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กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิหตุการเดนิทางภายในประเทศไทยแบบกลุ่ม”เมืองไทย Happy Passenger” 
 Domestic Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” 

โดยการเชื&อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกนัภยัซึ&งเป็นสว่นหนึ&งของกรมธรรม์ประกนัภยันี 1 และเพื&อ
เป็นการตอบแทนเบี 1ยประกันภัยที&ผู้ เอาประกันภัยต้องชําระภายใต้เงื&อนไขและข้อกําหนดทั&วไป ข้อตกลง
คุ้ มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทให้สัญญากับผู้ เอาประกันภัย
ดงัตอ่ไปนี 1 
 
หมวดที; 1 คาํจาํกัดความ 

ถ้อยคําและคําบรรยายซึ&งมีความหมายเฉพาะที&ได้ให้ไว้ในสว่นใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือ
เป็นความหมายเดียวกันทั 1งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื&นใน
กรมธรรม์ประกนัภยั 
1 กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื&อนไขและ

ข้อกําหนดทั&วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย 
ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภัย และ
เอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื&อนไขและข้อกําหนดทั&วไป ความ
คุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ&งถือเป็น
สว่นหนึ&งแห่งสญัญาประกนัภยั 

2 บริษัท หมายถงึ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
3 ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที& ระบุ ชื& อ เ ป็นผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกนัภยันี 1 และ/หรือใบรับรองประกนัภยันี 1 ซึ&งเป็นผู้
จดัให้มีการประกนัภยัเพื&อประโยชน์ของผู้ เอาประกนัภยั    

4 ผู้ เอาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที&ระบุ ชื&อ เป็นผู้ เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยันี 1 และ/หรือ เอกสารแนบ ซึ&งเป็นบุคคลที&ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยันี 1    

5 ระยะเวลาเอาประกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาตั 1งแต่เริ&มความคุ้มครองจนกระทั&งเวลาที&กรมธรรม์
ประกันภัยสิ 1นสุดความคุ้มครอง ตามที&ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั 

6 อบุติัเหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ที&เกิดขึ 1นอย่างฉับพลนัจากปัจจัยภายนอกร่างกาย 
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และทําให้เกิดผลที&ผู้ เอาประกนัภยัมิได้เจตนาหรือมุ่งหวงั   
7 การบาดเจ็บ หมายถงึ การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ&ง

เกิดขึ 1นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตอืุ&น 
8 การเจ็บป่วย หมายถงึ อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที&เกิดขึ 1นกับ      

ผู้ เอาประกนัภยั 
9 การบาดเจ็บสาหสั                

การเจ็บป่วยรุนแรง 
หมายถงึ ในกรณีของผู้ เอาประกันภัย หมายถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือ

การเจ็บป่วยรุนแรงซึ&งต้องการการรักษาจากแพทย์ และจะมี
ผลทําให้ผู้ เอาประกันภัยได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าไม่
สามารถเดนิทางต่อไปได้ตามกําหนดการเดินทางเดิม  
ในกรณีของญาติสนิท หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการ
เจ็บป่วยรุนแรง ซึ&งได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเป็นอนัตราย
แก่ชีวิต และมีผลทําให้ผู้ เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทาง
ต่อไปได้ตามกําหนดการเดินทางเดิม  

10 ระยะเวลาการเดินทาง หมายถงึ ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั 1งของผู้ เอาประกันภัยที&ได้รับ
ความคุ้ มครองซึ&งเริ& มต้นและสิ 1นสุดภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 
10.1  ความคุ้มคครองการเดินทางภายในประเทศไทย: 
เริ&มต้นตั 1งแต่ผู้ เอาประกันภัยเดินทางออกจากบ้าน สถานที&
ทํางาน หรือสถานที&เริ&มต้นการเดินทางที&อยู่ภายในอาณาเขต
ประเทศไทย ทั 1งนี 1แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ 1นทีหลงั และดําเนิน
ต่อเนื&องกันไปจนกระทั&งผู้ เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงบ้าน 
หรือสถานที&ทํางาน หรือสถานที&เริ&มต้นการเดินทางที&อยู่ภายใน
อาณาเขตประเทศไทย หรือผู้ เอาประกันภัยเดินทางออกจาก
ประเทศไทย แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดขึ 1นก่อน เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็นอย่างอื&นในกรมธรรม์ประกนัภยันี 1 
10.2  การขยายระยะเวลาการเดินทาง: หากผู้ เอา
ประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาที&กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับและจําเป็นต้องรับการรักษาอย่าง
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ต่อเนื&องในฐานะผู้ ป่วยใน กรมธรรม์ประกนัภยันี 1จะขยายความ
คุ้มครองไปจนถึงวันที&บริษัท หรือบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ
พิจารณาว่าผู้ เอาประกนัภยัสามารถออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเดินทางกลบับ้าน หรือสถานที&
ทํ า ง า น  ห รื อ ส ถ า น ที& เ ริ& ม ต้ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที& ย ว
ภายในประเทศไทย (ที&อยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทย) ได้ 
ทั 1งนี 1บริษัทจะจํากัดความรับผิดสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกนัภยัที&ได้ระบไุว้ที&หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

11 ผู้ขนสง่สาธารณะ หมายถงึ ผู้ ขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรือทางนํ 1าที&ได้รับ
อนุญาตประกอบการจากหน่วยงานของรัฐบาลที&ถูกต้องตาม
กฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่งผู้ โดยสาร โดยมี
ค่าตอบแทนตามเส้นทางที&ได้กําหนดไว้แน่นอนและเป็นเส้นทาง
ตามปกตนิิยม 

12 แพทย์ หมายถงึ ผู้ที&สําเร็จการศกึษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ได้ขึ 1น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ&นที&ให้บริการทางการ
แพทย์ หรือทางด้านศลัยกรรม   

13 พยาบาล หมายถงึ ผู้ที&ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
14 โรงพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ&งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย

สามารถรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที&
ที& มีจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที&เพียงพอตลอดจนการ
จดัการให้บริการที&ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ&งมีห้องสําหรับ
การผา่ตดัใหญ่และได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนดําเนินการเป็น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั 1นๆ 

15 ผู้ ป่วยใน หมายถงึ ผู้ ที& จํ า เ ป็ น ต้อ ง เ ข้ า รั บก าร รั กษา ใน โร งพย าบา ล ห รื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชั&วโมง ซึ&งต้อง
ลงทะเบียนเป็นผู้ ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคําแนะนํา
จากแพทย์ตามข้อบ่งชี 1ซึ&งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และใน
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ระยะเวลาที&เหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยนั 1นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ ป่วยในแล้ว
ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั&วโมง 

16 สถานพยาบาลเวชกรรม  หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ&งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
ดําเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนั 1น ๆ 

17 คลนิิก หมายถงึ สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที&ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ดํา เ นินการโดยแพทย์ใ ห้ ทําการ รักษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉยัโรค และไมส่ามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ 

18 ภมิูลําเนา หมายถงึ ประเทศที&ผู้ เอาประกนัภยัแจ้งให้บริษัททราบวา่ผู้ เอาประกนัภัย
มีสญัชาตนิั 1นๆ 

19 ญาติสนิท หมายถงึ คู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี& น้องร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกนั ผู้ ที&เป็นผู้ดูแล ผู้ถูกดแูลตามกฎหมาย ปู่  ย่า ตา 
ยายของ      ผู้ เอาประกนัภยั และบิดา มารดาของคูส่มรส   

20 
 

ผู้ใกล้ชิดในทางธุรกิจ หมายถงึ บุคคลที&เกี&ยวข้องกับผู้ เอาประกันภัยในการทําธุรกิจ (ไม่ใช่
ลูกจ้างของผู้ เอาประกันภัย) ที&มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที&
ต่อเนื&องกับผู้ เอาประกันภัย และมีการพึ&งพาทางธุรกิจซึ&งกัน
และกนักบัผู้ เอาประกนัภยั 
บคุคลทางธุรกิจที&ร่วมเดินทางไปกบัผู้ เอาประกนัภยัด้วยจุดหมาย
เดียวกนัและจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจของผู้ เอาประกนัภยั หรือ 
ลกูจ้างของผู้ เอาประกนัภยั 

21 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถงึ หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที&
เป็นสากล และนํามาซึ&งแผนการรักษาที&เหมาะสมกับผู้ ป่วย
ตามความจําเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกบัข้อสรุปจาก
ประวติัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชนัสตูร
หรืออื&นๆ (ถ้ามี) 

22 ความจําเป็นทางการแพทย์ หมายถงึ การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที&มีเงื&อนไข ดงันี 1 
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   22.1 ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้ รับบริการ 

   22.2 ต้องมีข้อบ่งชี 1ทางการแพทย์อย่างชดัเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบติัปัจจบุนั 

   22.3 ต้องมิใช่เพื&อความสะดวกของผู้ รับบริการ หรือของ
ค ร อ บ ค รั ว ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ห รื อ ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 

   22.4 ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดแูลผู้ ป่วยที&เหมาะสม ตามความจําเป็นของภาวะการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้ รับบริการนั 1นๆ 

23 ค่า ใ ช้จ่ ายที& จํ า เ ป็น แล ะ
สมควร 

หมายถงึ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที&ควรจะเป็นเมื&อ
เทียบกับการให้บริการของโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล
เวชกรรม หรือคลินิกที& เรียกเก็บกับผู้ ป่วยทั&วไปของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ&งผู้ เอา
ประกนัภยัเข้ารับการรักษานั 1น 

24 สภาพที&เป็นมากอ่น 
การเอาประกนัภยั 

หมายถงึ โรค (รวมทั 1งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที&เกิด
ขึ 1นกับผู้ เอาประกันภัยภายใน 24 เดือน ก่อนวันที&ความ
คุ้ มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี 1จะมีผลบังคับซึ&งมี
นัยสําคญัเพียงพอที&ทําให้บุคคลทั&วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย 
ดูแลหรือรักษา หรือทําให้แพทย์ พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือ
รักษา 

25 เอดส์ (AIDS) หมายถงึ ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง  (AcquiredImmune Deficiency 
Syndrome) ซึ&งเ กิดจากการติดเชื 1อไวรัสเอดส์ และให้
หมายความรวมถึงการติดเชื 1อจุลชีวภาพ เนื 1องอกร้ายแรง 
(Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วย
ใดๆ ซึ&งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส 
HIV (Human Immunodeficiency Virus) ก า ร ติ ด เ ชื 1อ จุ ล
ชีวภาพ ให้รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเฉพาะเชื 1อที&ทําให้เกิดโรคปอด
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บวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) 
เชื 1อที&ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบหรือเรื 1อรัง (Organism Or 
Chronic Enteritis) เชื 1อไวรัส (Virus) และ/หรือ เชื 1อราที&
แพร่กระจายอยู่ทั&วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื 1อ
งอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไมจํ่ากดั
เฉพาะเนื 1องอก Kaposi’s Sarcoma เนื 1องอกเซลล์นํ 1าเหลืองที&
ระบบศนูย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื&นๆ ซึ&งเป็นที& รู้จักใน
ปัจจุบันนี 1ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้ มกันบกพร่อง(Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ&งเป็นสาเหตทุี&ทําให้
คนที&เป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ 
โ ร ค ภู มิ คุ้ ม กัน บ ก พ ร่ อ ง  (AIDS) ใ ห้ ร ว ม ถึ ง เ ชื 1อ ไ ว รั ส 
HIV(Human Immunodeficiency Virus) โรคที&ทําให้เยื&อ
สมองเสื&อม(Encephalopathy Dementia) และการระบาด
ของเชื 1อไวรัส 

26 การกอ่การร้าย หมายถงึ การกระทําซึ&งใช้กําลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง การ
กระทําการแทน หรือที&เกี&ยวเนื&องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ&ง
กระทําเพื&อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงค์ ที&
คล้ายคลึงกัน รวมทั 1งเพื&อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหนึ&งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ตื&นตระหนกหวาดกลวั 

27 บริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ หมายถงึ นิติบุคคลที&ได้รับมอบอํานาจจากบริษัทในการให้บริการความ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแต่เพียงผู้ เดียวแก่ผู้ เอาประกนัภยัตามที&
ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

28 บ้าน หมายถงึ สถานที&ที&ผู้ เอาประกันภัยใช้อยู่อาศยัเป็นประจําถาวร หรือที&อยู่
ตามทะเบียนบ้านภายในประเทศไทย ตามที&ได้แจ้งให้บริษัท
ทราบ สําหรับกรณีที&ผู้ เอาประกนัภยัมีภูมิลําเนาหรือสถานที&ตั 1ง
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ของบ้านอยูใ่นประเทศไทย 
29 สถานที&ทํางาน หมายถงึ สถานที&ที&ผู้ เอาประกนัภยัทํางานในประเทศไทย 
30 จดุหมายปลายทาง หมายถงึ จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ที& ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย เ ดิ น ท า ง ไ ป

ภายในประเทศไทย 
31 สถานที&เริ&มต้นการเดินทาง

ภายในประเทศไทย 
หมายถงึ สถานที&ภายในอาณาเขตประเทศไทยซึ&งใช้เป็นที&เริ&มต้นการ

เดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทยตามวันเริ& มความ
คุ้มครองที&ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั สําหรับกรณีที&
ผู้ เอาประกันภัยมีภูมิลําเนาหรือสถานที&ตั 1งของบ้านอยู่นอก
ประเทศไทย 
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หมวดที; 2 เงื;อนไขและข้อกําหนดทั;วไป 

2.1  สัญญาประกันภัย 
 สญัญาประกันภัยนี 1เกิดขึ 1นจากการที&บริษัทเชื&อถือข้อแถลงของผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้
เอาประกนัภยัในใบคําขอเอาประกนัภยั และข้อแถลงเพิ&มเติม (ถ้ามี) ที&ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอา
ประกันภัยลงลายมือชื&อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื&อนไขและข้อกําหนดทั&วไป ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตาม
กรมธรรม์ประกนัภยันี 1ไว้ให้ 
 ในกรณีที&ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แตแ่ถลงข้อความอนัเป็นเท็จใน
ข้อแถลงตามวรรคหนึ&ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั 1นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ&ง
ถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั 1นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเก็บเบี 1ยประกนัภัยสูงขึ 1นหรือบอกปัดไม่ยอมทํา
สญัญา สญัญาประกนัภยันี 1จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมี
สิทธิบอกล้างสญัญาได้ 
 บริษัทจะไมป่ฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัข้อแถลงนอกเหนือจากที&ผู้ เอาประกนัภยัได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ&ง 
2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี;ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 
              กรมธรรม์ประกันภัยนี 1 รวมทั 1งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญา
ประกันภยั การเปลี&ยนแปลงข้อความใดๆในสญัญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และได้บันทึกไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัภยันี 1 หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจงึจะสมบรูณ์ 
2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกนัภัยนี 1จะให้ความคุ้มครองผู้ เอาประกนัภัยตามคําจํากดัความ "ระยะเวลาการเดินทาง" 
ทกุครั 1งที&ผู้ เอาประกนัภยัเดินทางภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั  

ทั 1งนี 1ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยันี 1จะสิ 1นสดุโดยอตัโนมติัเมื&อผู้ เอาประกนัภัยเดินทางออก
นอกอาณาเขตประเทศไทย  
2.4 การตีความ 
 ในกรณีที&มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ 1นที&เกี&ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยนี 1 ให้ตีความตามกฎหมายไทย และ
คูส่ญัญาตกลงยินยอมให้ฟ้องร้องในเขตอํานาจของศาลในประเทศไทย  
2.5 การตรวจทางการแพทย์ 
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 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้ เอาประกนัภัยเท่าที&จําเป็น
กบัการประกันภัยนี 1 และมีสิทธิทําการชนัสูตรพลิกศพในกรณีที&มีเหตจํุาเป็นและไมเ่ป็นการขัดต่อข้อกฏหมาย
โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่าย 

2.6 การเข้าสวมสิทธิ 
 ในกรณีบริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยันี 1 บริษัทจะเข้าสวมสิทธิของผู้ถือ
กรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยัเพื&อที&จะใช้สิทธินั 1นทําการเรียกร้องตอ่บุคคล หรือองค์กรที&ควรจะ
มีสว่นรับผิดชอบในความสญูเสียนั 1น และผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องดําเนินการ
จดัสง่เอกสารและสิ&งของใดๆ หรือกระทําการใดๆ ที&จําเป็นเพื&อที&จะรักษาสิทธิในการเรียกร้องนั 1นไว้โดยที&ผู้ ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทําการใดๆ ที&จะทําให้สูญเสียสิทธิดังกล่าว
ภายหลงัที&เกิดความสญูเสียนั 1นแล้ว 

2.7 การแจ้งและการเรียกร้อง  
       ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัย ผู้ รับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที&มีการเสียชีวิต
ต้องแจ้งให้บริษัททราบทนัที เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่มีเหตจํุาเป็นอนัสมควรจงึไมอ่าจแจ้งให้บริษัททราบในทนัทีได้ 
แต่ได้แจ้งโดยเร็วที&สดุเท่าที&จะกระทําได้แล้ว สําหรับสถานการณ์อื&นๆ จะต้องแจ้งให้เร็วที&สดุ แตไ่ม่เกิน 30 วนั
หลงัจากวนัเกิดเหต ุ 
 กรณีผู้ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยัไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบในระยะเวลาที&
กําหนดข้างต้น ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยจะไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน หากผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกันภัยสามารถพิสจูน์ได้ว่าการไม่แจ้งนี 1เป็นเหตุอนั
สมควรซึ&งไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกันภยั และได้จดัดําเนินการ
เรียกร้องมายงับริษัทเร็วที&สดุเท่าที&จะกระทําได้แล้ว 

2.8  การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย  

2.8.1 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 
  การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้ เอา
ประกันภัยจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี 1ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที&ออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลนิิกโดยคา่ใช้จ่ายของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริษัท 
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2. ใบรายงานแพทย์ที&ระบุอาการสําคญั  ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบัที&แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกบัใบเสร็จรับเงิน 
4. สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เอาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

 ใบเสร็จรับเงินที&แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืน
ต้นฉบบัใบเสร็จที&รับรองยอดเงินที&จ่ายไป เพื&อให้ผู้ เอาประกนัภัยไปเรียกร้องสว่นที&ขาดจากผู้ รับประกนัภยัราย
อื&น แตห่ากผู้ เอาประกนัภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอื&นใด หรือจากการประกนัภยัอื&น
มาแล้ว ให้ผู้ เอาประกนัภยัส่งสําเนาใบเสร็จที&มีการรับรองยอดเงินที&จ่ายจากสวสัดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื&น 
เพื&อเรียกร้องสว่นที&ขาดจากบริษัท 

2.8.2 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
เนื&องจากอบุตัเิหต ุ

  ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภัยจะต้องส่งหลกัฐานดงัตอ่ไปนี 1ให้แก่บริษัท
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที&แพทย์ลงความเหน็วา่ทพุพลภาพถาวรสิ 1นเชิงหรือสญูเสียอวยัวะ โดยค่าใช้จ่ายของผู้
ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือ ผู้ เอาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบรายงานแพทย์ที&ยืนยนัการทพุพลภาพถาวรสิ 1นเชิง หรือสญูเสียอวยัวะ 
3. สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เอาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 

2.8.3 กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตเนื&องจากอบุติัเหต ุ  
   ผู้ รับประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดงัต่อไปนี 1ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที&ผู้ เอา
ประกนัภยัเสียชีวิต โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับประโยชน์ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบมรณบตัร 
3. สําเนารายงานการชนัสตูรพลิกศพ 
4. สําเนาบนัทกึประจําวนัของตํารวจ 
5. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทบั “ตาย” ของผู้ เอาประกนัภยั     
6. สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เอาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดินทาง 
7. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับประโยชน์ 
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 2.8.4 กรณีเรียกร้องค่าทดแทนอื&น ๆ  
 ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือผู้ เอาประกนัภัยจะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี 1ให้แก่บริษัท
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที&ได้แจ้งการเรียกร้องต่อบริษัท  โดยค่าใช้จ่ายของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภัย และ/หรือ
เอาประกนัภยั 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริษัท 
2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั 
3. สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เอาประกนัภยั หรือหลกัฐานการเดนิทางอื&นๆ 
4. บนัทกึประจําวนัของตํารวจ (ถ้ามี) 
5. ใบกํากบัสินค้าและเอกสารประกอบที&เกี&ยวข้องอื&น ๆ  
6. เอกสารหรือจดหมายยืนยันของผู้ ขนส่งสาธารณะ รวมถึงรายละเอียดของการเดินทางที&

เกี&ยวข้อง (ถ้ามี) 
7. ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง และ

ข้อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทาง ผู้ เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานเพิ&มเติม
ดงัตอ่ไปนี 1 
ก. เอกสารยืนยนัว่าผู้ เอาประกนัภยัได้จ่ายเงินมดัจําคา่เดินทางและค่าที&พกั รวมทั 1งเอกสาร

ต้นฉบบัของค่าใช้จ่ายเพิ&มเตมิสําหรับคา่เดนิทางและค่าที&พกัที&ได้จ่ายไป  
ข. เอกสารค่ารักษาพยาบาลหรือใบมรณบัตรจากแพทย์ที&ให้การรักษาพยาบาลผู้ เอา

ประกนัภยั ญาตสินิท หรือผู้ใกล้ชิดในทางธุรกิจ สําเนาหมายเรียกตวั 
8. สําเนาคําสั&งในจํานวนเงินที&ต้องใช้ในการประกนัตวั 
9. เอกสารอื&นๆ ที&บริษัทอาจขอเพิ&มเตมิ หากจําเป็น 

           การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวจะไม่ทําให้ผู้ เอาประกันภัยเสียสิทธิในการเรียกร้องไป 
หากผู้ เอาประกนัภัยแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตอุนัสมควรที&ไมส่ามารถสง่หลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที&
กําหนด เว้นแตไ่ด้สง่โดยเร็วที&สดุเทา่ที&จะกระทําได้แล้ว 
2.9 การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที&บริษัทได้รับหลกัฐานแสดงความสญูเสียหรือความ
เสียหายที&ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้ผู้ รับประโยชน์ส่วนค่า
ทดแทนอย่างอื&นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกนัภยั 
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ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าการเรียกร้องเพื&อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวข้างต้น
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภัย ระยะเวลาที&กําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จําเป็น แตท่ั 1งนี 1จะไมเ่กิน 90 วนั นบัแตว่นัที&บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
     หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้
ดอกเบี 1ยให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี ของจํานวนเงินที&ต้องจ่าย ทั 1งนี 1นบัแต่วนัที&ครบกําหนดชําระ 
2.10 การเรียกร้องผลประโยชน์โดยฉ้อฉล 
 บริษัทจะไมรั่บผิดสําหรับการเรียกร้องผลประโยชน์อนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตของผู้ ถือกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรือผู้ เอาประกันภัย ผู้ รับผลประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ที&ได้ใช้วิธีการหรือ
เครื&องมือที&ฉ้อฉลใดๆ เพื&อให้ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี 1 และบริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยนี 1ได้ทันที ในกรณีนี 1 บริษัทจะคืนเบี 1ยประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัยโดยหกัเบี 1ยประกันภัยสําหรับ
ระยะเวลาที&กรมธรรม์ประกนัภยันี 1ได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามสว่น 

2.11     การชาํระเบี Wยประกันภัยและการคืนเบี Wยประกันภัย 
2.11.1 เบี 1ยประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทนัที โดยผู้ ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอาประกนัภัย 

และกรมธรรม์ประกนัภยัจะเริ&มมีผลบงัคบัตามวนัที&ที&ระบใุนตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  
2.11.2 การยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัโดยผู้ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั และ/หรือเอาประกนัภัยหลงัจาก

บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกนัภยัแล้วจะไมมี่การคืนเบี 1ยประกนัภยั  
  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยตามเงื&อนไขในข้อนี 1 ต้องเป็นการบอกเลิกทั 1งฉบบัเท่านั 1น ไม่สามารถ

เลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงสว่นหนึ&งสว่นใดได้ 

2.12 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีที&มีข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี 1ระหว่างผู้ มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั 1นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี 1ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ด้วยอนญุาโตตลุาการ 

2.13     เงื;อนไขบังคับก่อน 
 บริษัทอาจจะไมรั่บผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี 1 เว้นแตผู่้ เอาประกนัภัย 
ผู้ รับประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักลา่วแล้วแตก่รณี ได้ปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามสญัญาประกนัภัยและ
เงื&อนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภยั 
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หมวดที; 3 ข้อยกเว้นทั;วไป 

การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี 1ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสญูเสีย หรือความเสียหาย อนั
เกิดจาก หรือสืบเนื&องจากสาเหต ุหรือที&เกิดขึ 1นในเวลาดงัต่อไปนี 1 

1. การกระทําของผู้ เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิuสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ยกเว้นอยู่ภายใต้การดแูลของแพทย์  
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิuสุรา” นั 1น ในกรณีที&มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ มีระดบัแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั 1งแต ่150   มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ขึ 1นไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 

3. การได้รับเชื 1อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื 1อโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํ 1า ซึ&งเกิดจากบาดแผลที&
ได้รับมาจากอบุติัเหต ุ

4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เว้นแต่ที&จําเป็นจะต้องกระทํา เนื&องจากได้รับบาดเจ็บซึ&งได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนี 1 และได้กระทําภายในระยะเวลาที&กําหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั 

5. การแท้งบตุร 

6. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแตก่ารรักษาที&ได้เกิดขึ 1นภายใน 7 วนันบัจากวนัที&เกิดอบุติัเหต ุ

7. การเปลี&ยนหรือใสฟั่นปลอม   การครอบฟัน ทนัตกรรมประดษิฐ์ 

8. อาหารเป็นพิษ 

9. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื&อน 
(Spondylolisthesis) กระดกูสนัหลงัเสื&อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดกูสนัหลัง
อักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื&อน 
(Dislocation) ของกระดกูสนัหลงัอนัเนื&องมาจากอบุติัเหต ุ

10. ขณะที&ผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที&เป็นทหาร ตํารวจ ผู้ ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงาน
ดบัเพลิง หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบตักิารในสงครามหรือปราบปราม 

11. ขณะที&ขณะผู้ เอาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่นยั&วยใุห้เกิดการวิวาท 
12. ขณะผู้ เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที&มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการ

จบักมุ 
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13. สงคราม การรุกราน การกระทําที&มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทําที&มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไมว่่า
จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือ
เหตกุารณ์ใดๆ ซึ&งจะเป็นเหตใุห้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ&งกฎอยัการศกึ  

14.  การกอ่การร้าย  

15. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื 1อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื&องมาจากการเผาไหม้ของเชื 1อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทาง
นิวเคลียร์ซึ&งดําเนินติดต่อไปด้วยตวัเอง 

16. การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอนัตรายอื&นใดที&อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

17. ขณะที&ผู้ เอาประกนัภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทกุชนิดรวมถงึเจ็ตสกีด้วย แข่ง สเก็ต 
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแตก่ารโดดร่มเพื&อรักษาชีวิต) ขณะกําลงัขึ 1นหรือกําลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
หรือเครื&องร่อน การเลน่บนัจี 1จัwมพ์ การดํานํ 1าที&ต้องใช้ถงัอากาศและเครื&องช่วยหายใจใต้นํ 1า 

18. ขณะผู้ เอาประกนัภัยฝึกซ้อมหรือร่วมแข่งขนักีฬาอาชีพ หรือการแข่งขนักีฬา หรือการฝึกซ้อมในฐานะ
มือสมคัรเลน่ 

19. ขณะผู้ เอาประกนัภยักําลงัขบัขี& หรือปฏิบติัหน้าที&เป็นพนกังานประจําอากาศยานใดๆ 

20.  ขณะผู้ เอาประกนัภัยกําลงัขึ 1นหรือกําลงัลง หรือขณะโดยสารอากาศยานที&มิได้จดทะเบียนเพื&อบรรทุก
ผู้ โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ 

21.  ความสญูเสียหรือเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ 1นนอกประเทศไทย 

22 สภาพที&เป็นมากอ่นการเอาประกนัภยั (Pre-Exiting condition) 
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หมวดที; X ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษัทหรือบริษัทที;ได้รับมอบอาํนาจ 
ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือของบริษัทหรือบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจนั 1นจะอยู่ภายใต้กฎหมาย และ

ข้อบังคบัของประเทศที&ผู้ เอาประกันภัยเดินทางไป การบริการของบริษัทหรือบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจะอยู่
ภายใต้การยินยอมของหน่วยงานที&เกี&ยวข้อง บริษัทและ/หรือบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจะไม่รับผิดชอบสําหรับ
ความลา่ช้าหรือการขดัขวางในการให้บริการตามที&ได้ตกลงเนื&องจากเหตสุดุวิสยัจากเหตกุารณ์การนดัหยุดงาน 
การจลาจล การลกุฮือของประชาชน ข้อจํากดัในการเคลื&อนย้ายอย่างเสรี การก่อวินาศกรรม การกอ่การร้าย สงคราม
กลางเมือง หรือสงครามตา่งชาติ ผลที&เกิดตามมาของสารกมัมนัตภาพรังสี หรือเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติตา่งๆ  

 

หมวดที; Z ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยนี 1มีผลบังคับภายใต้เงื&อนไขและข้อกําหนดทั&วไป ข้อตกลงคุ้ มครอง 
ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื&อเป็นการตอบแทนเบี 1ยประกันภัยที&                   
ผู้ เอาประกนัภยัต้องชําระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองดงัตอ่ไปนี 1   
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ Wนเชงิจากอุบัติเหตุ 

คาํนิยาม 
การสูญเสียอวัยวะ หมายถงึ การถูกตัดออกจากร่างกายตั 1งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าและให้หมาย

รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้างต้นโดยสิ 1นเชิง และมีข้อบ่งชี 1ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่
สามารถกลบัมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

การสูญเสียสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไมมี่ทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรสิ Wนเชงิ 
 

หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที&การงานใดๆ ใน
อาชีพประจํา และอาชีพอื&นๆ ได้โดยสิ 1นเชิงตลอดไป 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี 1คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอัน
เกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกนัภัยโดยอุบัติเหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง 
และทําให้ผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่
วันที&เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที&ได้รับทําให้ผู้ เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ ป่วยในใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั 1นเมื&อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
ตามตารางผลประโยชน์ดงันี 1 

ตารางผลประโยชน์ 

100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับการเสยีชีวิต 
100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั  สําหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิง และการ

ทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิงนั 1น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 
เดือน นับแต่วนัที&เกิดอุบัติเหตุ เว้นแต่มีข้อบ่งชี 1ทางการแพทย์
ชดัเจนวา่ ผู้ เอาประกนัภัยตกเป็นบุคคลทพุพลภาพถาวรสิ 1นเชิง 

100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือสองข้างตั 1งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั 1งแต่ข้อเท้า 
หรือสายตาสองข้าง 

100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนึ&งข้างตั 1งแตข้่อมือ และเท้าหนึ&งข้างตั 1งแตข้่อเท้า 
100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั  สําหรับมือหนึ&งข้างตั 1งแตข้่อมือ และสายตาหนึ&งข้าง 
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100% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนึ&งข้างตั 1งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ&งข้าง 
 60% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนึ&งข้างตั 1งแตข้่อมือ  
 60% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนึ&งข้างตั 1งแต่ข้อเท้า 
 60% ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับสายตาหนึ&งข้าง 

บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามข้อนี 1เพียงรายการที&สงูสดุรายการเดยีวเทา่นั 1น  
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนสําหรับผลที&เกิดขึ 1นตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1รวมกนั

ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภยัดงัระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย หากบริษัทจ่ายคา่ทดแทนตามข้อตกลง
คุ้มครองนี 1ยงัไมเ่ตม็จํานวนเงินเอาประกนัภยั บริษัทจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนสิ 1นสดุระยะเวลาเอาประกนัภัย
เท่ากบัจํานวนเงินเอาประกนัภยัที&เหลืออยู่เท่านั 1น 

ข้อยกเว้นเฉพาะ(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพ ถาวรสิ Wนเชงิจากอุบัตเิหตุ) 
ขณะที&ผู้ เอาประกนัภยัขบัขี&หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาลเนื;องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

ความคุ้มครอง 
 ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบงัคบั การประกันภัยนี 1คุ้มครองค่าใช้จ่ายที&จําเป็นและสมควรซึ&งเกิด
จากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ หากผู้ เอาประกนัภัยได้รับ
บาดเจ็บจากอบุัติเหตุในระยะเวลาการเดินทางจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะ
ผู้ ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก โดยบริษัทจะชดใช้คา่ใช้จ่ายที&จําเป็นและสมควรในการรักษาพยาบาลให้ตามจํานวนที&
ต้องจ่ายจริง แตส่งูสดุไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที&ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื;องจากอุบัตเิหตุในระหว่าง
การเดนิทาง) 

1. การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่คุ้มครองคา่จ้างพยาบาลพิเศษ อปุกรณ์คํ 1ายนัตา่งๆ 
 (ยกเว้นไม้คํ 1ายนั) รถเข็นผู้ ป่วย อวยัวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative  
medicine) การฝังเข็ม 

2. ขณะที&ผู้ เอาประกนัภยัขบัขี&หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การเคลื;อนย้ายเพื;อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ายกลับ   

หรือ การจดัการและการส่งศพกลับอันเนื;องจากอุบตัิเหตุ 

คาํนิยาม 
การเคลื; อนย้ายเพื; อการ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น
เนื;องจากอุบัตเิหตุ 

หมายถงึ 1. การขนส่งผู้ เอาประกันภัยฉุกเฉินจากสถานที&ที&ผู้ เอา
ประกันภัยประสบอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาลที&ใกล้ที&สุดที&
สามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม หรือ 

  2. การขนส่งผู้ เอาประกันภัยหลังจากรับการรักษาเบื 1องต้น
จากโรงพยาบาลในท้องถิ&น และสภาพร่างกายของผู้ เอา
ประกันภัยอํานวยให้มีการเคลื&อนย้ายไปโรงพยาบาลอื&น
หรือกลับบ้านหรือสถานที&เริ&มต้นการเดินทางท่องเที&ยว
ภายในประเทศไทยเพื&อการรักษาต่อ หรือเพื&อการพกัฟื1น 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ยที; ไ ด้ รับ ควา ม
คุ้มครอง 

หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการเคลื&อนย้าย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
และคา่ใช้จ่ายที&จําเป็นในการช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่ง
ตัวหรือการส่งศพกลับบ้าน หรือสถานที&เริ&มต้นการเดินทาง
ท่องเที&ยวภายในประเทศไทย ทั 1งนี 1ค่าใช้จ่ายที&เกี&ยวข้องตามที&
ได้ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและจัดการโดย
บริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ 

การส่งศพกลับ หมายถงึ การจัดการที&จําเป็นสําหรับการส่งกลับศพหรืออัฐิไปยังบ้าน 
หรือสถานที&เริ&มต้นการเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทย
หรือภูมิลําเนากรณีผู้ เอาประกนัภัยเสียชีวิตจากอบุัติเหตขุณะ
เดินทาง                    

ความคุ้มครอง 
 การเคลื;อนย้ายเพื;อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื;อนย้ายกลับ 
  ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ความคุ้มครองการเคลื&อนย้ายเพื&อการ
รักษาพยาบาลฉกุเฉินสําหรับผู้ เอาประกนัภัยที&ได้รับการบาดเจ็บจากอบุัติเหตุขณะเดินทาง ภายในระยะเวลา
การเดินทาง ซึ&งเป็นไปตามความเห็นของบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจที&มีความเห็นว่าเหมาะสมที&จะเคลื&อนย้ายผู้
เอาประกนัภัยไปยงัสถานที&อื&น หรือส่งกลบับ้านหรือสถานที&เริ&มต้นการเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทย
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เพื&อรับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจะจดัการเรื&องการเคลื&อนย้ายเพื&อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินโดยวิธีการที&เหมาะสมที&สุดตามสภาพการบาดเจ็บของผู้ เอาประกนัภัย ทั 1งนี 1บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที&
ได้รับความคุ้มครองโดยตรงต่อบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ  

วิธีการจัดการเรื&องการเคลื&อนย้ายเพื&อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ อาจ
รวมถึงการขนย้ายฉุกเฉินทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ รถไฟ หรือโดยวิธีอื&นที&
เหมาะสม 

การตดัสินใจเกี&ยวกับวิธีการขนส่งหรือจุดหมายปลายทางจะทําโดยบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ โดย
พิจารณาจากความจําเป็นทางการรักษาของผู้ เอาประกนัภยัเทา่นั 1น 
การส่งศพกลับ และการจัดการศพ 
 ขณะที&กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบงัคบั การประกนัภัยนี 1ให้ความคุ้มครองการจดัการส่งศพหรืออฐิักลบั
บ้าน หรือสถานที&เริ&มต้นการเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทย หรือภูมิลําเนา กรณีผู้ เอาประกนัภัยเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง ซึ&งดําเนินการจัดการโดยบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ 
ทั 1งนี 1บริษัทจะจ่ายคา่ใช้จ่ายที&ได้รับความคุ้มครองให้กบับริษัทที&ได้รับมอบอาํนาจโดยตรง 
 กรณีสง่ศพหรืออฐิักลบัภูมิลําเนาที&ไม่ใช่ประเทศไทย จํานวนเงินความรับผิดของบริษัทจะจํากดัไมเ่กิน
คา่ใช้จ่ายในการสง่กลบัมาสถานที&เริ&มต้นการเดนิทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทยเท่านั 1น 
 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศพโดยสปัเหร่อ ค่าหีบศพ ค่าฝังศพ หรือค่าฌาปณกิจศพ
ตามจํานวนที&จ่ายจริงให้กบัผู้ รับประโยชน์ ทั 1งนี 1ไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดังานศพ 
 จํานวนเงินเอาประกนัภัยสําหรับความคุ้มครองการเคลื&อนย้ายเพื&อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื&อนย้ายกลบั หรือความคุ้มครองการส่งศพกลบัและการจัดการศพ ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี 1รวมกนัสงูสุด
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที&ได้ระบไุว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
เงื; อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื; อนย้ายเพื; อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ายกลับ หรือ การจัดการและการส่งศพกลับอันเนื;องจาก
อุบัตเิหตุ) 
 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ ให้ความช่วยเหลือผู้ เอาประกันภัยในการจัดการ
รักษาพยาบาลฉกุเฉินตามเงื&อนไขดงัต่อไปนี 1 

1. การตดัสินใจต่างๆ จะทําอย่างดีที&สุดเพื&อผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของผู้ เอาประกันภัย
เท่านั 1น 
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2. แพทย์ของบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ&นหรือถ้ามีความจําเป็นจะขอ
ข้อมลูจากแพทย์ประจําตวัของผู้ เอาประกนัภัยเพื&อการตดัสินใจที&เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของ    
ผู้ เอาประกนัภยั 

3. ผู้ เอาประกันภัยยอมรับว่าการเคลื&อนย้ายเพื&อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จะได้รับการจัดการโดย
บคุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจที&มีคณุวฒิุในท้องถิ&นนั 1นๆ 

4. การจดัการของบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจะเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ&นนั 1นๆ และกฎหมาย
ข้อบงัคบัสากล บริการของบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจะต้องได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานที&เกี&ยวข้อง 

5. ในกรณีผู้ เอาประกนัภัยปฏิเสธที&จะปฏิบติัตามการตดัสินใจของบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจะถือว่า  
ผู้ เอาประกนัภยัได้ยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายของบริษัทและบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจจากผล
ที&อาจจะเกิดขึ 1นตามมาจากการกระทําของผู้ เอาประกันภัย และผู้ เอาประกันภัยจะเสียสิทธิที&จะ
ได้รับการบริการจากบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจ และการชดใช้จากบริษัท 

6. เมื&อบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจได้ให้บริการความช่วยเหลือ บริษัทจะได้รับสิทธิเป็นเจ้าของตั~วการ
เดินทางเดิม ผู้ เอาประกันภัยจะต้องส่งตั~วเดินทางนั 1นให้บริษัทที&ได้รับมอบอํานาจหรือคืนเงินที&
ได้รับคืนจากบริษัทจัดการเดินทางให้บริษัท ถ้าผู้ เอาประกันภัยไม่ได้ซื 1อตั~วขากลบัไว้แล้ว บริษัท
สงวนสิทธิเรียกเงินคา่ใช้จ่ายที&ผู้ เอาประกนัภยัควรจะต้องชําระสาํหรับคา่เดินทางกลบัคืนบริษัท 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการเคลื;อนย้ายเพื;อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลื;อนย้ายกลับ หรือ การจัดการและการส่งศพกลับอันเนื;องจากอุบัตเิหตุ)  

การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1ไมคุ่้มครองการบาดเจ็บ ความสญูเสียหรือความเสียหายใดๆ อนั
เกิดจาก หรือสบืเนื&องจากสาเหต ุหรือที&เกิดขึ 1นจากการจดัการที&ไมไ่ด้รับการอนมุติัหรือจดัการโดยบริษัทที&ได้รับ
มอบอํานาจ เว้นแตว่่าด้วยสาเหตนุอกเหนือความควบคุมของผู้ เอาประกนัภัย  และผู้ เอาประกนัภัยไมส่ามารถ
แจ้งบริษัทที&ได้รับมอบอํานาจในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที&จะ
จ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่อผู้ เอาประกนัภัยเท่าที&บริษัทที&ได้รับมอบอํานาจในสถานการณ์เดียวกนัจะจดัหาให้ และไม่
เกินจํานวนเงินผลประโยชน์ที&ได้ระบไุว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
การยกเลิกการเดินทาง 

คาํนิยาม 
ส ภ า พ อ า ก า ศ
เลวร้าย  

หมายถงึ ลมพาย ุพายฝุน พายหิุมะ พายหุมอก พายุไต้ฝุ่ น ควนัและเขมา่หนาแน่น
ในอากาศที&เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ&งส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง  

ความคุ้มครอง 
 ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี 1ให้ความคุ้มครองเมื&อการเดินทางของผู้ เอา
ประกนัภัยที&ได้รับการยืนยนัแล้วถูกยกเลิกภายใน 30 วนัก่อนวนัเริ&มการเดินทาง เนื&องจากเหตุการณ์ที&ไม่ได้
คาดหมาย และอยู่เหนือการควบคมุของผู้ เอาประกนัภยั อนัมีสาเหตดุงัตอ่ไปนี 1 

ก. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหสั การเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ เอาประกนัภยั หรือญาติสนิท หรือ 
ข. การยกเลิกตารางเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะเนื&องจากการจลาจล การนดัหยุดงาน การ

ประท้วง การกอ่ความวุน่วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรือ 
ค. การถกูหมายเรียกเพื&อไปให้การเป็นพยานในศาลของผู้ เอาประกนัภยั      

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัยสําหรับค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นจากการยกเลิกการเดินทาง
หลงัจากที&กรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบังคบัแล้ว สําหรับค่าที&พัก ค่าพาหนะเดินทางที&ผู้ เอาประกันภัยได้ทําการ
จ่ายเงินลว่งหน้าไปแล้ว หรือต้องจ่ายตามสญัญา หรือคา่ใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นในการจองโปรแกรมการท่องเที&ยว หรือ
ค่าปรับสําหรับการยกเลิกการเดินทาง ซึ&งไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้ ใด โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตาม
จํานวนคา่ใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นจริง แต่ไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที&ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
ทั 1งนี 1ค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นจะต้องได้รับการรับรองเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้ให้บริการต่างๆ ที&เกี&ยวข้องสําหรับ
การเดินทางนั 1นๆ  

เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง) 

 ผู้ เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการเดินทาง หรือบริษัทนําเที&ยว  หรือบริษัทจัดการขนส่ง หรือ    
ผู้ ให้บริการที&พกัทราบทนัทีเมื&อจําเป็นต้องยกเลกิการเดินทาง 

กรณีที&ผู้ เอาประกันภัยไม่แจ้งบริษัทจัดการเดินทาง หรือบริษัทนําเที&ยว หรือผู้ จัดการขนส่ง หรือผู้
ให้บริการที&พกัทราบทนัทีหรือแจ้งหลงัจาก 48 ชั&วโมงนับจากที&ทราบสาเหตทีุ&ต้องยกเลิกการเดินทาง โดยที&การ
ล่าช้าในการแจ้งดังกล่าวนั 1นเป็นความผิดของผู้ เอาประกันภัย และหากค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1น ณ วันที&ผู้ เอา
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ประกันภัยแจ้งให้ผู้ เกี&ยวข้องทราบสูงกว่าค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1น ณ วันที&ผู้ เอาประกันภัยควรจะได้แจ้งผู้ เกี&ยวข้อง
ทราบ บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ เอาประกนัภยัตามจํานวนคา่ใช้จ่ายที&เกิดขึ 1น ณ วนัที&จะแจ้งผู้ เกี&ยวข้องทราบเท่านั 1น ผู้
เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบสว่นตา่งที&ไมไ่ด้รับการชดใช้จากบริษัทด้วยตนเอง 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดนิทาง) 

การประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่คุ้มครองการยกเลิกการเดินทางอนัเกิดจาก หรือสืบเนื&องจาก
สาเหต ุหรือเกิดขึ 1นในกรณีดงัตอ่ไปนี 1 

1.   การสญูเสีย หรือเสยีหายใดๆ ที&เกิดจากการควบคมุ หรือกฎข้อบงัคบัของรัฐบาลไทย  

2. ความสญูเสียหรือความเสียหายที&ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื&น ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอื&น หรือ
โปรแกรมความคุ้มครองของรัฐบาล หรือ กรณีเรียกคืนได้จากโรงแรม สายการบิน ตวัแทนจดัการ
เดินทาง ผู้ให้บริการท่องเที&ยว หรือผู้ให้บริการที&พกัอาศยั  

3. เหตุการณ์ที&ผู้ เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดขึ 1น หรือรู้ในวันที&หรือก่อนวันที&ออกกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การลดจาํนวนวันเดนิทาง 

คาํนิยาม 
ส ภ า พ อ า ก า ศ
เลวร้าย  

หมายถงึ ลมพาย ุพายฝุน พายหิุมะ พายหุมอก พายุไต้ฝุ่ น ควนัและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศที&เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ&งส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง  

ความคุ้มครอง 
 ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี 1ให้ความคุ้มครองเมื&อการเดินทางที&ได้รับการ
ยืนยนัแล้วของผู้ เอาประกนัภยัต้องลดจํานวนวนัเดินทางให้สั 1นลง หลงัจากที&ผู้ เอาประกันภัยได้ออกเดินทางไป
แล้ว และการเดินทางยงัไม่สิ 1นสดุตามกําหนดการเดินทาง เนื&องจากเหตกุารณ์ที&ไม่ได้คาดหมาย และอยู่เหนือ
การควบคมุของผู้เอาประกนัภยั อนัมีสาเหตดุงัตอ่ไปนี 1 

ก. การบาดเจ็บสาหสั การเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ เอาประกนัภยั หรือ 
ข.     การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหสั หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของ ญาติสนิทของผู้ เอาประกันภัย 

หรือ 
ค. การปรับตารางการเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะ เนื&องจากการจลาจล การนดัหยดุงาน การ

ประท้วง  การก่อความวุน่วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรือ 
ง.      การถกูหมายเรียกเพื&อไปให้การเป็นพยานในศาลของผู้ เอาประกนัภยั      

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกนัภัยสําหรับค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นจากการลดจํานวนวนัเดินทาง
สําหรับ  

1. คา่ใช้จ่ายสาํหรับค่าพาหนะเดินทาง คา่ที&พกั และคา่ใช้จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเที&ยว
ที&ผู้เอาประกนัภยัได้จ่ายไปลว่งหน้าซึ&งไมส่ามารถเรียกคืนได้ หรือถกูริบมดัจํา 

2. คา่ใช้จ่ายสาํหรับค่าพาหนะเดินทาง คา่ที&พกั และคา่ใช้จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเที&ยว
ที&ผู้เอาประกนัภัยต้องจ่ายเพิ&มเติม เนื&องจากผู้ เอาประกนัภัยต้องลดจํานวนวนัเดินทางอนัเป็น
ผลจากสาเหตขุ้างต้น  

 โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นจริง แต่สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกนัภยัที&ได้ระบไุว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ทั 1งนี 1ค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นจะต้องได้รับการรับรองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้บริการตา่งๆ ที&เกี&ยวข้องสําหรับการเดินทางนั 1นๆ  
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เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจาํนวนวันเดนิทาง) 
 ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการเดินทาง บริษัทนําเที&ยว บริษัทจดัการขนสง่ ผู้ ให้บริการที&พกั 
หรือให้บริการที&เกี&ยวข้อง ซึ&งผู้ เอาประกนัภยัติดตอ่สําหรับการเดินทางนั 1นๆ ทราบทนัทีเมื&อจําเป็นต้องลดจํานวน
วนัเดินทาง 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการลดจาํนวนวันเดินทาง) 

 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่คุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทางอนัเกิดจาก หรือสืบเนื&อง
จากสาเหต ุหรือเกิดขึ 1นในกรณีดงัต่อไปนี 1 

1.   การสญูเสีย หรือเสยีหายใดๆ ที&เกิดจากการควบคมุ หรือกฎข้อบงัคบัของรัฐบาลไทย   

2. การสญูเสียหรือความเสียหายที&ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื&น ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยอื&น หรือ
โปรแกรมความคุ้มครองของรัฐบาล หรือกรณีเรียกคืนได้จากโรงแรม สายการบิน ตวัแทนจัดการ
เดินทาง ผู้ ให้บริการท่องเที&ยว ผู้ ให้บริการที&พักอาศยั หรือให้บริการที&เกี&ยวข้อง ซึ&งผู้ เอาประกนัภัย
ติดตอ่สําหรับการเดินทาง 

3. เหตุการณ์ที&ผู้ เอาประกันภัยคาดหมายว่าจะเกิดขึ 1น หรือรู้ในวันที&หรือก่อนวันที&ออกกรมธรรม์
ประกนัภยั 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การล่าช้าในการเดินทาง 

คาํนิยาม 
ส ภ า พ อ า ก า ศ
เลวร้าย  

หมายถงึ ลมพาย ุพายฝุน พายหิุมะ พายหุมอก พายุไต้ฝุ่ น ควนัและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศที&เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ&งส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง  

ความคุ้มครอง 

ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคบั การประกันภัยนี 1ให้ความคุ้มครองเมื&อตารางการเดินทางของ      
ผู้ขนสง่สาธารณะที&ผู้ เอาประกนัภยัได้จดัไว้เพื&อการเดินทางลา่ช้ากวา่กําหนดมากกว่า ............ ชั&วโมงติดตอ่กนั 
(บริษทักําหนดสูงสดุไม่เกิน 12 ชั�วโมง) นบัจากเวลาที&ระบุในตารางเดินทางที&ได้แจ้งไว้ต่อผู้ เอาประกนัภยั ซึ&งมี
สาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้วง สภาพอากาศเลวร้าย เครื&องยนต์ขัดข้องหรือความบกพร่องทาง
โครงสร้างของยานพาหนะของผู้ ขนสง่สาธารณะ หรือไฟไหม้อย่างรุนแรง ณ สถานที&ออกเดินทาง จนทําให้ไม่
สามารถเดินทางได้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าอาหาร และค่าที&พักตามความเหมาะสมตามจํานวน
เงินเอาประกันภัยที&ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้ เอาประกันภัยสําหรับการล่าช้ากว่ากําหนด
ของยานพาหนะสาธารณะทุกๆ ……… ชั&วโมงเตม็ (บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 12 ชั�วโมง) ทั 1งนี 1ไมเ่กินจํานวน
เงินเอาประกนัภยัสงูสดุที&ระบไุว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 

เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดนิทาง) 
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลตา่งระหวา่งเวลาถงึจดุหมายปลายทางตามตารางเวลาของ                  

ผู้ เอาประกนัภยักบัเวลาจริงที&ถงึจดุหมายปลายทาง 
หากผู้ขนสง่สาธารณะได้มีการจดัหายานพาหนะอื&นให้กบัผู้ เอาประกนัภัย การคํานวณผลประโยชน์จะ

คํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผู้ เอาประกันภัยกบัเวลาจริงที&ถึง
จดุหมายของยานพาหนะที&ผู้ขนสง่สาธารณะจดัหาให้ 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าในการเดนิทาง) 

 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1ไมคุ่้มครองความสญูเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากหรือ
สืบเนื&องจากสาเหต ุดงัต่อไปนี 1 

1. ความลา่ช้าที&มีสาเหตดุงัต่อไปนี 1 
1.1 การที&ผู้ เอาประกนัภยัไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จดุที&ออกเดินทางได้ทนัเวลาไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
1.2 การนดัหยุดงานหรือการประท้วงซึ&งได้เริ&มขึ 1นและได้มีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบก่อน

วันที&กรมธรรม์ประกันภัยเริ&มความคุ้ มครองโดยที&ผู้ เอาประกันภัยสามารถเปลี&ยนแปลงการ
เดินทางได้ 

2. การสญูเสียหรือเสียหายที&สามารถเรียกร้องได้จากผู้ ที&เกี&ยวข้องอื&นๆ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตัว 

คาํนิยาม 

สัมภาระในการเดินทาง
และ 
ทรัพย์สินส่วนตัว 

หมายถงึ ของใช้ส่วนตวัและทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินที& ผู้
เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบ และเป็นทรัพย์สินที&ผู้ เอาประกนัภยันํา
ติดตวัไป หรือซื 1อระหว่างการเดินทาง  

สิ;งของมีค่า หมายถงึ เครื&องประดบั อญัมณี นาฬิกา สิ&งของที&ทํามาจากวตัถุมีค่าหรือหินมี
ค่า ขนสตัว์ เครื&องหนงั  

คู่ หรือ ชุด หมายถงึ จํานวนชิ 1นของสัมภาระในการเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวซึ&ง
ประกอบกนัเป็นชดุหรือสามารถใช้ด้วยกนั 

เงนิพกตดิตัว หมายถงึ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตั~ว
เดินทางบัตรโรงแรมที&พัก บัตรวนัหยุดพักผ่อน หรือบัตรของขวัญ 
(Gift Vouchers) ซึ&งสามารถเปลี&ยนเป็นเงินสดหรือออกใหม่
ทดแทนได้ 

เอกสารส่วนตัว หมายถงึ กรีนการ์ด หนงัสอืเดนิทาง บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี&  

ความคุ้มครอง 

ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบงัคบั การประกนัภัยนี 1ให้ความคุ้มครองสําหรับการสญูเสีย เสียหาย 
หรือสูญหายที&เกิดขึ 1นภายในระยะเวลาการเดินทางสําหรับสมัภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตวัของผู้
เอาประกนัภยัที&นําไปหรือซื 1อในระหว่างการเดินทาง โดยบริษัทจะชดใช้สําหรับการสูญเสีย หรือเสียหาย หรือ
สญูหายตามจํานวนเงินที&เกิดขึ 1นจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินจํากดัแต่ละรายการ แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 
และทั 1งนี 1ไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัสงูสดุที&ได้ระบไุว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั  

ในกรณีที&การสูญเสีย หรือเสียหาย หรือสญูหายเกิดขึ 1น ผู้ เอาประกนัภัยจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที&
ตํารวจในท้องที&ที&เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรือหากอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือผู้ขนส่ง
สาธารณะจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรม หรือฝ่ายบริหารของผู้ ขนส่งสาธารณะ โดยต้องแจ้งภายใน 24 
ชั&วโมงหลงัจากพบการสญูเสีย หรือเสียหาย หรือสญูหาย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่มีเหตจํุาเป็นอนัสมควรซึ&งไม่อาจ
แจ้งภายในระยะเวลาข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที&สุดเท่าที&สามารถจะกระทําได้แล้ว และต้องเก็บเอกสาร
บนัทึกประจําวนัของเจ้าหน้าที&ตํารวจ หรือเอกสารรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานที&เกี&ยวข้อง เช่น 
โรงแรม หรือสายการบินไว้เป็นหลกัฐาน  

ในกรณีทรัพย์สินที&สญูเสีย หรือเสียหาย หรือสญูหายเป็นสว่นหนึ&งของคู่หรือชุด การพิจารณาชดใช้จะ
ไม่นํามลูคา่ทรัพย์สินที&เป็นคูห่รือชดุมาพิจารณา แตจ่ะพิจารณาเฉพาะความเสียหาย หรือสญูหายของทรัพย์สิน
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รายการนั 1นๆ ที&เสียหายหรือสูญหายเท่านั 1น ทั 1งนี 1จะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที&ได้ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยั 

บริษัทสามารถเลือกที&จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ เอาประกันภัยเป็นเงินสด โดยหกัค่าเสื&อมจาก
วงเงินที&จะชดใช้ หรือซอ่มแซมสมัภาระในการเดินทางหรือทรัพย์สินสว่นตวัของผู้ เอาประกนัภยั  กรณีที&สมัภาระ
ในการเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวัของผู้ เอาประกนัภยัได้รับความเสียหายสิ 1นเชิงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
บริษัทจะชดใช้ให้เสมือนว่าสมัภาระในการเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตวันั 1นได้สูญหายไป และเมื&อบริษัทได้
ชดใช้คา่ทดแทนดงักลา่วแล้ว บริษัทมีสิทธิที&จะครอบครองทรัพย์สินดงักล่าวและดําเนินการขายซากตามความ
เหมาะสม  

ในกรณีพบทรัพย์สินที&สูญหายไป ผู้ เอาประกันภยัจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยจดหมายลงทะเบียน
ทนัทีที&ผู้ เอาประกนัภัยได้รับแจ้งว่าทรัพย์สินที&สญูหายไปถูกค้นพบ กรณีบริษัทยงัไมไ่ด้ชดใช้ค่าทดแทนให้กบัผู้
เอาประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภัยจะต้องเรียกคืนทรัพย์สินนั 1น ถ้าทรัพย์สินนั 1นได้รับความเสียหายและอยู่ภายใต้
ความคุ้มครองนี 1 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย และวงเงินชดเชยสําหรับรายการที&เสียหายของสัมภาระในการ
เดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตวัเท่านั 1น กรณีที&บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ เอาประกันภัยแล้ว ผู้ เอา
ประกนัภัยสามารถเลือกที&จะสละสิทธิในทรัพย์สินนั 1น หรือเรียกคืนทรัพย์สินนั 1น โดยคืนวงเงินที&บริษัทได้ชดใช้
ให้ผู้ เอาประกนัภยักลบัคืนบริษัทโดยหกัรายการที&ไมไ่ด้รับคืนออกไป ถ้าผู้ เอาประกนัภยัไม่เรียกคืนทรัพย์สินนั 1น
ภายใน 15 วนัจากวนัที&ได้รับแจ้ง บริษัทจะถือว่าผู้ เอาประกนัภยัเลือกที&จะสละสิทธิในทรัพย์สินนั 1น 

ทั 1งนี 1 การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้ มครองนี 1 ผู้ เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี 1และข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสมัภาระในการเดินทางพร้อมกันในเหตุการณ์
เดียวกนัได้ 

เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อ
สัมภาระในการเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตัว) 

1. ผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้ความพยายามอยา่งเตม็ที&ในการดแูลรักษาทรัพย์สินสว่นตวัทั 1งหมด 
2. ในกรณีที&บริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี 1แล้ว บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิ

ของผู้ เอาประกนัภัย เพื&อใช้สิทธิเรียกร้องต่อบุคคล หรือองค์การใดๆ เฉพาะในส่วนที&บริษัทได้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี 1ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบ
เอกสารตา่งๆ พร้อมดําเนินการเทา่ที&จําเป็น และต้องไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นที&เสียหายตอ่บริษัท 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระใน
การเดนิทางและทรัพย์สินส่วนตัว)               

การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่คุ้มครอง 

1.   สัตว์ รถยนต์ (รวมทั 1งอุปกรณ์ประดับยนต์) เรือ อุปกรณ์กีฬา ยานพาหนะอื&น ผลไม้ อาหาร 
เครื&องใช้ในบ้าน วตัถุโบราณ งานหตัถกรรม เครื&องแก้ว เครื&องกระเบื 1อง กระเบื 1องเคลือบ หินอ่อน 
เครื&องปั 1นดินเผา หรือสิ&งของแตกง่ายอื&นๆ รูปวาด งานศิลปะ เครื&องดนตรี แว่นตา (เลนส์ และ
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กรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่วนตัว เอกสารสําคัญทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตวั บัตร
เครดิต ซิมการ์ด กญุแจ   

2. การสญูเสีย หรือเสียหายสิ&งของมีค่าที&ไม่ได้เก็บไว้กับตวัผู้ เอาประกันภัย ยกเว้นได้เก็บล็อคในตู้
นิรภยั 

3. การสญูเสียหรือเสียหายจากการสกึหรอ การขีดข่วน รอยคราบ การเสียหายจากสภาพบรรยากาศ
หรือสภาพอากาศ การเสื&อมสภาพ การรั&วไหลของของเหลว การเปรอะเปื1อนนํ 1ามนัหรือสารหล่อลื&น 
การเปรอะเปื1อนสีหรือสนิมของสัมภาระในการเดินทาง การบกพร่องของเครื&องจักรหรือเครื&อง
ไฟฟ้า แมลง หน ูสภาพของทรัพย์สินเอง หรือความเสียหายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรือขณะ
กําลงัผลิต/ประกอบ และความเสียหายนั 1นเนื&องมาจาก การผลิต/ประกอบนั 1น 

4. การลกัทรัพย์โดยปราศจากการงดัแงะ บุกรุก หรือการใช้กญุแจผี 

5. การสญูเสีย หรือเสยีหาย ของกระเป๋าเดนิทางที&ไมมี่การปิดลอ็ค หรือถกูทิ 1งไว้โดยไมม่คีนดแูล 

6. การสญูเสีย หรือเสียหายที&ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื&น หรือได้รับการชดใช้
โดยผู้ขนสง่สาธารณะ โรงแรม หรือจากแหลง่อื&นแล้ว  

7. การสญูเสีย หรือเสยีหายตอ่กระเป๋าเดินทางของผู้ เอาประกนัภัยที&ได้สง่ไปล่วงหน้า หรือขนส่งแยก
ไปตา่งหาก 

8. การสญูเสีย หรือเสยีหายของสินค้า หรือตวัอย่างสินค้า ตลอดจนอปุกรณ์ทกุชนิด 

9. การสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัยจากการยึด ทําลาย โดยคําสั&งของ
รัฐบาลหรือหนว่ยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที&ศลุกากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศปลายทาง 

10. ทรัพย์สินที&ซื 1อหลงัจากมาถงึสถานที&ปลายทางที&ระบใุนตั~วเดินทาง 

11. การลกัทรัพย์โดยลกูจ้าง พนกังานของผู้ เอาประกนัภยั 

12. การสญูเสียหรือเสียหายที&เกิดขึ 1นในประเทศไทย ยกเว้นการลกัทรัพย์ การสญูเสียหรือเสียหายจาก
สายการบินหรือตวัแทนของสายการบิน 

13. การสญูเสียหรือเสียหายของอวยัวะเทียมและอปุกรณ์ ยกเว้นเป็นการสญูเสียหรือเสียหายที&เกิดขึ 1น
จากอบุติัเหตตุอ่ผู้ เอาประกนัภยั 

14. การสญูเสียหรือเสียหายของอปุกรณ์ที&เช่า หรือให้เช่า 

15. การสญูเสียหรือเสียหายของข้อมลูที&บนัทกึอยูใ่นเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บตัรบนัทกึข้อมลู หรือ
สิ&งอื&นใดในทํานองเดียวกนั  

 
 



 

กรมธรรม์ประกันภยัอบุติัเหตกุารเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่    หน้า 30 จาก 32 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
การล่าช้าของสัมภาระในการเดนิทางโดยเครื;องบนิ 

ความคุ้มครอง  

ขณะที&กรมธรรม์ประกนัภยัมีผลบงัคบั การประกนัภัยนี 1ให้ความคุ้มครองกรณีสมัภาระในการเดินทางที&
บรรจลุงใต้ท้องเครื&องบินไปถงึที&หมายลา่ช้า หรือถกูสง่ไปผิดที& หรือสญูหายไปชั&วคราวในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับการซื 1อเสื 1อผ้า เครื&องแต่งตวั หรือเครื&องใช้ส่วนตวัที&จําเป็นเร่งด่วน
ให้แก่ผู้ เอาประกนั โดยจะจ่ายตามจํานวนเงินตามที&ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัยสําหรับทุกๆ ..... ชั&วโมง 
(บริษัทกําหนดสูงสดุไม่เกิน 12 ชั�วโมง) นับจากเวลาที&ผู้ เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับสมัภาระในการ
เดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง ทั 1งนี 1ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสงูสดุที&ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ทั 1งนี 1 การประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้ มครองนี 1 ผู้ เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี 1และข้อตกลงคุ้มครองการสญูเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสมัภาระในการเดินทาง
และทรัพย์สินสว่นตวั พร้อมกนัในเหตกุารณ์เดียวกนัได้ 

ดงันั 1น ในกรณีพิสจูน์ได้ว่าสมัภาระในการเดินทางของผู้ เอาประกนัภยัได้สูญหายไปอย่างถาวร บริษัท
จะหักจํานวนเงินที&บริษัทได้จ่ายไปภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี 1 จากจํานวนเงินค่าทดแทนที&บริษัทให้ความ
คุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการสญูเสยีหรือเสยีหาย หรือสญูหายต่อสมัภาระในการเดินทางและทรัพย์สิน
สว่นตวั 

เงื; อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระในการ
เดนิทาง)  

ผู้ เอาประกันภัยต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที&เพื&อให้มั&นใจว่าสมัภาระได้ปิดล็อคและมีการระบุ
ข้อมลูบนป้ายถกูต้องและชดัเจน 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง)  
 การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี Wไม่คุ้มครอง   

1. การล่าช้าซึ&งเกิดขึ 1นโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วงที&เกิดขึ 1นขณะ
จดัการเดินทาง หรือก่อนกรมธรรม์ประกนัภยัจะเริ&มความคุ้มครอง แล้วแตว่นัไหนจะถงึทีหลงั 

2. สมัภาระในการเดินทางที&มีเอกสารรับรองสําหรับการขนส่ง เช่น ใบตราสง่สินค้า (Bill of Loading) 
ใบตราสง่สินค้าทางอากาศ (Air waybill) ใบตราสง่สินค้าทางรถไฟ (Rail Way Bill) หรือใบรับพสัดุ
ภณัฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) เป็นต้น  

3. สมัภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสั&งของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที&
ศลุกากร หรือหน่วยราชการอื&นของประเทศไทย 

4. การลา่ช้าที&เกิดขึ 1นนอกประเทศไทย  
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ข้อตกลงคุ้มครอง  
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 

คาํนิยาม 

บุคคลภายนอก หมายถงึ บุคคลใดๆนอกเหนือจากญาติ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ เอา
ประกนัภยั หรือบุคคลที&อยู่ด้วยกันกับผู้ เอาประกนัภัย ลูกจ้างของผู้
เอาประกนัภยัขณะอยู่ในระหวา่งทางการที&จ้าง  

ความคุ้มครอง 
ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ความคุ้มครองสําหรับความรับผิดตาม

กฎหมายตอ่บคุคลภายนอกของผู้ เอาประกนัภัยที&เกิดขึ 1นระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทางโดย
อบุติัเหตสุาํหรับ  

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็ตอ่ร่างกายของบุคคลภายนอกใดๆ 
2. การสญูเสีย หรือการเสียหายตอ่ทรัพย์สินของบคุคลภายนอกใดๆ 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้ เอาประกันภัย ตามค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 1นจริงสําหรับ
คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี 1 

ก. ค่าใช้จ่ายที&ผู้ เอาประกนัภัยต้องรับผิดชดใช้ให้กบับุคคลภายนอกใดๆ ตามจํานวนเงินที&สูญเสีย 
หรือเสียหายจริง  

ข. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซึ&งผู้ เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษัท  

ค. คา่ใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรืออนญุาโตตลุาการ 
 ทั 1งนี 1จํานวนเงินความรับผิดของบริษัทต่อเหตุการณ์หรือต่อเหตุการณ์ต่อเนื&องจากสาเหตุเดียวกันที&
เกิดขึ 1นระหวา่งการเดินทางจะไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัที&ได้ระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
เงื; อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อ
บุคคลภายนอก) 

1. ถ้าในขณะเกิดเหตุการณ์หรือการเรียกร้องภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี 1 มีกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทอื&นให้ความคุ้มครองเหตุการณ์หรือการเรียกร้องนี 1อยู่แล้ว บริษัทจะร่วมเฉลี&ยค่าเสียหายไม่
เกินกวา่สดัสว่นที&บริษัทต้องรับผิดชอบ 

2. ผู้ เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยอมรับผิด เสนอ สัญญา จ่ายเงิน หรือชดใช้ใดๆโดยไม่ได้รับการ
ยินยอมจากบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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3. ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องสง่จดหมาย เอกสารการเรียกร้อง หมายแจ้งความ หมายศาล หรือเอกสารอื&น
ที&เกี&ยวข้องกบัความเสยีหาย หรือเหตอุนัจะนําไปสูก่ารเรียกร้องให้บริษัททนัที 

ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บงัคบัเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)   
 การประกนัภยัตามข้อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่คุ้มครอง    

1. การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที&ผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากเหตุการณ์ที&
เกิดขึ 1นจากการกระทําโดยเจตนา หรือการกระทําอนัผิดกฎหมายของผู้ เอาประกนัภัย 

2.   ความรับผิดใดๆ ซึ&งเกิดจากหรือสบืเนื&องจาก 
2.1. การให้บริการทางวิชาชีพ หรือการไมป่ฏิบตัติามวิชาชีพ 
2.2 การประกอบการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพของผู้ เอาประกนัภยั 
2.3. การใช้ปืน หรืออาวธุ 
2.4. ผู้ เอาประกันภัยเข้าร่วมในกิจกรรมที&อนัตราย ยกเว้นได้มีการขยายความคุ้มครองภายใต้

กรมธรรม์ประกนัภยั 
2.5. การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ยานพาหนะลากจูงที&ติดอยู่กบัยานพาหนะ เครื&องบิน 

เรือ 
2.6 การเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ที&ดิน อาคาร ยกเว้นเพื&อประโยชน์ของการพักอาศยัของ 

ผู้ เอาประกนัภยัในระหวา่งการเดินทาง 
2.7. การคกุคามทางเพศ การประทษุร้ายตอ่ร่างกาย และจิตใจ 
2.8 การกอ่ให้เกิดมลภาวะ หรือปนเปื1อนของดิน นํ 1า อากาศ  

3. ความรับผิดตามกฏหมายต่อผู้ ใกล้ชิดทางธุรกิจ หรือต่อบุคคลภายนอกจากการว่าจ้างงาน หรือ
การฝึกงานกบัผู้ เอาประกนัภยั 

4. ความรับผิดซึ&งเกิดจากสัญญาซึ&งถ้าไม่มีสัญญาดงักล่าวความรับผิดของผู้ เอาประกันภัยจะไม่
เกิดขึ 1น 

5. ความรับผิดทางกฏหมายที&เกิดขึ 1นจากสัตว์ (ยกเว้น สุนัข แมว ม้า) ที&อยู่ภายใต้การดูแลหรือ
ควบคมุของผู้ เอาประกนัภยั 

6. การเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็ต่อร่างกาย หรือการสญูเสียหรือเสียหายตอ่ทรัพย์สินของญาติสนิท 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ เอาประกันภัย หรือที&ครอบครอง ดแูล ควบคุม

โดยผู้เอาประกนัภยั 
8. คา่ปรับทางแพ่ง อาญา หรือโดยสญัญา 


