
 

1 

 

ค ำแนะน ำเกี่ยวกบัโครงกรประกนัภยัทำงกำรแพทยแ์บบครอบค
ลุมของบรษิัท ผิงอัน เอนเดำเมน้ท ์อนิชวัรนัซ ์จ ำกดั(Ping An 
Endowment Insurance Co.,Ltd).ส ำหรับชำวตำ่งชำตใินประเ

เทศจนี 
เงือ่นไขกำรรบัประกนัภยั 

นักศึกษำต่ำงชำติในประเทศจีน นักศึกษำฮอ่งกง มำเก๊ำและไต้หวันและนักศกึษำช

ำวจีนโพ้นทะเล (อตัลกัษณช์ำวจีนโพ้นทะเลจะสำมำรถมีหนังสือรับรองที่ออกจำกห

น่วยงำนที่เกีย่วข้อง) ในกรณทีี่มีสุขภำพแขง็แรง และสำมำรถเข้ำร่วมกำรศกึษำได้

ตำมปกติ อำยุ 8-69 ปีบริบรูณ์สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรประกันน้ีได้   

 

ควำมรบัผดิกำรประกนัภยั 

ภำยในระยะเวลำกำรประกันภัย (ตั้งแตว่ันที่มีผลบังคับใชข้องกรมธรรม์นี้จนถึงวัน

ครบก ำหนด) บริษัทฯ มีควำมรับผิดกำรประกันภยัดังต่อไปน้ี: 

 

1. ควำมรบัผดิกำรประกนัผูเ้สยีชวีติ: 

ในกรณผีู้เอำประกันภยัเสียชวีิตเน่ืองจำกอบุตัิเหตุหรือโรคภัยไข้เจบ็ บริษัทฯ จะจ่ำ

ยเบี้ยประกันภัยตำมจ ำนวนท่ีตกลงกันไว ้และควำมรับผิดกำรประกันภยัสิ้นสุดลง 

 

2. ควำมรบัผดิกำรประกนัภยัควำมพกิำรจำกอุบัติเหต:ุ 

ในกรณผีู้เอำประกันภยัประสบอุติเหตุ และเกิดควำมพิกำรเน่ืองจำกอุติเหตภุำยใน 

180 วันนับแตว่ันเกิดอุบัติเหตุ ตำมรำยกำรพิกำรท่ีระบุไว้ใน“เกณฑ์กำรประเมินคว

ำมพิกำรต่อรำ่งกำยและรหัส” (JR/T0083—2013)(ฉบับที่6 BaoJianFa [2014]

ประกำศโดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรประกันภัยแห่งชำติจีนเดิม)บริษัทฯ จะด ำ

เนินกำรประเมินควำมพิกำรตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมินทีร่ะบุไว้ในมำตรฐำนนี ้ ยก

เว้นแตร่ะบุไว้เป็นอย่ำงอื่น บรษิัทฯจะช ำระคำ่เบี้ยประกันภยัทุพพลภำพอุบัติเหต ุตำ

มจ ำนวนเงินโดยอตัรำส่วนกำรช ำระค่ำเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในรำยกำรมำตรฐำน

นี้ที่สอดคล้องกับผลกำรประเมินคณูจ ำนวนเงินเบี้ยประกันภยัภำยใต้ควำมรับผดิที่ส

อดคล้องกัน ในกรณกีำรรักษำยังไม่จบ จะประเมินควำมพิกำรตำมสภำพรำ่งกำยใ

นวันที่180 นับจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ และจะช ำระค่ำเบ้ียประกันภยัทุพพลภำพจำก
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อุบัติเหตุตำมข้อก ำหนดนี้  

 

“ในกรณีควำมพกิำรทีผู่้เอำประกันประสบอุบัติเหตุนี้รวมกับควำมพกิำรก่อนหน้ำน้ี 

สำมำรถถกูประเมินเป็นรำยกำรที่ค่อนข้ำงรนุแรงขึ้น ตำม”เกณฑก์ำรประเมินควำม

พิกำรต่อร่ำงกำยและรหัส”  บริษทั ฯจะจ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยตำมมำตรฐำนที่ค่อน

ข้ำงรุนแรงขึ้น แตค่่ำเบ้ียประกันภยัทุพพลภำพเกิดจำกอุบัติเหตุทีช่ ำระเงินแลว้ก่อน

หน้ำน้ี  (ในกรณีควำมพิกำรที่มีอยูก่่อนเอำประกันภัยหรือจัดเป็นควำมพิกำรตำม“เ

กณฑก์ำรประเมินควำมพิกำรต่อร่ำงกำยและรหัส”(JR/T0083—2013)(ฉบับที ่ 6B

aoJianFa [2014] ประกำศโดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรประกันภยัแห่งชำติจี

นเดมิ)เน่ืองจำกกำรยกเว้นควำมรับผิด ถือว่ำ ได้ช ำระเบ้ียประกนัภัยทุพพลภำพจำ

กอุบัติเหตุ) ควรจะหักไปด้วย  

จ ำนวนเงินสะสมในกำรช ำระค่ำเบี้ยประกันภยัทุพพลภำพจำกอุบัติเหตุ กำรเสียชีวิ

ตจำกอุบัติเหตุและกำรเสียชวีิตจำกกำรเจ็บป่วยของผู้เอำประกันภัยแต่ละคนจะมขีี

ดจ ำกัดตำมจ ำนวนค่ำเบ้ียประกันที่สอดคล้องกัน  เมื่อยอดสะสมถงึจ ำนวนค่ำเบี้ยปร

ะกันภยั ควำมรับผดิกำรประกันภัยต่อผู้เอำประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง 

 

หมำยเหตุ: “เกณฑ์กำรประเมินควำมพิกำรตอ่ร่ำงกำยและรหัส”(JR/T0083—201

3)(ฉบับที ่ 6BaoJianFa [2014]  ประกำศโดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรประกั

นภัยแห่งชำติจีนเดิม)สำมำรถดไูดจ้ำกเวบ็ไซตส์มำคมธรุกจิประกนัภยัแหง่ประเทศ

จนี 

 

3. ควำมรบัผดิกำรประกนัภยัทำงกำรแพทยจ์ำกอบุตัเิหต:ุ 

 

ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภัยประสบอุบัติเหตแุละได้รับกำรรักษำ ภำยใน 180 วันนับแ

ต่วันที่เกดิอุบัติเหตุ บรษิัทประกันภยัจะจ่ำยเงิน 100% ของค่ำเบี้ยประกันทำงกำรแ

พทย์จำกอุบัติเหตุส ำหรับค่ำรกัษำพยำบำลทีเ่หมำะสมและจ ำเป็นตอ้งช ำระเงินจริงๆ

นั้น ขีดจ ำกัดบนของจ ำนวนเงินสะสมที่ต้องช ำระเงินเป็น 20,000 หยวน   ไม่ว่ำผู้

เอำประกันภัยเกิดอุบัตเิหตุหน่ึงครั้งหรือหลำยครั้ง บรษิัทประกันภยัจะต้องช ำระค่ำ”เ

บี้ยประกันภยัจำกอุบัตเิหตุ”ต ำล ำดับตำมข้อบงัคับดังกล่ำวข้ำงต้น แต่จ ำนวนเงินที่ส

ะสมต้องไม่เกินจ ำนวนเงินประกันภัยทำงกำรแพทยจ์ำกอบุตัเิหตขุองผู้เอำประกันภั

ย เมื่อจ ำนวนเงินที่ช ำระเงินถึงจ ำนวนค่ำประกันภยัทำงกำรแพทยจ์ำกอุบัติเหตขุอง

ผู้เอำประกันภยันี้  ควำมรับผดิทำงกำรประกันภยันี้ของผู้เอำประกันภยัจะสิ้นสุดลง 

 

กล่ำวคือ: เช่น ในกรณีที่มอีุบัติเหตุท่ีเกิดจำกกำรถลอก  ไหม้ลวก ข้อเท้ำแพลง กร
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ตัดมือในกำรห่ันผกัโดยประมำท  และถูกแมวและสุนัขขดีขว่นและกัด ฯลฯ  

 

สูตรกำรช ำระเงินคืน: ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมทั้งหมด * 100% = จ ำนวนเงินที่ช ำระเ

งินคืน (ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมทั้งหมดไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่ช ำระเงินเองและค่ำใช้จ่ำย

ที่ช ำระเงินเองบำงส่วนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ประกันภยักำรแพทย์ขั้นพ้ืนฐำนในท้

องถิ่น) 

 

4. ควำมรับผิดชอบกำรประกันภัยในกำรแพทย์ฉุกเฉิน: 

 

ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสมและจ ำเป็นของผู้เอกประกัน  ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำร

รักษำทีแ่ผนกผู้ปว่ยนอกและแผนกผู้ป่วยฉกุเฉินเน่ืองจำกโรคภยัไข้เจ็บ  ในระยะเว

ลำกำรรับประกันภัย วงเงินค่ำใช้จ่ำยในวันที่เข้ำรกัษำเป็น  600หยวน  (ได้แก:่ ถ้ำ

ค่ำใช้จ่ำยในวันที่เข้ำรักษำน้ันเกินกวำ่วงเงนิรำยวัน  เพียงจะคิดเงินตำม 600 หยว

น  ถ้ำค่ำใช้จ่ำยในวันที่เข้ำรกัษำน้ันไม่เกิน 600 หยวน จะคิดเงินตำมจ ำนวนเงินที่

แท้จริง) บนพื้นฐำนของวงเงินรำยวัน  ส่วนที่เกินกวำ่ค่ำเสียหำย 650 หยวนขี้นไป

จะชดใช้ตำมอตัรสัดสว่น 85%  ขีดจ ำกัดบนจ ำนวนค่ำเบี้ยประกนัที่ช ำระเงินทั้งหม

ดเป็น 20,000 หยวน เมื่อจ ำนวนเงินสะสมที่ช ำระเงินแลว้ถึงจ ำนวนเค่ำประกันกำร

ประกันภัย ควำมรับผดิกำรประกันภยัรำยนีส้ ำหรับผู้เอำประกันภยัจะสิ้นสุดลง    

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงค่ำใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวข้องกับ

กำรรักษำผู้ปว่ยนอกทัว่ไป ผู้ป่วยฉุกเฉิน, กำรผ่ำตัดผู้ปว่ยนอก  กำรสังเกตผู้ป่วยฉุ

กเฉิน  กำรช่วยชวีิตผูฝ้่วยฉกุเฉิน  ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรถูกแยกโรคติดเชื้อ ซึ่งมี

หลักฐำนของโรงพยำบำลของรัฐหรือหน่วยงำนอนำมัยและป้องกนัโรคระบำด    ค่ำ

ใช้จ่ำยกำรรักษำผู้ปว่ยนอกก่อนและหลังจำกกำรพักรักษำตัวที่โรงพยำบำลเน่ืองจ

ำกสำเหตุที่ท ำให้เกิดโรคเดียวกัน และอื่น ๆ ต่ำงรวมอยู่ในชว่งควำมรับผดิกำรรกัษ

ำผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน  

 

ก็คือ  เช่น กรณีกำรรกัษำโรคที่แผนกผู้ป่วยนอก  แผนกผู้ปว่ยฉกุเฉิน เน่ืองจำกมีไ

ข้ ปวดท้องฉับพลัน เป็นลม อกัเสบที่ใดที่หนึง่ในร่ำงกำยและอื่นๆ 

 

 สูตรกำรช ำระเงินคืน: (ในกรณีที่ค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำวงเงินรำยวัน600 หยวยบวก-

650 หยวน ) *  85% = ค่ำใช้จ่ำยที่ช ำระเงนิคืน(ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมทั้งหมดไมร่ว

มค่ำใช้จ่ำยทีช่ ำระเงินเองและค่ำใช้จ่ำยทีช่ ำระเงินเองบำงส่วนทีร่ะบุไว้ในหลักเก

ณฑ์ประกันภัยกำรแพทย์ขั้นพื้นฐำนในท้องถิ่น) 



 

4 

 

 

กำรตีควำม: 

วงเงินรำยวัน: ขีดจ ำกดัค่ำใช้จ่ำยสูงสุดส ำหรับกำรเข้ำรับกำรตรวจรักษำรำยวัน 

 

ค่ำเสียหำยส่วนแรก: กำรประกันภยัประเภทนี้ตั้งค่ำค่ำเสียหำยสว่นแรกเป็น 650 ห

ยวน (ในชว่งเวลำของกำรรับประกันภัย  หักเงินสะสมครั้งเดยีว 650 หยวน) สว่นที่

น้อยกว่ำค่ำเสียหำยสว่นแรก:จะไม่ไดร้ับกำรชดเชย 

 

5. ควำมรับผิดกำรประกันภยัส ำหรผัู้ป่วยใน: 

 

ใกรณผีู้เอำประกันภัยต้องเข้ำรับกำรรกัษำในโรงพยำบำลโดยผ่ำนกำรวินิจฉัยจำก

โรงพยำบำล เน่ืองจำกอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ  บรษิัทฯ จะช ำระ"เบ้ียประกันกำ

รรกัษำพยำบำลผู้ป่วยใน"ให้กับผู้เอำประกันภัย ในอัตรำร้อยละ 100 รักษำพยำบำ

ล ซึ่ง"เบ้ียประกันกำรรักษำพยำบำลผู้ปว่ยใน" อันไดแ้ก ่ค่ำผู้ดแูล  (วงเงิน 200 หย

วน / วัน อย่ำงมำกไมเ่กิน 60 วัน) ค่ำที่สร้ำงเวชระเบียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำให้ร่ำ

งกำยอลบอุ่น ค่ำเครื่องปรับอำกำศ  ค่ำเตียง ค่ำบริกำรตรวจสอบ ค่ำตรวจและรักษ

ำพิเศษ ค่ำธรรมเนียมกำรผ่ำตัด ค่ำยำ ค่ำรกัษำพยำบำล  ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจท

ำงห้องปฏิบัตกิำร ค่ำรงัสีและค่ำรกัษำพยำบำลที่เหมำะสม จ ำเป็นและช ำระเงินจริงๆ

แล้ว   

 

ในช่วงระยะเวลำกำรรับประกัน ไมว่่ำผู้เอำประกันภัยเข้ำรับกำรรกัษำในโรงพยำบ

ำลหนึ่งครั้งหรือขึ้นไป บริษทัฯ จะช ำระค่ำเบีย้ประกันภยั ตำมหลักเกณฑ์เรียกร้องค่

ำสินไหมทดแทนประกนั เมื่อค่ำเบี้ยประกันกำรรกัษำพยำบำลผู้ป่วยในแตล่ะครั้งสะ

สมเป็น 400,000 หยวน ควำมรับผดิกำรประกันภยันี้จะสิ้นสุดลง . 

 

ก็คือ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรกัษำในโรงพยำบำลหลังจำกได้รับกำรตรวจ

วินิฉัยโดยโรงพยำบำล เน่ืองจำกได้รับบำดเจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บ  สำมำรถขอทดร

องค่ำใช่จ่ำยผู้ป่วยในโดยโรงพยำบำลเครือข่ำยออนไลน ์ หรือขอช ำระเงินคืนหลัง

จำกช ำระเงินเองแล้ว 

 

สูตรกำรช ำระเงินคืน：ค่ำรักษำพยำบำลผู้ปว่ยในท่ีเหมำะสม * 100% = ค่ำใช้จ่ำยที่

ช ำระเงินคืน (ค่ำใช้จำ่ยที่เหมำะสมทั้งหมดไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่ช ำระเงินเองและค่ำใ

ช้จ่ำยทีช่ ำระเงินเองบำงส่วนที่ระบุไว้ในหลกัเกณฑ์ประกันภัยกำรแพทยข์ั้นพ้ืนฐำน

ในท้องถิ่น) 
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 หมำยเหต:ุ 

1) สถำนพยำบำลที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผดิกำรประกันกำรรักษำพยำบำลดังกล่ำว

ทั้งหมดเพียงจ ำกัดเฉพำะโรงพยำบำลของรฐัในแผ่นดินใหญ่ของสำธำรณรัฐประช

ำชนจีน แต่วำ่ ในกรณีที่ผู้เอำประกันเข้ำรบักำรรักษำพยำบำลทีพ่ื้นที่ผู้ป่วยแขกต่ำ

งประเทศ พื้นที่ผู้ปว่ย VIP  ห้องพักส่วนตวั ห้องเดี่ยว ห้องพกัผู้ปว่ยระดับ A  พื้นที่

ผู้ป่วยที่บ ำบัดพิเศษ ห้องพักผู้ป่วยที่บ ำบดัพิเศษ  และห้องพักผู้ป่วยข้ำรำชกำรชั้นสู

ง  และหอผู้ปว่ยทีค่ล้ำยคลึงกัน  บริษัทฯจะไม่ช ำระเงินคืนค่ำรกัษำพยำบำลทั้งหมด

   

2) ค่ำรกัษำพยำบำลที่เกี่ยวข้องกับควำมรบัผิดกำรประกันกำรรกัษำพยำบำลดังกล่

ำวทั้งหมดเพียงจ ำกัดค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรที่สำมำรถช ำระเงินคืนเกี่ยวกับโครงกำร

ประกันสุขภำพขั้นพื้นฐำนในท้องถิ่น  ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ช ำระเงินเองและค่ำใช้จ่ำยที่

ช ำระเงินเองบำงสว่น บริษัท จะไม่ช ำระเงินคืนได้ 

3) ผู้เอำประกันภยัเปน็ครั้งแรกหรือผู้เอำประกันภยัที่ไม่ต่อเน่ือง ภำยใน 30 วัน นับ

จำกวันทีก่ำรประกันภยัมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลำกำรรอคอย (ช่วงเวล

ำกำรสังเกต) ในกรณทีี่มีค่ำใช้จ่ำยกำรรกัษำพยำบำลผู้ป่วยในหรอืผู้ป่วยนอกในระ

ยะเวลำกำรรอคอย   บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบต่อข้อเรยีกร้องค่ำสนิไหมทดแทนประกั

น  ในกรณีทีผู่้เอำประกันภยัหรือผู้เอำประกันภยัต่อเนื่องประสบอุบัติเหตุและเข้ำรับ

กำรรักษำพยำบำล  ไม่มีระยะเวลำรอคอย 

4) ค่ำใช้จ่ำยกำรรกัษำพยำบำลทั้งหมดข้ำงต้น หำกบุคคลที่สำมอื่นๆช ำระเงินค่ำใ

ช้จ่ำยบำงส่วนหรือทั้งหมดแลว้ บริษัทฯ จะเพียงช ำระเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เหมำะสมแ

ละส่วนเหลือภำยในขอบเขตโครงกำรช ำระเงินคืนเบี้ยประกันกำรรักษำพยำบำลขั้

นพ้ืนฐำนในท้องถิ่น   แต่ส่วนวงเงินรำยวันเกี่ยวกับควำมมรับผิดกำรประกันภยั เช่

น ค่ำเตียง ค่ำบริกำรผู้ดูแล ค่ำใช้จ่ำยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉนิจะมีข้อจ ำกัดเหมื

อนกัน   หำกบุคคลที่สำมมีส่วนขดีจ ำกดัเกี่ยวกับสัดส่วนกำรเรยีกรอ้งค่ำสินไหม คว

รจะหักสว่นที่ช ำระเงินแล้วบนพื้นฐำนจ ำนวนเงินที่ถูกจ ำกัด  บริษทัฯ เพียงช ำระเงิน

เฉพำะจ ำนวนเงินส่วนที่เหลือ ถ้ำไม่มีอัตรำส่วนกำรช ำระเงิน ส่วนที่ถูกจ ำกัดจะขึ้น

อยู่กับมำตรฐำนกำรประกันกำรรกัษำพยำบำลขั้นพ้ืนฐำนในท้องถิ่นและจะหักจ ำน

วนเงินมำตรฐำนในโครงกำรนี้บนพ้ืนฐำนจ ำนวนเงินที่ถูกจ ำกัด เพียงช ำระเงินส่วน

ที่เหลือและขึ้นอยูก่ับจ ำนวนเงินเบ้ียประกันภยั  

5)ในกรณีที่ผู้เอำประกันภยัมีโรคภยัไข้เจ็บป่วยที่ส ำคัญหรือเรื้อรงัเกิดขึ้น ก่อนกำร

เอำประกันภัยครั้งน้ี บริษัท ประกันภัยจะไม่รบัผิดชอบในกำรช ำระค่ำเบี้ยประกันภยั
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กำรยกเว้นควำมรับผดิ 

1.กำรยกเว้นควำมรบัผิดกำรประกันภัยกรณีเสียชวีิตและควำมพกิำรที่ไมค่ำดคิด บ

ริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกำรช ำระค่ำเบี้ยประกันภัย  ในกรณีที่ผูเ้อำประกันภัยเสยี

ชีวิตหรือควำมพกิำร เนื่องจำกกรณดีังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณทีี่เจ้ำของกรมธรรม์หรือผูร้ับผลประโยชน์จงใจฆ่ำหรอืจงใจท ำร้ำยผู้เอ

ำประกันภยั  

(2) ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภยัจงใจท ำร้ำยตวัเอง ฆ่ำตัวตำย กระท ำควำมผิดโดยเจ

ตนำ หรือต้ำนทำนมำตรกำรบังคับทำงอำญำตำมกฎหมำย 

(3) ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภยัตกีัน เมำเหล้ำหรือได้รับผลกระทบจำกแอลกอฮอล์  รั

บประทำน เสพสูบหรือฉีดยำเสพติด 

(4) ในกรณีทีผู่้เอำประกันภัยขับยำนพำหนะหลังดื่มสรุำ ขับยำนพำหนะโดยไม่มีใ

บอนุญำตขับขี่ทีถ่กูต้อง หรือขับขีย่ำนพำหนะที่ไม่ได้รับใบส ำคัญสมควรเดินรถทีถู่

กต้อง 

(5) ในกรณทีี่สงครำม ควำมขัดแย้งทำงทหำร จลำจลหรือกำรกบฏติดอำวุธ 

(6) ในกรณทีี่ระเบิดนิวเคลียร์ รังสีนิวเคลียรห์รือมลพิษนิวเคลียร์ 

(7) ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภยัตั้งครรภ ์แท้ง  ท ำแท้ง  คลอดบุตร (รวมถึงกำรผำ่ตัด

คลอด)  คุมก ำเนิด  ปอ้งกันกำรตั้งครรภ ์ ท ำหมัน  รักษำภำวะมีบตุรยำก  ท ำให้มลีู

กโดยกำรผสมเทยีม และภำวะแทรกซ้อนที่เกิดจำกอำกำรข้ำงต้น 

(8) ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภยัประสบควำมประมำทเลินเล่อทำงกำรแพทย ์เน่ืองจำก

กำรศลัยกรรมเสรมิควำมงำม หรือกำรผ่ำตัดผู้ป่วยในหรือนอกอื่นๆ 

(9) ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภัยไมป่ฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของแพทย์ และใช้ยำโดยไม่

ได้รับอนุญำต แต่กำรใช้ยำที่ไมต่้องมีใบสั่งแพทย์ตำมค ำแนะน ำในกำรใช้นั้นไม่ มี

ข้อจ ำกัดนี ้ 

(10)ในกรณีทีผู่้เอำประกันภัยเกิดโรคเอดส(์ A I D S )หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโรคเอดส ์

(HIV positive); 

(11)ในกรณีทีผู่้เอำประกันภยัประกอบกีฬำท่ีมีควำมเสี่ยงสูง  เช่น กำรด ำน้ ำ กำรกร

ะโดดรม่ กำรปีนผำ กำรกระโดดบันจี้จัม  กำรขับขี่เครื่องร่อนหรอืร่มร่อน  กำรผจ

ญภัย มวยปล้ ำ กำรแข่งขันศิลปะกำรต่อสู ้ กำรแสดงผำดโผน กำรแข่งม้ำ กำรแข่ง

รถและกีฬอ่ืน ๆ 

(12)ในกรณีที่ผู้เอำประกันภยัเสียชีวิตหรือเป็นเหตุให้เกิดควำมพกิำรนอกประเทศจี

นแผ่นดินใหญ ่

(13) ในกรณีที่เอำประกันภัยโดยให้ข้อมลูเท็จ หรือไม้มีสถำนภำพกำรเป็นนักเรีย

นต่ำงด้ำวเอำประกันภยั ในฐำนะนกัศึกษำตำ่งด้ำว 
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(14) ในกรณทีี่เอำประกันภัยเกิดอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรท ำงำนไปด้วยเรยีนไปด้ว

ย  

ในกรณทีี่เกิดเหตกุำรณ์อย่ำงใดอยำ่งหนึ่งดงักล่ำวข้ำงต้น หำกผูเ้อำประกันภัยเสยี

ชีวิต บริษัทฯ จะสิ้นสดุควำมรับผิดกำรประกนัของผู้เอำประกันภัยนี้ 

 

2.กำรยกเว้นควำมรบัผิดกำรประกันทำงกำรแพทย ์ (กำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บจ

ำกอุบัติเหต ุ กำรรกัษำพยำบำลผู้ป่วยฉุกเฉนิ กำรรกัษำพยำบำลผู้ป่วยใน) 

ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภัยเกดิค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์ บริษัท ฯ จะไม่รับผดิชอบใน

กำรช ำระค่ำเบี้ยประกนัภัย เน่ืองจำกหนึ่งในกรณีดังต่อไปน้ี: 

(1) ในกรณทีี่เจ้ำของกรมธรรม์หรือผูร้ับผลประโยชน์จงใจฆ่ำหรอืจงใจท ำร้ำยผู้เอ

ำประกันภยั 

 (2) ในกรณีทีผู่้เอำประกันภัยจงใจท ำร้ำยตัวเอง กระท ำควำมผดิโดยเจตนำ หรือต้

ำนทำนมำตรกำรบังคับทำงอำญำตำมกฎหมำย 

(3) ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภยัตกีัน เมำเหล้ำหรือได้รับผลกระทบจำกแอลกอฮอล์  รั

บประทำน เสพสูบหรือฉีดยำเสพติด 

(4) ในกรณีทีผู่้เอำประกันภัยขับยำนพำหนะหลังดื่มสรุำ ขับยำนพำหนะโดยไม่มีใ

บอนุญำตขับขี่ทีถ่กูต้อง หรือขับขีย่ำนพำหนะที่ไม่ได้รับใบส ำคัญสมควรเดินรถทีถู่

กต้อง 

(5) ในกรณทีี่สงครำม ควำมขัดแย้งทำงทหำร จลำจลหรือกำรกบฏติดอำวุธ 

(6) ในกรณทีี่ระเบิดนิวเคลียร์ รังสีนิวเคลียรห์รือมลพิษนิวเคลียร์ 

(7) ผู้เอกประกันภยัมโีรคประจ ำตวั โรคทำงพันธุกรรม โรคที่เคยเป็นมำก่อน(ก่อนเ

อำประกันภยั มีโรคภยัไข้เจ็บหรือมีอำกำรอยู่ ในระยะเวลำเอำประกันภยัไม่ต่อเนื่อ

งกัน); 

 (8)ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภยัเกิดโรคเอดส์หรือเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โรคทำงเพศสั

มพันธ ์

(9) ในกรณีทีผู่้เอำประกันภยัตั้งครรภ ์แท้ง คลอดบุตร รักษำภำวะมีบุตรยำก กำรผ

สมพันธ์ุในหลอดทดลอง กำรตรวจสอบก่อนและหลังรับฝำกครรภ ์ กำรคุมก ำเนิด(ร

วมถึงกำรท ำหมัน)ท ำแท้ง และภำวะแทรกซอ้นที่เกิดจำกอำกำรขำ้งต้น 

(10) ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยประสบควำมประมำทเลินเล่อทำงกำรแพทย์ เน่ืองจำ

กกำรศัลยกรรมเสริมควำมงำม หรือกำรผ่ำตดัผู้ป่วยในหรือนอกอืน่ๆ 

(11)ในกรณีทีผู่้เอำประกันภยัเกิดคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรแพทย ์ เน่ืองจำกกำรดแูลฟัน เ

ช่น กำรขูดหินปูน  ทนัตกรรมรำกฟันเทียม  ฟันปลอม ใส่ฟันเทียำ ฟันชนิดเซรำมิก

  ฯลฯ และคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดจำกกำรซ่อมแซมช่องปำก  ทันตกรรมจดัฟัน  กำรดแูลช่

องปำกและควำมงำม (ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมของผู้เอำประกันภัย ซึ่งเกิดจำกกำรอุด
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ฟัน กำรถอนฟัน  กำรรกัษำเส้นประสำทฟัน กำรรกัษำฟันคุด และโรคเนื้อเยื่อปริทั

นต ์  เช่น โรคปรทิันต์อักเสบ  โรคเหงือกอักเสบ รำกฟันอักเสบ (ยกเว้นกำรรกัษำ

กำรฟอกฟันขำว) เน่ืองจำกโรคฟันผ ุทันตกรรมรำกฟัน ฟันร้ำว  ค่ำรักษำพยำบำล

ที่เหมำะสมที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในควำมรับผิดของบริษัทประกันภัย) 

(12) ในกรณีทีผู่้เอำประกันภัยเกิดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย ์ เน่ืองจำกศัลยกรรมกร

ะดูก กำรผ่ำตัดแก้ไขกระดกู  กำรบ ำบัดแบบฟื้นตัว  

(13) ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยตรวจสุขภำพ ตรวจโรคทัว่ไปเป็นตน้ และรำยกำรป้

องกันต่ำง ๆ ดูแล พกัฟื้น พักผ่อนหรือกำรดแูลเป็นพิเศษ เช่น กำรฉีดวัคซีนชนิดต่ำ

ง ๆ  นวดบ ำบัดรกัษำแบบสะท้อนส่วนเท้ำและนวดเพ่ือสุขภำพและอื่น ๆ  

(14) ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไมป่ฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของแพทย ์และใช้ยำ ทำยำ 

ฉีดยำโดยไม่ได้รับอนุญำต 

(15)ในกรณีทีผู่้เอำประกันภัยเกิดค่ำใช้จ่ำยกำรรกัษำพยำบำลนอกประเทศจีนแผ่น

ดินใหญ่ หรือโรงพยำบำลเอกชนในจีนแผ่นดินใหญ่ และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกรำ้นข

ำยยำ  บริษัทอุปกรณท์ำงกำรแพทย ์    

( 1 6 )ในกรณีทีผู่้เอำประกันภัยเกิดอุบัติเหตแุละกำรบ ำบัดตดิตำมที่เกิดขึ้นนอกประเ

ทศจีนแผ่นดินใหญ ่

(17)ค่ำโทรศัพท์ ค่ำขนส่ง และค่ำอำหำรของผู้เอำประกันภยั 

(18)ในกรณีทีผู่้เชี่ยวชำญมืออำชีพมีสว่นรว่มในกำรเล่นกีฬำท่ีมคีวำมเส่ียงสูงและ

กิจกรรมกีฬำท่ีมคีวำมเส่ียงสูง  เช่น ผู้เอำประกันภยัประกอบกิจกำรกีฬำท่ีมีควำมเสี่

ยงสูง เช่น กำรด ำน้ ำ  กำรกระโดดร่ม    ร่มร่อน  โรลเลอร์เบลด กำรสเก็ตน้ ำแข็ง  

กำรสกีหิมะ  กำรปีนผำ  กำรกระโดดบันจีจ้มั  มวยปล้ ำ ยูโด  เทควันโด ศลิปะกำรต่

อสู้  ศลิปะกำรป้องกันตัว ฟันกระบี่ 

(19) ในกรณีที่เอำประกันภยัโดยให้ข้อมูลเท็จ หรือไม้มีสถำนภำพกำรเป็นนักเรียน

ต่ำงด้ำวเอำประกันภยั ในฐำนะนักศกึษำต่ำงด้ำว 

(20) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องเกิดจำกกรณีที่ผูเ้อำประกันภัยรับกำรรกัษำแบบทดลองใ

นโรงพยำบำลเพ่ือจุดประสงค์ทดลองทำงกำรแพทย์  

(21) ในกรณีที่ไม่เปน็ไปตำมเกณฑ์กำรเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล ตำมหลักเกณฑ์

กำรเขำ้รับกำรรักษำของโรงพยำบำล  แตผู่เ้อำประกันภัยเขำ้รับกำรรกัษำพยำบำล

ที่โรงพยำบำล ตำมควำมปรำรถนำของตัวเอง  ส่วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะไม่ช ำระเงิ

นคืน 

(22) ค่ำรักษำพยำบำลที่เกีย่วข้องกับโดยไม่แจ้งควำมหรือไม่ไดร้ับกำรให้ค ำปรกึษ

ำทำงโทรศัพท ์400หรือไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ   

(23) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกระยะเวลำท ำงำนไปเรียนไปด้วยของผู้เอำประกันภยั 
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เบ้ียประกันภยั 

ควำมรับผิดชอบในกำรรับประ

กัน 

จ ำนวนเงินเบ้ียประ

กันภัย 

 

(หยวน) RMB 

8—69ปีบริบูรณ์  

 

เบ้ียประกันภัย 

(หยวน/คนครึ่งปี) 

เบ้ียประกันภัย 

(หยวน/คนปี) 

กำรเสียชีวิต+ ควำมพิกำรจำก

อุบัติเหตุ 
100000 

400 800 

กำรรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบั

ติเหตุ  
20000 

กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกแ

ละผู้ป่วยฉุกเฉิน 

(วงเงินรำยวัน 600 หยวน  ส่ว

นท่ีมำกกว่ำค่ำเสียหำยส่วนแร

ก650 หยวนข้ึนไป จะช ำระเงิ

นตำมสัดส่วน85%) 

20000 

เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำ

ล 
400000 

  

หมำยเหตุ: เรื่องที่ยังไม่เสร็จสิ้น จะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด” กำรประกันชีวติส ำหรับค

ณะบุคคลประจ ำหนึ่งปีของบริษัทผิงอัน ”(ฉบับPBYF(2009) 105 ) "กำรประกันกำ

รรกัษำพยำบำลผู้ป่วยบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุส ำหรับคณะบุคคลที่เพิม่เติมของบริษัทผิ

งอัน “(ฉบับPBYF(2020) 413)   "กำรประกันภยัทำงกำรแพทยผ์ู้ป่วยในส ำหรับ

คณะบุคคลของบริษัทผิงอัน  "  (ฉบับPBYF(2020) 413)  " กำรประกันภัยทำงกำ

รแพทยผ์ู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉนิส ำหรับคณะบุคคลแบบครอบคลุมขอ

งบริษัทผิงอัน"  (ฉบับPBYF(2020) 413)     "กำรประกันภัยทำงกำรแพทยผ์ู้ป่วยใ

นส ำหรับคณะบุคคลเพื่อสบำยใจของบริษัทผิงอัน" (มำตรำ A) (ฉบับPBYF(2020)

 413) และข้อก ำหนดอื่นๆ 

ในกรณทีี่ข้อควำมดังกล่ำวมีข้อพิพำทเกิดขึน้ กำรตีควำมแบบภำษำจีนเป็นหลักกำ

รปฏิบตั ิ
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ก่อนกำรรกัษำพยำบำล โปรดโทร. 4008105119 เพ่ือขอค ำปรึกษำ 

ลูกค้ำที่เคำรพรัก: 

หำกคุณต้องกำรรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกำรให้บรกิำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนประกัน

แบบครอบคลุมส ำหรบัคนต่ำงด้ำวในประเทศจีนของบริษัท ผิงอัน เอนเดำเม้นท์ อิน

ชัวรันซ ์จ ำกดั(Ping An Endowment Insurance Co., Ltd.) โปรดอ่ำนข้อควำ

มดังต่อไปนี้อย่ำงละเอียด 

 

(๑) ขั้นตอนกำรเรยีกร้องค่ำสินไหมทดแทนประกัน: 

ขั้นตอนกำรก ำหนดในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนประกัน หลังจำกอุบตัิเหตุปร

ะกันภยัเกิดขึ้น 

โทรศัพท์ให้ค ำปรกึษำและรำยงำน: 4008105119 

ในกรณทีี่เข้ำรบักำรตรวจรักษำเนื่องจำกโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โปรดโทร 40

08105119 โดยตรง    แพทย์กูภ้ัยจะสอบถำมปัญหำด้ำนสุขภำพ  ให้ค ำแนะน ำทำ

งกำรรักษำพยำบำล 

 และให้ค ำอธิบำยเกีย่วกับข้อควรระวังในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนประกัน  ใ

นกรณีที่แพทย์สอบถำมและแผนกผู้ปว่ยนอกตรวจวินิจฉัยแล้วคดิว่ำ ควรเข้ำรับกำ

รรกัษำพยำบำลในโรงพยำบำลต่อไป   สำมำรถขอทดรองค่ำใชจ้่ำยจำกบริษัทกู้ภั

ยได้    หลังจำกบริษัทกู้ภยัยืนยันต่อโรงพยำบำลแล้ว จึงตัดสินใจวำ่ จะเริม่ขั้นตอน

กำรรักษำพยำบำลผู้ปว่ยในหรือไม ่   ในกรณีที่นำยแพทย์ของบรษิัทกู้ภยัสอบถำม 

และลงทะเบยีน แต่เขำ้รับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลโดยตรงโดยไม่ผำ่นกำ

รรกัษำพยำบำลทีแ่ผนกผู่ปว่ยนอกด   (รวมถึงกรณีที่อำกำรไม่ถึงระดับเข้ำรับกำรรั

กษำพยำบำลในโรงพยำบำล แต่เรยีกร้องแพทย์แผนกผู้ปว่ยนอกเห็นด้วยให้เข้ำรับ

กำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำล)  บริษทักู้ภยัจะไมร่ับผิดชอบกำรทดรองค่ำรกัษ

ำพยำบำลในโรงพยำบำล  ในกรณีที่ไม่ยื่นขอตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น  และทด

รองค่ำรกัษำพยำบำลโดยตนเอง จะไม่สำมำรถไดร้ับจ ำนวนเงินที่ช ำระเงินคืนได้ 

  

(๒) กำรเรยีกร้องค่ำสนิไหมทดแทนควรจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณทีี่เสี่ยชวีิตหรือควำมพกิำรจำกอบุัติเหตุ 

A.ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เอำประกันภัยและส ำเนำหน้ำท ำวีซ่ำ 

B.  ในกรณทีี่ผู้เอำประกันภยัเป็นคนพิกำรจะต้องแสดงหนังสือรบัรองกำรประเมินค

วำมพิกำร (รำยงำนประเมินผลซึ่งออกโดยหน่วยงำนประเมินผลที่ระบุไว)้ 

C. ใบมรณะบัตรของผู้เอำประกันภยั 

D .หนังสือรับรองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด 
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และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับผลประโยชน์ 

E .  ในกรณทีี่เกิดอุบตัิเหตุ จะต้องให้หนังสือรับรองอุบัติเหตุและเอกสำรเกีย่วกับคุ

ณลกัษณะของแผนกที่เกี่ยวข้อง (ในกรณทีี่เป็นอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร จะต้องไดร้ั

บหนังสือรับรองควำมรับผิดชอบในกำรจรำจรจำกหนว่ยงำนบริหำรกำรจรำจร  ใน

กรณีที่เกิดเหตกุำรณต์กจำกที่สูงและจมน้ ำเป็นต้น จะต้องมีเอกสำรเกี่ยวกับคุณลัก

ษณะอุบัติเหตุหรือกำรฆ่ำตัวตำยที่ออกโดยหน่วยงำนต ำรวจสันติบำลหรือหน่วยงำ

นที่เกี่ยวข้อง ในกรณทีี่กำรดื่มเหล้ำท ำให้เกดิอุบัติเหตุ จะต้องมีรำยงำนปริมำณแอ

ลกอฮอล์) 

 

2) กำรรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ  

A.ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เอำประกันภัยและส ำเนำหน้ำท ำวีซ่ำ 

B. ประสบกำรณ์อุบตัเิหตุและหนังสือรับรองอุบัติเหตุ (ในกรณีเกดิอุบัติเหตุจรำจร 

จะต้องแสดงหนังสือรบัรองควำมรับผิดชอบอุบัติเหตุจรำจรของหน่วยงำนบริหำรกำ

รจรำจร) 

C.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน   

D. เวชระเบียนที่เข้ำรบักำรรักษำพยำบำลแต่ละครั้ง(วันที่เวชระเบียน จะต้องตรงกั

บวันที่ใบเสร็จรับเงิน) รำยละเอียดคำ่ใช้จ่ำย ส ำเนำรำยงำนกำรตรวจสอบและทดส

อบ 

 

3) กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยฉกุเฉิน 

A.ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เอำประกันภัย และส ำเนำหน้ำท ำวซีำ่ 

B. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน 

C .  เวชระเบียนที่เข้ำรับกำรรกัษำพยำบำลแต่ละครั้ง(วันที่เวชระเบียนจะต้องตรงกั

บวันที่ใบเสร็จรับเงิน) รำยละเอียดคำ่ใช้จ่ำย ส ำเนำรำยงำนกำรตรวจสอบและทดส

อบ 

หำกค่ำเสียหำยส่วนแรกเตม็ 650 หยวนแลว้  คุณต้องส่งต้นฉบับใบแจ้งหนี้ต่ ำกว่ำ 

650 หยวน  เวชระเบียน รำยละเอียดค่ำใชจ้่ำย และส ำเนำแบบฟอร์มรำยงำนกำร

ตรวจสอบและทดสอบ 

 

4) กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน 

A.ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เอำประกันภัย และส ำเนำหน้ำท ำวซีำ่ 

B.ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุ   จะต้องแสดงหนังสือรับรองกำรเกิดอุบตัิเหตุ (ในกรณีเกิ

ดอุบัติเหตุจรำจร จะต้องแสดงหนังสือรับรองควำมรับผิดชอบอุบัติเหตุจรำจรของห

น่วยงำนบริหำรกำรจรำจร) 
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C.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยใน รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต้นฉบับ  

D. ข้อสรุปจ ำหน่ำยหรือส ำเนำเวชระเบียนโรงพยำบำล 

 

ค ำอธิบำยพิเศษข้อ 2) - 4)ดังกล่ำวข้ำงต้น : 

(1) ทุกครั้งที่ขอเรยีกร้องค่ำสินไหมทดแทน:  ในหลกัฐำนข้อมลูขอสมัครจะต้องแน

บหมำยเลขบัญชีธนำคำรของผู้เอำประกันภยัในจีนแผ่นดินใหญ่ และข้อมูลบัญชีที่

ถูกต้องของบัญชีนี ้ ซึง่รวมถึงชื่อบัญชี เลขที่บัญชีและข้อมูลบัญชีธนำคำร  สำมำร

ถบันทึกข้อมูลข้ำงต้นโดยผ่ำนส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำก หรือตำรำ 

ข้อมูลลูกคำ้ธนำคำร  (สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 4008105119) 

(2) ในกรณทีี่เกิดอุบตัิเหตุประกันภยัครั้งเดยีว แต่รับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำ

บำลมำกกว่ำสองแห่ง (รวมถึงสอแห่ง) ตำมล ำดับ  จะต้องแสดงหนังสือรับรองกำรวิ

นิจฉัยและส ำเนำเวชระเบียนแตล่ะครั้งและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

(3) โรงพยำบำลจะตอ้งเป็นโรงพยำบำลของรัฐในแผ่นดินใหญ่ของสำธำรณรัฐปร

ะชำชนจีน  ค่ำใช้จ่ำยที่ขอเรยีกร้องค่ำสินไหมทดแทน  ควรเป็นค่ำใช้จ่ำยที่อยู่ใน

ขอบเขตกำรข ำระเงินคืนตำมข้อก ำหนดกำรประกันภัยทำงกำรแพทย์ขั้นพื้นฐำนใ

นท้องถิ่น 

 

5) กำรขอค่ำบรกิำรผูดู้แล 

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ค่ำบริกำรผูดู้แลที่ออกโดยโรงพยำบำลหรือ บรษิัทผู้ดูแลในชว่งร

ะยะเวลำกำรรักษำพยำบำล 

 

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

ผู้รับ: 来华项目组 

โทรศัพท:์ 4008105119 

 

โปรแกรมนี้เป็นผลติภณัฑ์ประกันภัยเป็นชุด 

ส ำหรับกำรอัปเดตโปรไฟล์ประกันภยัล่ำสุด  โปรดเข้ำสูร่ะบบเว็บไซต์ www.lxbx.n

et เครือข่ำยกำรประกันภยันักศกึษำต่ำงชำติในประเทศจีน  

หน้ำเว็บสีนี้ใช้ส ำหรับท ำควำมเข้ำใจกับเนื้อหำของผลติภณัฑ ์ กำรตีควำมเนื้อหำสุ

ดท้ำยข้ำงต้นเป็นของบริษัท ผิงอัน เอนเดำเม้นท์ อินชัวรันซ ์จ ำกดั(Ping An End

owment Insurance Co., Ltd.)  

ในกรณทีี่มีข้อพิพำท  กำรตีควำมภำษำจีนเป็นเกณฑ์ 


