผดิการประกนัภยั เชน่ ค่าเตยีง ค่าบรกิารผูด้แูล คา่ใชจ้า่

ยผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉินจะมขีอ้จ ากดัเหมอืนกนั   หากบุคคลทีส่ามมสีว่นขดีจ ากดัเกี่

ยวกบัสดัสว่นการเรยีกรอ้งคา่สนิไหม ควรจะหกัสว่นทีช่  าระเงนิแลว้บนพืน้ฐานจ านวนเงนิที่

ถกูจ ากดั  บรษิทัฯ เพยีงช าระเงนิเฉพาะจ านวนเงนิสว่นทีเ่หลอื ถา้ไม่มอีตัราสว่นการช าระเงิ

น สว่นทีถ่กูจ ากดัจะขึน้อยูก่บัมาตรฐานการประกนัการรกัษาพยาบาลในทอ้งถิน่และจะหกั

จ านวนเงนิมาตรฐานในโครงการนีบ้นพืน้ฐานจ านวนเงนิทีถ่กูจ ากดั เพยีงช าระเงนิสว่นทีเ่ห

ลอืและขึน้อยูก่บัจ านวนเงนิเบีย้ประกนัภยั  

5)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัมโีรคภยัไขเ้จ็บป่วยทีส่ าคญัหรอืเร ือ้รงัเกดิขึน้ กอ่นการเอาประ

กนัภยัคร ัง้นี ้บรษิทั ประกนัภยัจะไม่รบัผดิชอบในการช าระคา่เบีย้ประกนัภยั  

 

การยกเวน้ความรบัผดิ 

1.การยกเวน้ความรบัผดิการประกนัภยักรณีเสยีชวีติและความพกิาร 

บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในการช าระคา่เบีย้ประกนัภยั  ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติหร ื

อความพกิาร เน่ืองจากกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีทีเ่จา้ของกรมธรรมห์รอืผูร้บัผลประโยชนจ์งใจฆ่าหรอืจงใจท ารา้ยผูเ้อาประกนั

ภยั  

(2) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัจงใจท ารา้ยตวัเอง ฆ่าตวัตาย กระท าความผดิโดยเจตนา หร ื

อตา้นทานมาตรการบงัคบัทางอาญาตามกฎหมาย 

(3) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัตกีนั เมาเหลา้หรอืไดร้บัผลกระทบจากแอลกอฮอล ์ รบัประท

าน เสพสบูหรอืฉีดยาเสพตดิ 

(4) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัยานพาหนะหลงัดืม่สรุา ขบัยานพาหนะโดยไม่มใีบอนุญา
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ตขบัขีท่ีถ่กูตอ้ง หรอืขบัขีย่านพาหนะทีไ่ม่ไดร้บัใบส าคญัสมควรเดนิรถทีถ่กูตอ้ง 

(5) ในกรณีทีส่งคราม ความขดัแยง้ทางทหาร จลาจลหรอืการกบฏตดิอาวธุ 

(6) ในกรณีทีร่ะเบดินิวเคลยีร ์รงัสนิีวเคลยีรห์รอืมลพษินิวเคลยีร ์

(7) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัตัง้ครรภ ์แทง้  ท าแทง้  คลอดบุตร (รวมถงึการผ่าตดัคลอด) 

 คมุก าเนิด  ป้องกนัการตัง้ครรภ ์ ท าหมนั  รกัษาภาวะมบีุตรยาก  ท าใหม้ลีกูโดยการผสมเ

ทยีม และภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากอาการขา้งตน้ 

(8) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัประสบความประมาทเลนิเลอ่ทางการแพทย ์ เน่ืองจากการศลั

ยกรรมเสรมิความงาม หรอืการผ่าตดัผูป่้วยในหรอืนอกอืน่ๆ 

(9) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไม่ปฏบิตัติามค าแนะน าของแพทย ์ และใชย้าโดยไม่ไดร้บัอนุ

ญาต แตก่ารใชย้าทีไ่ม่ตอ้งมใีบสัง่แพทยต์ามค าแนะน าในการใชน้ั้นไม่ มขีอ้จ ากดันี ้ 

(10)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเกดิโรคเอดส(์AIDS)หรอืเป็นผูต้ดิเช ือ้โรคเอดส ์ (HIV positi

ve); 

(11)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัประกอบกฬีาทีม่คีวามเสีย่งสงู  เชน่ การด าน า้ การกระโดดร่

ม การปีนผา การกระโดดบนัจีจ้มั  การขบัขีเ่คร ือ่งรอ่นหรอืรม่รอ่น  การผจญภยั มวยปล า้ 

การแข่งขนัศลิปะการตอ่สู ้ การแสดงผาดโผน การแข่งมา้ การแข่งรถและกฬีอืน่ ๆ 

(12)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเสยีชวีติหรอืเป็นเหตใุหเ้กดิความพกิารนอกประเทศจนีแผ่นดิ

นใหญ ่

(13) ในกรณีทีเ่อาประกนัภยัโดยใหข้อ้มูลเท็จ หรอืผูเ้ช ีย่วชาญชาวต่างชาตแิละครชูาวตา่

งประเทศเอสประกนัภยั ในฐานะนักศกึษาตา่งดา้ว 

(14) ในกรณีทีเ่อาประกนัภยัเกดิอบุตัเิหตใุนระหวา่งการท างานไปดว้ยเรยีนไปดว้ย  

ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ หากผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ บร ิ

ษทัฯ จะสิน้สดุความรบัผดิการประกนัของผูเ้อาประกนัภยันี ้

 

2.การยกเวน้ความรบัผดิการประกนัทางการแพทย ์ (การรกัษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บจากอบุตัิ

เหต ุ การรกัษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน การรกัษาพยาบาลผูป่้วยใน) 

ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเกดิคา่ใชจ้า่ยทางการแพทย ์บรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบในการช าร

ะคา่เบีย้ประกนัภยั เน่ืองจากหน่ึงในกรณีดงัตอ่ไปนี:้ 

(1) ในกรณีทีเ่จา้ของกรมธรรมห์รอืผูร้บัผลประโยชนจ์งใจฆ่าหรอืจงใจท ารา้ยผูเ้อาประกนั

ภยั 

 (2) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัจงใจท ารา้ยตวัเอง กระท าความผดิโดยเจตนา หรอืตา้นทาน

มาตรการบงัคบัทางอาญาตามกฎหมาย 

(3) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัตกีนั เมาเหลา้หรอืไดร้บัผลกระทบจากแอลกอฮอล ์ รบัประท

าน เสพสบูหรอืฉีดยาเสพตดิ 
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(4) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัยานพาหนะหลงัดืม่สรุา ขบัยานพาหนะโดยไม่มใีบอนุญา

ตขบัขีท่ีถ่กูตอ้ง หรอืขบัขีย่านพาหนะทีไ่ม่ไดร้บัใบส าคญัสมควรเดนิรถทีถ่กูตอ้ง 

(5) ในกรณีทีส่งคราม ความขดัแยง้ทางทหาร จลาจลหรอืการกบฏตดิอาวธุ 

(6) ในกรณีทีร่ะเบดินิวเคลยีร ์รงัสนิีวเคลยีรห์รอืมลพษินิวเคลยีร ์

(7) ผูเ้อกประกนัภยัมโีรคประจ าตวั โรคทางพนัธกุรรม โรคทีเ่คยเป็นมากอ่น(กอ่นเอาประกั

นภยั มโีรคภยัไขเ้จ็บหรอืมอีาการอยู ่ในระยะเวลาเอาประกนัภยัไม่ตอ่เน่ืองกนั); 

 (8)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเกดิโรคเอดสห์รอืเป็นผูต้ดิเช ือ้เอชไอว ี โรคทางเพศสมัพนัธ ์

(9) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัตัง้ครรภ ์แทง้ คลอดบุตร รกัษาภาวะมบีุตรยาก การผสมพนัธุ ์

ในหลอดทดลอง การตรวจสอบกอ่นและหลงัรบัฝากครรภ ์ การคมุก าเนิด ท าแทง้ และภาวะ

แทรกซอ้นทีเ่กดิจากอาการขา้งตน้ 

(10) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัประสบความประมาทเลนิเลอ่ทางการแพทย ์เน่ืองจากการศลั

ยกรรมเสรมิความงาม หรอืการผ่าตดัผูป่้วยในหรอืนอกอืน่ๆ 

(11)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเกดิคา่ใชจ้า่ยทางการแพทย ์ เน่ืองจากการดแูลฟัน เชน่ การ

ขดูหนิปูน  ทนัตกรรมรากฟันเทยีม  ฟันปลอม ใสฟั่นเทยีา ฟันชนิดเซรามกิ  ฯลฯ และคา่ใ

ชจ้า่ยทีเ่กดิจากการซอ่มแซมชอ่งปาก  ทนัตกรรมจดัฟัน  การดแูลชอ่งปากและความงาม 

(คา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมของผูเ้อาประกนัภยั ซ ึง่เกดิจากการอดุฟัน การถอนฟัน  การรกัษาเส ้

นประสาทฟัน การรกัษาฟันคดุ และโรคเนือ้เยือ่ปรทินัต ์  เชน่ โรคปรทินัตอ์กัเสบ  โรคเหงื

อกอกัเสบ รากฟันอกัเสบ (ยกเวน้การรกัษาการฟอกฟันขาว) เน่ืองจากโรคฟันผุ ทนัตกรร

มรากฟัน ฟันรา้ว  คา่รกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสมทีเ่กดิขึน้จรงิอยูใ่นความรบัผดิของบรษิทัปร

ะกนัภยั) 

(12) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเกดิคา่ใชจ้า่ยทางการแพทย ์เน่ืองจากศลัยกรรมกระดกู กา

รผ่าตดัแกไ้ขกระดกู  การบ าบดัแบบฟ้ืนตวั  

(13) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัตรวจสขุภาพ ตรวจโรคทั่วไปเป็นตน้ และรายการป้องกนัต่

าง ๆ ดแูล พกัฟ้ืน พกัผ่อนหรอืการดแูลเป็นพเิศษ เชน่ การฉีดวคัซนีชนิดตา่ง ๆ  นวดบ าบั

ดรกัษาแบบสะทอ้นสว่นเทา้และนวดเพือ่สขุภาพและอืน่ ๆ  

(14) ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไม่ปฏบิตัติามค าแนะน าของแพทย ์และใชย้า ทายา ฉีดยาโด

ยไม่ไดร้บัอนุญาต 

( 15)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเกดิคา่ใชจ้า่ยการรกัษาพยาบาลนอกประเทศจนีแผ่นดนิให

ญ ่หรอืโรงพยาบาลเอกชนในจนีแผ่นดนิใหญ ่และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากรา้นขายยา  บรษิทั

อปุกรณท์างการแพทย ์    

(16)ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเกดิอบุตัเิหตแุละการบ าบดัตดิตามทีเ่กดิขึน้นอกประเทศจนีแ

ผ่นดนิใหญ ่

(17)คา่โทรศพัทแ์ละคา่ขนสง่ทีข่องผูเ้อาประกนัภยั 

(18)ในกรณีทีผู่เ้ช ีย่วชาญมอือาชพีมสีว่นรว่มในการเลน่กฬีาทีม่คีวามเสีย่งสงูและกจิกรรม
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กฬีาทีม่คีวามเสีย่งสงู  เชน่ ผูเ้อาประกนัภยัประกอบกจิการกฬีาทีม่คีวามเสีย่งสงู เชน่ การ

ด าน า้  การกระโดดรม่    รม่รอ่น  โรลเลอรเ์บลด การสเก็ตน า้แข็ง  การสกหีมิะ  การปีนผา

  การกระโดดบนัจีจ้มั  มวยปล า้ ยโูด  เทควนัโด ศลิปะการตอ่สู ้ ศลิปะการป้องกนัตวั ฟันก

ระบี ่

(19) ในกรณีทีเ่อาประกนัภยัโดยใหข้อ้มูลเท็จ หรอืผูเ้ช ีย่วชาญชาวตา่งชาตแิละครชูาวตา่ง

ประเทศเอสประกนัภยั ในฐานะนักศกึษาตา่งดา้ว 

(20) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งเกดิจากกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัรบัการรกัษาแบบทดลองในโรงพ

ยาบาลเพือ่จดุประสงคท์ดลองทางการแพทย ์ 

(21) ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑก์ารเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ตามหลกัเกณฑก์ารเขา้

รบัการรกัษาของโรงพยาบาล  แตผู่เ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาล 

ตามความปรารถนาของตวัเอง  สว่นคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะไม่ช าระเงนิคนื 

(22) คา่รกัษาพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโดยไม่ไดร้บัการใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์400หรอืไ

ม่ผ่านการตรวจสอบ   

(23) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากระยะเวลาท างานไปเรยีนไปดว้ยของผูเ้อาประกนัภยั 

 

เบีย้ประกนัภยั 

ความรบัผดิชอบในการรบัประกนั 

จ านวนเงนิเบีย้ประกนั

ภยั 

 

(หยวน) RMB 

8—69ปี 

 

เบีย้ประกนัภยั 

(หยวน/คนครึง่ปี) 

เบีย้ประกนัภยั 

(หยวน/คนปี) 

การเสยีชวีติ+ ความพกิารจากอุ

บตัเิหต ุ
100000 

400 800 

การรกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิ

หต ุ 
20000 

การรกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกและ

ผูป่้วยฉุกเฉิน 

(วงเงนิรายวนั 600 หยวน  สว่น

ทีม่ากกวา่คา่เสยีหายสว่นแรก65

0 หยวนขึน้ไป จะช าระเงนิตามสั

ดสว่น85%) 

20000 

เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 400000 

  

หมายเหต:ุ เร ือ่งทีย่งัไม่เสรจ็สิน้ จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด "การประกนัภยัอบุตัเิหตสุ าหรบัค
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ณะบุคคลเพือ่ประกนัคนพกิารทีเ่พิม่เตมิของบรษิทัผงิอนั (ฉบบัพมิพ ์คศ.2013) (รุน่D)"  

"การประกนัชวีติส าหรบัคณะบุคคลประจ าหน่ึงปีของบรษิทัผงิอนั"  "การประกนัภยัทางกา

รแพทยจ์ากอบุตัเิหตสุ าหรบัคณะบุคคลทีเ่พิม่เตมิของบรษิทัผงิอนั  "  " การประกนัภยัทาง

การแพทยผู์ป่้วยใน ผูป่้วยนอกและผูป่้วยฉุกเฉินส าหรบัคณะบุคคลแบบครอบคลมุของบรษิั

ทผงิอนั"    "การประกนัภยัทางการแพทยผู์ป่้วยในส าหรบัคณะบุคคลของบรษิทัผงิอนั" "กา

รประกนัภยัทางการแพทยผ์ูป่้วยในส าหรบัคณะบุคคลเพือ่สบายใจของบรษิทัผงิอนั" (มาตรา A) และขอ้ก าหนดอื่

นๆ 

ในกรณีทีข่อ้ความดงักลา่วมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ การตคีวามแบบภาษาจนีเป็นหลกัการปฏบิตั ิ

 

กอ่นการรกัษาพยาบาล โปรดโทร. 4008105119 เพือ่ขอค าปรกึษา 

ลกูคา้ทีเ่คารพรกั: 

หากคณุตอ้งการรบัรูเ้กีย่วกบัเร ือ่งการใหบ้รกิารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนประกนัแบบครอ

บคลมุส าหรบัคนตา่งดา้วในประเทศจนีของบรษิทั พงิอนั เอนเดาเมน้ท ์อนิชวัรนัซ ์จ ากดั(P

ing An Endowment Insurance Co., Ltd.) โปรดอา่นขอ้ความดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งละเ

อยีด 

 

(๑) ขัน้ตอนการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนประกนั: 

ขัน้ตอนการก าหนดในการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนประกนั หลงัจากอบุตัเิหตปุระกนัภยัเ

กดิขึน้ 

โทรศพัทใ์หค้ าปรกึษาและรายงาน: 4008105119 

ในกรณีทีเ่ขา้รบัการตรวจรกัษาเน่ืองจากโรคภยัไขเ้จ็บหรอือบุตัเิหต ุโปรดโทร 40081051

19 โดยตรง    แพทยก์ูภ้ยัจะสอบถามปัญหาดา้นสขุภาพ  ใหค้ าแนะน าทางการรกัษาพยา

บาล 

 และใหค้ าอธบิายเกีย่วกบัขอ้ควรระวงัในการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนประกนั  ในกรณีที่

แพทยส์อบถามและแผนกผูป่้วยนอกตรวจวนิิจฉัยแลว้คดิวา่ ควรเขา้รบัการรกัษาพยาบาลใ

นโรงพยาบาลตอ่ไป   สามารถขอทดรองคา่ใชจ้า่ยจากบรษิทักูภ้ยัได ้   หลงัจากบรษิทักูภ้ ั

ยยนืยนัตอ่โรงพยาบาลแลว้ จงึตดัสนิใจวา่ จะเร ิม่ขัน้ตอนการรกัษาพยาบาลผูป่้วยในหรอืไ

ม่   ในกรณีทีน่ายแพทยข์องบรษิทักูภ้ยัสอบถาม และลงทะเบยีน แตเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบ

าลในโรงพยาบาลโดยตรงโดยไม่ผ่านการรกัษาพยาบาลทีแ่ผนกผู่ป่วยนอกด   (รวมถงึกร

ณีทีอ่าการไม่ถงึระดบัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล แตเ่รยีกรอ้งแพทยแ์ผนกผูป่้

วยนอกเห็นดว้ยใหเ้ขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล)  บรษิทักูภ้ยัจะไม่รบัผดิชอบก



 

10 

 

ารทดรองคา่รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล  ในกรณีทีไ่ม่ยืน่ขอตามขัน้ตอนดงักลา่วขา้งต ้

น  และทดรองคา่รกัษาพยาบาลโดยตนเอง จะไม่สามารถไดร้บัจ านวนเงนิทีช่  าระเงนิคนืได ้

  

(๒) การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนควรจดัเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีทีเ่สีย่ชวีติหรอืความพกิารจากอบุตัเิหต ุ

A.ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัและส าเนาหนา้ท าวซีา่ 

B. ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัเป็นคนพกิารจะตอ้งแสดงหนังสอืรบัรองการประเมนิความพกิา

ร (รายงานประเมนิผลซึง่ออกโดยหน่วยงานประเมนิผลทีร่ะบไุว)้ 

C. ใบมรณะบตัรของผูเ้อาประกนัภยั 

D .หนังสอืรบัรองความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบัผูร้บัผลประโยชนท์ัง้หมด และส าเ

นาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัผลประโยชน ์

E. ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ จะตอ้งใหห้นังสอืรบัรองอบุตัเิหตแุละเอกสารเกีย่วกบัคณุลกัษณ

ะของแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นอบุตัเิหตจุากการจราจร จะตอ้งไดร้บัหนังสอืรบัรองค

วามรบัผดิชอบในการจราจรจากหน่วยงานบรหิารการจราจร  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณต์กจ

ากทีส่งูและจมน า้เป็นตน้ จะตอ้งมเีอกสารเกีย่วกบัคณุลกัษณะอบุตัเิหตหุรอืการฆ่าตวัตายที่

ออกโดยหน่วยงานต ารวจสนัตบิาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีก่ารดืม่เหลา้ท าใหเ้

กดิอบุตัเิหต ุจะตอ้งมรีายงานปรมิาณแอลกอฮอล)์ 

 

2) การรกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุ  

A.ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัและส าเนาหนา้ท าวซีา่ 

B. ประสบการณอ์บุตัเิหตแุละหนังสอืรบัรองอบุตัเิหต ุ (ในกรณีเกดิอบุตัเิหตจุราจร จะตอ้งแ

สดงหนังสอืรบัรองความรบัผดิชอบอบุตัเิหตจุราจรของหน่วยงานบรหิารการจราจร) 

C.ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิ   

D. เวชระเบยีนทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาลแตล่ะคร ัง้(วนัทีเ่วชระเบยีน จะตอ้งตรงกบัวนัทีใ่บ

เสรจ็รบัเงนิ) รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ส าเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ 

 

3) การรกัษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน 

A.ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั และส าเนาหนา้ท าวซีา่ 

B. ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิ 

C .  เวชระเบยีนทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาลแตล่ะคร ัง้(วนัทีเ่วชระเบยีนจะตอ้งตรงกบัวนัทีใ่บเ

สรจ็รบัเงนิ) รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ส าเนารายงานการตรวจสอบและทดสอบ 

หากคา่เสยีหายสว่นแรกเต็ม 650 หยวนแลว้  คณุตอ้งสง่ตน้ฉบบัใบแจง้หนีต้ ่ากวา่ 650 

หยวน  เวชระเบยีน รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย และส าเนาแบบฟอรม์รายงานการตรวจสอบและท

ดสอบ 
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4) การรกัษาพยาบาลผูป่้วยใน 

A.ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั และส าเนาหนา้ท าวซีา่ 

B.ในกรณีทีเ่ป็นอบุตัเิหต ุ  จะตอ้งแสดงหนังสอืรบัรองการเกดิอบุตัเิหต ุ(ในกรณีเกดิอบุตัเิห

ตจุราจร จะตอ้งแสดงหนังสอืรบัรองความรบัผดิชอบอบุตัเิหตจุราจรของหน่วยงานบรหิารก

ารจราจร) 

C.ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิผูป่้วยใน รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยตน้ฉบบั  

D. ขอ้สรปุจ าหน่ายหรอืส าเนาเวชระเบยีนโรงพยาบาล 

 

ค าอธบิายพเิศษขอ้ 2) - 4)ดงักลา่วขา้งตน้ : 

(1) ทุกคร ัง้ทีข่อเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน:  ในหลกัฐานขอ้มูลขอสมคัรจะตอ้งแนบหมาย

เลขบญัชธีนาคารของผูเ้อาประกนัภยัในจนีแผ่นดนิใหญ ่ และขอ้มูลบญัชทีีถ่กูตอ้งของบญั

ชนีี ้ซ ึง่รวมถงึช ือ่บญัช ี เลขทีบ่ญัชแีละขอ้มูลบญัชธีนาคาร  สามารถบนัทกึขอ้มูลขา้งตน้โ

ดยผ่านส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก หรอืตารา 

ขอ้มูลลกูคา้ธนาคาร  (สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่4008105119) 

(2) ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตปุระกนัภยัคร ัง้เดยีว แตร่บัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลมา

กกวา่สองแห่ง (รวมถงึสอแห่ง) ตามล าดบั  จะตอ้งแสดงหนังสอืรบัรองการวนิิจฉัยและส าเน

าเวชระเบยีนแตล่ะคร ัง้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) โรงพยาบาลจะตอ้งเป็นโรงพยาบาลของรฐัในแผ่นดนิใหญข่องสาธารณรฐัประชาชนจี

น  คา่ใชจ้า่ยทีข่อเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  ควรเป็นคา่ใชจ้า่ยทีอ่ยูใ่นขอบเขตการข าระเ

งนิคนืตามขอ้ก าหนดการประกนัภยัทางการแพทยข์ัน้พืน้ฐานในทอ้งถิน่ 

 

5) การขอคา่บรกิารผูด้แูล 

ตน้ฉบบัใบแจง้หนีค้า่บรกิารผูด้แูลทีอ่อกโดยโรงพยาบาลหรอื บรษิทัผูด้แูลในชว่งระยะเวลา

การรกัษาพยาบาล 

 

ทีอ่ยูส่ง่ขอ้มูลเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน: 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层（邮编 100033） 

ผูร้บั: 来华项目组 

โทรศพัท:์ 4008105119 

 

โปรแกรมนีเ้ป็นผลติภณัฑป์ระกนัภยัเป็นชดุ 

ส าหรบัการอปัเดตโปรไฟลป์ระกนัภยัลา่สดุ  โปรดเขา้สูร่ะบบเว็บไซต ์www.lxbx.net เคร ื

อข่ายการประกนัภยันักศกึษาตา่งชาตใินประเทศจนี  

หนา้เว็บสนีีใ้ชส้ าหรบัท าความเขา้ใจกบัเนือ้หาของผลติภณัฑ ์ การตคีวามเนือ้หาสดุทา้ยข ้
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างตน้เป็นของบรษิทั พงิอนั เอนเดาเมน้ท ์อนิชวัรนัซ ์จ ากดั(Ping An Endowment In

surance Co., Ltd.)  

ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท  การตคีวามภาษาจนีเป็นเกณฑ ์


