กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัตเิ หตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุ่ม”เมืองไทย Happy Passenger”
Domestic Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger”
โดยการเชื&อถือข้ อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ&งเป็ นส่วนหนึง& ของกรมธรรม์ประกันภัยนี 1 และเพื& อ
เป็ นการตอบแทนเบี ย1 ประกัน ภัย ที& ผ้ ูเ อาประกัน ภัยต้ อ งชํ า ระภายใต้ เ งื& อนไขและข้ อกํ าหนดทั&วไป ข้ อ ตกลง
คุ้ม ครอง ข้ อ ยกเว้ น และเอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย บริ ษั ท ให้ ส ัญ ญากับ ผู้เ อาประกัน ภั ย
ดังต่อไปนี 1
หมวดที; 1 คําจํากัดความ
ถ้ อยคําและคําบรรยายซึง& มีความหมายเฉพาะที&ได้ ให้ ไว้ ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ
เป็ นความหมายเดียวกันทัง1 หมด ไม่ว่ าจะปรากฏในส่วนใดก็ ตาม เว้ น แต่จ ะได้ กําหนดไว้ เ ป็ นอย่างอื& นใน
กรมธรรม์ประกันภัย
1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงื&อนไขและ
ข้ อกําหนดทัว& ไป ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ น เอกสารแนบท้ าย
ข้ อระบุพิเศษ ข้ อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และ
เอกสารสรุ ป สาระสําคัญ เงื&อ นไขและข้ อกําหนดทั&วไป ความ
คุ้มครอง และข้ อยกเว้ นตามกรมธรรม์ ป ระกันภัย ซึ&ง ถื อ เป็ น
ส่วนหนึง& แห่งสัญญาประกันภัย
2 บริ ษัท
หมายถึง บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุ ค คลที& ร ะบุ ชื& อ เป็ นผู้ ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี 1 และ/หรื อใบรับรองประกันภัยนี 1 ซึง& เป็ นผู้
จัดให้ มีการประกันภัยเพื&อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
4 ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุ ค คลที& ร ะบุ ชื& อ เป็ นผู้ เอาประกั น ภั ย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี 1 และ/หรื อ เอกสารแนบ ซึง& เป็ นบุคคลที&ได้ รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี 1
5 ระยะเวลาเอาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาตั 1งแต่เริ& มความคุ้มครองจนกระทัง& เวลาที&กรมธรรม์
ประกัน ภัย สิน1 สุด ความคุ้มครอง ตามที& ระบุไ ว้ ในหน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
6 อุบตั ิเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ ที&เกิดขึน1 อย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย
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7

การบาดเจ็บ

หมายถึง

8

การเจ็บป่ วย

หมายถึง

9

การบาดเจ็บสาหัส
การเจ็บป่ วยรุนแรง

หมายถึง

10 ระยะเวลาการเดินทาง

หมายถึง

และทําให้ เกิดผลที&ผ้ เู อาประกันภัยมิได้ เจตนาหรื อมุ่งหวัง
การบาดเจ็บ ทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบัติเ หตุซึ&ง
เกิดขึ 1นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื&น
อาการ ความผิ ดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการติด โรคที&เกิดขึ 1นกับ
ผู้เอาประกันภัย
ในกรณี ของผู้เอาประกันภัย หมายถึงการบาดเจ็บสาหัสหรื อ
การเจ็บป่ วยรุ นแรงซึ&งต้ องการการรั ก ษาจากแพทย์ และจะมี
ผลทํ า ให้ ผ้ ู เ อาประกัน ภั ย ได้ รั บ การรั บ รองจากแพทย์ ว่ า ไม่
สามารถเดินทางต่อไปได้ ตามกําหนดการเดินทางเดิม
ในกรณี ของญาติสนิ ท หมายถึง การบาดเจ็บ สาหัสหรื อการ
เจ็บป่ วยรุ นแรง ซึ&งได้ รับการรับรองจากแพทย์ ว่าเป็ นอันตราย
แก่ ชี วิ ต และมี ผลทํ า ให้ ผ้ ู เ อาประกัน ภัย ไม่ ส ามารถเดิ นทาง
ต่อไปได้ ตามกําหนดการเดินทางเดิม
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั ง1 ของผู้เอาประกันภัยที&ได้ รับ
ความคุ้ม ครองซึ& ง เริ& ม ต้ น และสิ น1 สุ ด ภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย
10.1 ความคุ้มคครองการเดินทางภายในประเทศไทย:
เริ& มต้ นตัง1 แต่ผ้ ูเ อาประกัน ภัยเดิ น ทางออกจากบ้ าน สถานที&
ทํางาน หรื อสถานที&เริ& มต้ นการเดินทางที&อยู่ภายในอาณาเขต
ประเทศไทย ทั 1งนี 1แล้ วแต่เวลาใดจะเกิดขึน1 ทีหลัง และดําเนิน
ต่อเนื& องกันไปจนกระทั&งผู้เ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงบ้ าน
หรื อสถานที&ทํางาน หรื อสถานที&เริ& มต้ นการเดินทางที&อยู่ภายใน
อาณาเขตประเทศไทย หรื อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจาก
ประเทศไทย แล้ วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิดขึ 1นก่อน เว้ นแต่จะระบุ
ไว้ เป็ นอย่างอื&นในกรมธรรม์ประกันภัยนี 1
10.2
การขยายระยะเวลาการเดินทาง: หากผู้เ อา
ประกันภัยเข้ ารั บ การรั ก ษาพยาบาลในช่ วงเวลาที& ก รมธรรม์
ประกั น ภั ย มี ผ ลบั ง คั บ และจํ า เป็ นต้ องรั บ การรั ก ษาอย่ า ง
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11 ผู้ขนส่งสาธารณะ

หมายถึง

12 แพทย์

หมายถึง

13 พยาบาล
14 โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

15 ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ต่อเนื&องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี 1จะขยายความ
คุ้มครองไปจนถึงวันที& บ ริ ษัท หรื อ บริ ษัท ที& ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจ
พิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยสามารถออกจากโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเดินทางกลับบ้ าน หรื อสถานที&
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
ทัง1 นี บ1 ริ ษัท จะจํ ากัด ความรั บ ผิ ดสูง สุด ไม่เ กิ น จํา นวนเงิ น เอา
ประกันภัยที&ได้ ระบุไว้ ที&หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ ข นส่ ง ทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรื อ ทางนํ า1 ที& ไ ด้ รั บ
อนุญาตประกอบการจากหน่ วยงานของรั ฐบาลที& ถูกต้ องตาม
กฎหมายในการประกอบธุ รกิ จการขนส่งผู้ โดยสาร โดยมี
ค่าตอบแทนตามเส้ นทางที&ได้ กําหนดไว้ แน่นอนและเป็ นเส้ นทาง
ตามปกตินิยม
ผู้ที&สําเร็จการศึกษาได้ รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ ขึน1
ทะเบี ย นอย่ างถู ก ต้ อ งจากแพทยสภา และได้ รั บ อนุญ าตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้ องถิ&นที&ให้ บริ การทางการ
แพทย์ หรื อทางด้ านศัลยกรรม
ผู้ที&ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึ&งจัดให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ โดย
สามารถรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้ านสถานที&
ที& มี จํ า นวนบุค ลากรทางการแพทย์ ที& เ พี ย งพอตลอดจนการ
จัดการให้ บริ การที&ครบถ้ วน โดยเฉพาะอย่างยิ&งมีห้องสําหรับ
การผ่าตัดใหญ่และได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนดําเนินการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ
1
ผู้ ที& จํ าเป็ นต้ องเข้ ารั บ การรั กษาในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัว& โมง ซึง& ต้ อง
ลงทะเบี ยนเป็ นผู้ป่วยใน โดยได้ รับการวินิจฉัยและคําแนะนํา
จากแพทย์ ตามข้ อบ่งชีซ1 งึ& เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และใน
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16 สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

17 คลินิก

หมายถึง

18 ภูมิลําเนา

หมายถึง

19 ญาติสนิท

หมายถึง

20 ผู้ใกล้ ชิดในทางธุรกิจ

หมายถึง

21 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

22 ความจําเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง

ระยะเวลาที& เหมาะสมสําหรั บการรั กษาการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็บ ป่ วยนัน1 ๆ และให้ รวมถึงกรณี รั บตัวไว้ เ ป็ นผู้ ป่ วยในแล้ ว
ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว& โมง
สถานพยาบาลใดๆ ซึ&ง จัด ให้ บ ริ การทางการแพทย์ โดย
สามารถรั บผู้ป่วยไว้ ค้างคืนและได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบี ยน
ดํ า เนิ น การเป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ
อาณาเขตนัน1 ๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุ บั น ที& ไ ด้ รั บ อนุญ าตตามกฎหมาย
ดํ า เนิ น การโดยแพทย์ ใ ห้ ทํ า การรั ก ษาพยาบาล ตรวจ
วินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนได้
ประเทศที&ผ้ เู อาประกันภัยแจ้ งให้ บริ ษัททราบว่าผู้เอาประกันภัย
มีสญ
ั ชาตินั 1นๆ
คู่สมรส บิ ดา มารดา บุ ตรตามกฎหมาย พี& น้ องร่ วมบิ ดาหรื อ
มารดาเดียวกัน ผู้ที&เป็ นผู้ดูแล ผู้ถูกดูแลตามกฎหมาย ปู่ ย่า ตา
ยายของ ผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดาของคูส่ มรส
บุคคลที& เ กี& ย วข้ องกับ ผู้เ อาประกัน ภัยในการทํ าธุร กิจ (ไม่ใ ช่
ลูก จ้ า งของผู้ เ อาประกั น ภัย ) ที& มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที&
ต่อเนื&องกับผู้เอาประกันภัย และมีการพึ&งพาทางธุรกิ จซึ&งกัน
และกันกับผู้เอาประกันภัย
บุคคลทางธุรกิจที&ร่วมเดินทางไปกับผู้เอาประกันภัยด้ วยจุดหมาย
เดียวกันและจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย หรื อ
ลูกจ้ างของผู้เอาประกันภัย
หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางปฏิ บัติทางการแพทย์ แผนปั จจุบันที&
เป็ นสากล และนํามาซึง& แผนการรั กษาที&เหมาะสมกับผู้ป่วย
ตามความจําเป็ นทางการแพทย์ และสอดคล้ องกับข้ อสรุ ปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการชันสูตร
หรื ออื&นๆ (ถ้ ามี)
การบริ การทางการแพทย์ตา่ งๆ ที&มีเงื&อนไข ดังนี 1
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22.1 ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตาม
ภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผู้รับบริ การ
22.2 ต้ องมีข้อบ่งชี 1ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
22.3 ต้ อ งมิ ใ ช่ เ พื& อ ความสะดวกของผู้รั บ บริ ก าร หรื อ ของ
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
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
22.4 ต้ องเป็ นการบริ การรั กษาพยาบาลตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยที&เหมาะสม ตามความจําเป็ นของภาวะการ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผู้รับบริ การนันๆ
1
23 ค่ า ใช้ จ่ า ยที& จํ า เป็ นและ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที&ควรจะเป็ นเมื&อ
สมควร
เทียบกับการให้ บริ การของโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล
เวชกรรม
หรื อ คลิ นิ ก ที& เ รี ย กเก็ บ กั บ ผู้ ป่ วยทั& ว ไปของ
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกซึ&งผู้เอา
ประกันภัยเข้ ารับการรักษานัน1
24 สภาพที&เป็ นมาก่อน
หมายถึง โรค (รวมทัง1 โรคแทรกซ้ อน) อาการ หรื อ ความผิดปกติที&เกิด
การเอาประกันภัย
ขึ น1 กั บ ผู้ เอาประกั น ภั ย ภายใน 24 เดื อ น ก่ อ นวั น ที& ค วาม
คุ้ มครองตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี จ1 ะมี ผ ลบั ง คั บ ซึ& ง มี
นัยสําคัญเพียงพอที&ทําให้ บุคคลทัว& ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย
ดูแลหรื อรั กษา หรื อทํ าให้ แพทย์ พึงให้ การวิ นิจฉัย ดูแล หรื อ
รักษา
25 เอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง (AcquiredImmune Deficiency
Syndrome) ซึ&ง เกิ ด จากการติ ด เชื อ1 ไวรั ส เอดส์ และให้
หมายความรวมถึง การติ ด เชื อ1 จุ ลชี วภาพ เนื อ1 งอกร้ ายแรง
(Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค หรื อการเจ็บ ป่ วย
ใดๆ ซึ&งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวกของไวรัส
HIV (Human Immunodeficiency Virus) ก า ร ติ ด เ ชื อ1 จุ ล
ชีวภาพ ให้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื 1อที&ทําให้ เกิดโรคปอด
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26 การก่อการร้ าย

27 บริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจ

28 บ้ าน

บวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)
เชื อ1 ที& ทําให้ เกิ ดโรคลําไส้ อักเสบหรื อเรื อ1 รั ง (Organism Or
Chronic Enteritis) เชือ1 ไวรั ส (Virus) และ/หรื อ เชือ1 ราที&
แพร่ กระจายอยู่ทวั& ไป (Disseminated Fungi Infection) เนื 1อ
งอกร้ ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะเนื 1องอก Kaposi’s Sarcoma เนื 1องอกเซลล์นํ 1าเหลืองที&
ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรื อ โรคร้ ายแรงอื& น ๆ ซึ&ง เป็ นที& ร้ ู จัก ใน
ปั จ จุ บั น นี ว1 ่ า เป็ นอาการของภูมิ ค้ ุม กัน บกพร่ อ ง(Acquired
Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึง& เป็ นสาเหตุที&ทําให้
คนที&เป็ นเสียชี วิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ
โ ร ค ภู มิ คุ้ ม กั น 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&ทําให้ เยื&อ
สมองเสื&อม(Encephalopathy Dementia) และการระบาด
ของเชื 1อไวรัส
หมายถึง การกระทําซึ&งใช้ กําลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพียงลําพัง การ
กระทําการแทน หรื อที&เกี&ยวเนื&องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ&ง
กระทําเพื&อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ นิยมหรื อจุดประสงค์ ที&
คล้ ายคลึ ง กัน รวมทัง1 เพื& อต้ องการส่ ง ผลให้ รั ฐบาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่วนหนึ&งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะ
ตื&นตระหนกหวาดกลัว
หมายถึง นิติบุคคลที&ได้ รับมอบอํานาจจากบริ ษัทในการให้ บริ การความ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิ นแต่เพียงผู้เดียวแก่ผ้ ูเอาประกันภัยตามที&
ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง สถานที&ที&ผ้ ูเอาประกันภัยใช้ อยู่อาศัยเป็ นประจําถาวร หรื อที&อยู่
ตามทะเบี ยนบ้ านภายในประเทศไทย ตามที&ได้ แจ้ งให้ บริ ษั ท
ทราบ สําหรับกรณีที&ผ้ เู อาประกันภัยมีภูมิลําเนาหรื อสถานที&ตงั 1
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ของบ้ านอยูใ่ นประเทศไทย
29 สถานที&ทํางาน
หมายถึง สถานที&ที&ผ้ เู อาประกันภัยทํางานในประเทศไทย
30 จุดหมายปลายทาง
หมายถึง 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& มต้ นการเดินทาง หมายถึง สถานที&ภายในอาณาเขตประเทศไทยซึ&งใช้ เป็ นที&เริ& มต้ น การ
ภายในประเทศไทย
เดิ น ทางท่ อ งเที& ย วภายในประเทศไทยตามวั น เริ& ม ความ
คุ้มครองที&ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สําหรับกรณีที&
ผู้เอาประกันภัยมีภูมิลําเนาหรื อสถานที&ตัง1 ของบ้ านอยู่นอก
ประเทศไทย
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หมวดที; 2

เงื;อนไขและข้ อกําหนดทั;วไป

2.1

สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนีเ1 กิดขึน1 จากการที&บริ ษัทเชื&อถือข้ อแถลงของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้
เอาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้ อแถลงเพิ&มเติม (ถ้ ามี) ที&ผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอา
ประกัน ภัยลงลายมือชื& อให้ ไ ว้ เ ป็ นหลัก ฐานในการตกลงรั บประกันภัยตามสัญญา บริ ษัทจึงได้ ออกกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุ ป สาระสํ าคัญ เงื& อ นไขและข้ อ กําหนดทั&ว ไป ความคุ้ม ครอง และข้ อ ยกเว้ น ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี 1ไว้ ให้
ในกรณีที&ผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยรู้ อยู่แล้ ว แต่แถลงข้ อความอันเป็ นเท็จใน
ข้ อแถลงตามวรรคหนึง& หรื อรู้ อยู่แล้ วในข้ อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้ อความจริ งนันไว้
1 โดยไม่แจ้ งให้ บริ ษัททราบ ซึง&
ถ้ าบริ ษัททราบข้ อความจริ งนัน1 ๆ อาจจะได้ จูงใจให้ บริ ษัทเรี ยกเก็บเบีย1 ประกันภัยสูงขึน1 หรื อบอกปั ดไม่ยอมทํา
สัญญา สัญญาประกันภัยนี 1จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทมี
สิทธิบอกล้ างสัญญาได้
บริ ษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้ อแถลงนอกเหนือจากที&ผ้ ูเอาประกันภัยได้ แถลงไว้ ในเอกสาร
ตามวรรคหนึง&
2.2 ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาและการเปลี;ยนแปลงข้ อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ป ระกันภัยนี 1 รวมทัง1 ข้ อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ ายประกอบกันเป็ นสัญญา
ประกันภัย การเปลี&ยนแปลงข้ อความใดๆในสัญญาจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท และได้ บันทึกไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี 1 หรื อในเอกสารแนบท้ ายแล้ วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี 1จะให้ ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามคําจํากัดความ "ระยะเวลาการเดินทาง"
ทุกครัง1 ที&ผ้ เู อาประกันภัยเดินทางภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
ทั 1งนี 1ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี 1จะสิ 1นสุดโดยอัตโนมัติเมื&อผู้เอาประกันภัยเดินทางออก
นอกอาณาเขตประเทศไทย
2.4 การตีความ
ในกรณี ที& มีข้อโต้ แย้ งใดๆ เกิดขึน1 ที&เ กี&ยวกับกรมธรรม์ ประกันภัยนี 1 ให้ ตีความตามกฎหมายไทย และ
คูส่ ญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ ฟ้องร้ องในเขตอํานาจของศาลในประเทศไทย
2.5 การตรวจทางการแพทย์
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บริ ษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที&จําเป็ น
กับการประกันภัยนี 1 และมีสิทธิ ทําการชันสูตรพลิกศพในกรณี ที&มีเหตุจําเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกฏหมาย
โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่าย
2.6

การเข้ าสวมสิทธิ
ในกรณีบริ ษัทได้ จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี 1 บริ ษัทจะเข้ าสวมสิทธิ ของผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยเพื&อที&จะใช้ สิทธินนทํ
ั 1 าการเรี ยกร้ องต่อบุคคล หรื อองค์กรที&ควรจะ
มีสว่ นรับผิดชอบในความสูญเสียนัน1 และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องดําเนินการ
จัดส่งเอกสารและสิ&งของใดๆ หรื อกระทําการใดๆ ที&จําเป็ นเพื&อที&จะรักษาสิทธิ ในการเรี ยกร้ องนันไว้
1 โดยที&ผ้ ูถือ
กรมธรรม์ ป ระกันภัย และ/หรื อ ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้ อ งไม่กระทํ า การใดๆ ที& จ ะทํ าให้ สูญ เสี ยสิ ท ธิ ดัง กล่า ว
ภายหลังที&เกิดความสูญเสียนันแล้
1 ว
2.7

การแจ้ งและการเรี ยกร้ อง
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้ วแต่กรณี จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณี ที&มีการเสียชีวิต
ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบทันที เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ มีเหตุจําเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้ งให้ บริ ษัททราบในทันทีได้
แต่ได้ แจ้ งโดยเร็ วที&สดุ เท่าที&จะกระทําได้ แล้ ว สําหรับสถานการณ์ อื&นๆ จะต้ องแจ้ งให้ เร็ วที&สดุ แต่ไม่เกิน 30 วัน
หลังจากวันเกิดเหตุ
กรณีผ้ ผู ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบในระยะเวลาที&
กําหนดข้ างต้ น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยจะไม่เสียสิทธิ ในการเรี ยกร้ องค่าสินไหม
ทดแทน หากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยสามารถพิสจู น์ได้ ว่าการไม่แจ้ งนี 1เป็ นเหตุอนั
สมควรซึง& ไม่ได้ เกิดจากความผิดของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย และได้ จดั ดําเนินการ
เรี ยกร้ องมายังบริ ษัทเร็ วที&สดุ เท่าที&จะกระทําได้ แล้ ว
2.8

การเรี ยกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย

2.8.1 กรณีเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล
การเรี ย กร้ องผลประโยชน์ ค่ า รั ก ษาพยาบาล ผู้ ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย และ/หรื อ ผู้ เ อา
ประกัน ภัยจะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนีใ1 ห้ แก่บริ ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที&ออกจากโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิกโดยค่าใช้ จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริ ษัท
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2. ใบรายงานแพทย์ที&ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับที&แสดงรายการค่าใช้ จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้ างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
ใบเสร็ จรั บ เงิ น ที& แ สดงรายการค่าใช้ จ่ายต้ อ งเป็ นใบเสร็ จรั บ เงิ น ต้ นฉบับ และบริ ษัทจะคื น
ต้ นฉบับใบเสร็ จที&รับรองยอดเงินที&จ่ายไป เพื&อให้ ผ้ เู อาประกันภัยไปเรี ยกร้ องส่วนที&ขาดจากผู้รับประกันภัยราย
อื&น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ รับการชดใช้ จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื&นใด หรื อจากการประกันภัยอื&น
มาแล้ ว ให้ ผ้ เู อาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็จที&มีการรับรองยอดเงินที&จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรื อหน่วยงานอื&น
เพื&อเรี ยกร้ องส่วนที&ขาดจากบริษัท
2.8.2 กรณี เ รี ย กร้ องค่ า สิ นไหมทดแทนทุ พ พลภาพถาวรสิ น1 เชิ ง หรื อ การสู ญ เสีย อวัย วะ สายตา
เนื&องจากอุบตั เิ หตุ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี 1ให้ แก่บริ ษัท
ภายใน 30 วัน นับจากวันที&แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิงหรื อสูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้
ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที&ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิง หรื อสูญเสียอวัยวะ
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
2.8.3 กรณีเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตเนื&องจากอุบตั ิเหตุ
ผู้รับประโยชน์ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อ ไปนีใ1 ห้ แก่บริ ษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที&ผ้ ูเอา
ประกันภัยเสียชีวิต โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
6. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับประโยชน์
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2.8.4 กรณีเรี ยกร้ องค่าทดแทนอื&น ๆ
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี 1ให้ แก่บริ ษัท
ภายใน 30 วัน นับจากวันที&ได้ แจ้ งการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัท โดยค่าใช้ จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนที&กําหนดโดยบริ ษัท
2. ใบเสร็ จรับเงินต้ นฉบับ
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทางอื&นๆ
4. บันทึกประจําวันของตํารวจ (ถ้ ามี)
5. ใบกํากับสินค้ าและเอกสารประกอบที&เกี&ยวข้ องอื&น ๆ
6. เอกสารหรื อจดหมายยืนยันของผู้ขนส่งสาธารณะ รวมถึง รายละเอียดของการเดินทางที&
เกี&ยวข้ อง (ถ้ ามี)
7. ในกรณี เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนสําหรั บข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง และ
ข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํ านวนวันเดินทาง ผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่งหลัก ฐานเพิ& ม เติม
ดังต่อไปนี 1
ก. เอกสารยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายเงินมัดจําค่าเดินทางและค่าที&พกั รวมทังเอกสาร
1
ต้ นฉบับของค่าใช้ จ่ายเพิ&มเติมสําหรับค่าเดินทางและค่าที&พกั ที&ได้ จ่ายไป
ข. เอกสารค่ารั ก ษาพยาบาลหรื อใบมรณบัตรจากแพทย์ ที& ให้ การรั กษาพยาบาลผู้เ อา
ประกันภัย ญาติสนิท หรื อผู้ใกล้ ชิดในทางธุรกิจ สําเนาหมายเรี ยกตัว
8. สําเนาคําสัง& ในจํานวนเงินที&ต้องใช้ ในการประกันตัว
9. เอกสารอื&นๆ ที&บริ ษัทอาจขอเพิ&มเติม หากจําเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเสียสิทธิ ในการเรี ยกร้ องไป
หากผู้เอาประกันภัยแสดงให้ เห็นได้ ว่ามีเหตุอนั สมควรที&ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที&
กําหนด เว้ นแต่ได้ สง่ โดยเร็ วที&สดุ เท่าที&จะกระทําได้ แล้ ว
2.9 การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที&บริ ษัทได้ รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรื อความ
เสียหายที&ครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวิตบริ ษัทจะจ่ายให้ ผ้ ูรับประโยชน์ส่วนค่า
ทดแทนอย่างอื&นจะจ่ายให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
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ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื&อให้ บริ ษัทชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ น
ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที&กําหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความ
จําเป็ น แต่ทงนี
ั 1 1จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที&บริษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
หากบริ ษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาข้ างต้ น บริ ษัทจะรั บผิดชดใช้
ดอกเบี 1ยให้ อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที&ต้องจ่าย ทั 1งนี 1นับแต่วนั ที&ครบกําหนดชําระ
2.10 การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
บริ ษัทจะไม่รับผิดสําหรั บการเรี ยกร้ องผลประโยชน์อนั เกิดจากการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตของผู้ถือกรมธรรม์
ประกัน ภัย และ/หรื อผู้เ อาประกัน ภัย ผู้รั บผลประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ที& ได้ ใ ช้ วิธีก ารหรื อ
เครื& องมือที&ฉ้อฉลใดๆ เพื&อให้ ได้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี 1 และบริ ษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยนี 1ได้ ทันที ในกรณี นี 1 บริ ษัทจะคืนเบีย1 ประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยโดยหักเบีย1 ประกันภัยสําหรั บ
ระยะเวลาที&กรมธรรม์ประกันภัยนี 1ได้ ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
2.11 การชําระเบียW ประกันภัยและการคืนเบียW ประกันภัย
2.11.1 เบี ย1 ประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันที โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอาประกันภัย
และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ& มมีผลบังคับตามวันที&ที&ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.11.2 การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้ผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อเอาประกันภัยหลังจาก
บริ ษัทได้ ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ วจะไม่มีการคืนเบี 1ยประกันภัย
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื&อนไขในข้ อนี 1 ต้ องเป็ นการบอกเลิกทั 1งฉบับเท่านัน1 ไม่สามารถ
เลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึง& ส่วนใดได้
2.12 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที&มีข้อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี 1ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษัท และหากผู้มีสิทธิเรี ยกร้ องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนันโดย
1
วิธีการอนุญ าโตตุลาการ บริ ษัทตกลงยินยอมและให้ ทําการวินิจฉัยชีข1 าดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้ วยอนุญาโตตุลาการ
2.13 เงื;อนไขบังคับก่ อน
บริ ษัทอาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี 1 เว้ นแต่ผ้ ูเอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้ วแต่กรณี ได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วนตามสัญญาประกันภัยและ
เงื&อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที; 3

ข้ อยกเว้ นทั;วไป

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี 1ไม่ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรื อความเสียหาย อัน
เกิดจาก หรื อสืบเนื&องจากสาเหตุ หรื อที&เกิดขึ 1นในเวลาดังต่อไปนี 1
1. การกระทํ าของผู้ เ อาประกัน ภั ย ขณะอยู่ภ ายใต้ ฤ ทธิu สุรา สารเสพติ ด หรื อ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ยกเว้ นอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์
คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิu สุรา” นัน1 ในกรณี ที&มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตังแต่
1 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ขึ 1นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
3. การได้ รับเชื 1อโรค ปรสิต เว้ นแต่การติดเชื 1อโรค หรื อบาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํ 1า ซึง& เกิดจากบาดแผลที&
ได้ รับมาจากอุบตั เิ หตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรื อศัลยกรรม เว้ นแต่ที&จําเป็ นจะต้ องกระทํา เนื&องจากได้ รับบาดเจ็บซึง& ได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี 1 และได้ กระทําภายในระยะเวลาที&กําหนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัย
5. การแท้ งบุตร
6. การรักษาฟั นหรื อการรักษารากฟั น เว้ นแต่การรักษาที&ได้ เกิดขึ 1นภายใน 7 วันนับจากวันที&เกิดอุบตั ิเหตุ
7. การเปลี&ยนหรื อใส่ฟันปลอม การครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
8. อาหารเป็ นพิษ
9. การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก ทั บ เส้ นประสาท กระดู ก สั น หลั ง เลื& อ น
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื&อม (Degeneratation) หรื อ (Spondylosis) กระดูกสันหลัง
อักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้ นแต่มีก ารแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื&อน
(Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื&องมาจากอุบตั เิ หตุ
10. ขณะที& ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิ บัติหน้ าที& เป็ นทหาร ตํารวจ ผู้ให้ บ ริ การทางการแพทย์ ฉุกเฉิ น พนักงาน
ดับเพลิง หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบตั กิ ารในสงครามหรื อปราบปราม
11. ขณะที&ขณะผู้เอาประกันภัยเข้ าร่วมทะเลาะวิวาท หรื อมีสว่ นยัว& ยุให้ เกิดการวิวาท
12. ขณะผู้เ อาประกัน ภัยก่อ อาชญากรรมที&มีความผิ ดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับ กุม หรื อหลบหนี การ
จับกุม
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่

หน้ า 13 จาก 32

13. สงคราม การรุกราน การกระทําที&ม่งุ ร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําที&มุ่งร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ว่า
จะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล
การนัด หยุด งาน การก่อ ความวุ่น วาย การปฏิ วัติ การรั ฐ ประหาร การประกาศกฎอัย การศึก หรื อ
เหตุการณ์ใดๆ ซึง& จะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรื อคงไว้ ซงึ& กฎอัยการศึก
14. การก่อการร้ าย
15. การแผ่รั ง สี หรื อ การแพร่ กัม มันตภาพรั ง สี จ ากเชื อ1 เพลิ ง นิ ว เคลียร์ หรื อจากกากนิ ว เคลี ย ร์ ใดๆ อัน
เนื& อ งมาจากการเผาไหม้ ข องเชื อ1 เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ และจากกรรมวิ ธี ใ ดๆ แห่ ง การแตกแยกตัว ทาง
นิวเคลียร์ ซงึ& ดําเนินติดต่อไปด้ วยตัวเอง
16. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื&นใดที&อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
17. ขณะที&ผ้ ูเอาประกันภัยแข่งรถหรื อแข่งเรื อทุกชนิด แข่งม้ า แข่งสกีทกุ ชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ง สเก็ต
ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่การโดดร่ มเพื&อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ 1นหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน
หรื อเครื& องร่ อน การเล่นบันจี 1จัมw พ์ การดํานํ 1าที&ต้องใช้ ถงั อากาศและเครื& องช่วยหายใจใต้ นํ 1า
18. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึ กซ้ อมหรื อร่ วมแข่งขันกีฬาอาชีพ หรื อการแข่งขันกีฬา หรื อการฝึ กซ้ อมในฐานะ
มือสมัครเล่น
19. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี& หรื อปฏิบตั ิหน้ าที&เป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
20. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึ 1นหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอากาศยานที&มิได้ จดทะเบียนเพื&อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
21. ความสูญเสียหรื อเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ 1นนอกประเทศไทย
22 สภาพที&เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Exiting condition)
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หมวดที; X
ขอบข่ ายการให้ ความช่ วยเหลือของบริษัทหรื อบริษัทที;ได้ รับมอบอํานาจ
ขอบข่ายการให้ ความช่วยเหลือของบริ ษัทหรื อบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจนันจะอยู
1
่ภายใต้ กฎหมาย และ
ข้ อบังคับของประเทศที&ผ้ ูเอาประกันภัยเดินทางไป การบริ การของบริ ษัทหรื อบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจะอยู่
ภายใต้ การยินยอมของหน่วยงานที&เกี&ยวข้ อง บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจะไม่รับผิดชอบสําหรับ
ความล่าช้ าหรื อการขัดขวางในการให้ บริ การตามที&ได้ ตกลงเนื&องจากเหตุสดุ วิสยั จากเหตุการณ์การนัดหยุดงาน
การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ข้ อจํากัดในการเคลื&อนย้ ายอย่างเสรี การก่อวินาศกรรม การก่อการร้ าย สงคราม
กลางเมือง หรื อสงครามต่างชาติ ผลที&เกิดตามมาของสารกัมมันตภาพรังสี หรื อเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติตา่ งๆ
หมวดที; Z
ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที& ก รมธรรม์ ป ระกัน ภั ย นี ม1 ี ผ ลบั ง คับ ภายใต้ เ งื& อ นไขและข้ อ กํ า หนดทั&ว ไป ข้ อ ตกลงคุ้ม ครอง
ข้ อยกเว้ น และเอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และเพื& อ เป็ นการตอบแทนเบี ย1 ประกั น ภั ย ที&
ผู้เอาประกันภัยต้ องชําระ บริ ษัทตกลงจะให้ ความคุ้มครองดังต่อไปนี 1
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินW เชิงจากอุบัติเหตุ
คํานิยาม
การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง

การสูญเสียสายตา
หมายถึง
ทุพพลภาพถาวรสินW เชิง หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตังแต่
1 ข้อ มือหรื อข้ อเท้ าและให้ หมาย
รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้ งานของอวัยวะดังกล่าว
ข้ า งต้ น โดยสิ น1 เชิ ง และมี ข้ อบ่ ง ชี ท1 างการแพทย์ ชั ด เจนว่ า ไม่
สามารถกลับมาใช้ งานได้ อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้ หายได้ ตลอดไป
ทุพ พลภาพถึงขนาดไม่ส ามารถประกอบหน้ าที& การงานใดๆ ใน
อาชีพประจํา และอาชีพอื&นๆ ได้ โดยสิ 1นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1คุ้มครองความสูญเสีย หรื อความเสียหายอัน
เกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง
และทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่
วัน ที& เกิ ดอุบัติเหตุหรื อการบาดเจ็ บที& ได้ รับ ทํ าให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต้ องรั กษาตัวติ ดต่อกันในฐานะผู้ ป่ วยในใน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนันเมื
1 &อใดก็ดี บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทน
ตามตารางผลประโยชน์ดงั นี 1
ตารางผลประโยชน์
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวิต
สํ าหรั บการตกเป็ นบุ คคลทุ พพลภาพถาวรสิ น1 เชิ ง และการ
ทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิงนัน1 ได้ เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12
เดือน นับแต่วนั ที&เกิดอุบัติเหตุ เว้ นแต่มีข้อบ่งชีท1 างการแพทย์
ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิง
สําหรับมือสองข้ างตังแต่
1 ข้อมือ หรื อเท้ าสองข้ างตังแต่
1 ข้อเท้ า
หรื อสายตาสองข้ าง
สําหรับมือหนึง& ข้ างตั 1งแต่ข้อมือ และเท้ าหนึง& ข้ างตั 1งแต่ข้อเท้ า
สําหรับมือหนึง& ข้ างตั 1งแต่ข้อมือ และสายตาหนึง& ข้ าง
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100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับเท้ าหนึง& ข้ างตังแต่
1 ข้อเท้ า และสายตาหนึง& ข้ าง
สําหรับมือหนึง& ข้ างตั 1งแต่ข้อมือ
สําหรับเท้ าหนึง& ข้ างตังแต่
1 ข้อเท้ า
สําหรับสายตาหนึง& ข้ าง

บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้ อนี 1เพียงรายการที&สงู สุดรายการเดียวเท่านัน1
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที&เกิดขึ 1นตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1รวมกัน
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้ อตกลง
คุ้มครองนี 1ยังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษัทจะยังคงให้ ความคุ้มครองจนสิ 1นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที&เหลืออยู่เท่านั 1น
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ(ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง การเสี ยชีวิต การสู ญเสียอวั ยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพ ถาวรสินW เชิงจากอุบัตเิ หตุ)
ขณะที&ผ้ เู อาประกันภัยขับขี&หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ ารักษาพยาบาลเนื;องจากอุบัติเหตุในระหว่ างการเดินทาง
ความคุ้มครอง
ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1คุ้มครองค่าใช้ จ่ายที&จําเป็ นและสมควรซึ&งเกิด
จากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ หากผู้เอาประกันภัยได้ รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระยะเวลาการเดินทางจนเป็ นเหตุให้ ต้องเข้ ารับการรั กษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะ
ผู้ป่วยในหรื อผู้ป่วยนอก โดยบริษัทจะชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที&จําเป็ นและสมควรในการรักษาพยาบาลให้ ตามจํานวนที&
ต้ องจ่ายจริ ง แต่สงู สุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที&ระบุในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองค่ ารั กษาพยาบาลเนื;องจากอุบัตเิ หตุในระหว่ าง
การเดินทาง)
1.
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่ค้ มุ ครองค่าจ้ างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์คํ 1ายันต่างๆ
(ยกเว้ นไม้ คํ 1ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative
medicine) การฝั งเข็ม
2.
ขณะที&ผ้ เู อาประกันภัยขับขี&หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเคลื;อนย้ ายเพื;อการรั กษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื;อนย้ ายกลับ
หรื อ การจัดการและการส่ งศพกลับอันเนื;องจากอุบตั ิเหตุ
คํานิยาม
การเคลื; อนย้ ายเพื; อการ หมายถึง
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น
เนื;องจากอุบัตเิ หตุ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที; ไ ด้ รั บ ค ว า ม หมายถึง
คุ้มครอง

การส่ งศพกลับ

หมายถึง

1. การขนส่ ง ผู้ เอาประกั น ภั ย ฉุ ก เฉิ น จากสถานที& ที& ผ้ ู เอา
ประกันภัยประสบอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาลที&ใกล้ ที&สุดที&
สามารถให้ การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม หรือ
2. การขนส่งผู้เอาประกันภัยหลังจากรั บการรั ก ษาเบื อ1 งต้ น
จากโรงพยาบาลในท้ องถิ&น และสภาพร่ างกายของผู้เอา
ประกันภัยอํานวยให้ มีการเคลื&อนย้ ายไปโรงพยาบาลอื&น
หรื อ กลับ บ้ านหรื อ สถานที& เ ริ& มต้ น การเดิ นทางท่ อ งเที& ย ว
ภายในประเทศไทยเพื&อการรักษาต่อ หรื อเพื&อการพักฟื น1
ค่าใช้ จ่ายในการเคลื&อนย้ าย ค่าใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาล
และค่าใช้ จ่ายที&จําเป็ นในการช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่ง
ตัวหรื อการส่งศพกลับบ้ าน หรื อสถานที&เ ริ& มต้ นการเดินทาง
ท่องเที&ยวภายในประเทศไทย ทังนี
1 1ค่าใช้ จ่ายที&เกี&ยวข้ องตามที&
ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น จะต้ องได้ รับความเห็นชอบและจัดการโดย
บริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจ
การจัดการที& จําเป็ นสําหรั บการส่งกลับศพหรื ออัฐิไปยังบ้ าน
หรื อสถานที&เริ& มต้ นการเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทย
หรื อภูมิลําเนากรณี ผ้ เู อาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะ
เดินทาง

ความคุ้มครอง
การเคลื;อนย้ ายเพื;อการรั กษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื;อนย้ ายกลับ
ขณะที& ก รมธรรม์ ป ระกันภัย มีผ ลบังคับ การประกันภัย นี ใ1 ห้ ความคุ้มครองการเคลื& อ นย้ ายเพื& อ การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผู้เอาประกันภัยที&ได้ รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง ภายในระยะเวลา
การเดินทาง ซึง& เป็ นไปตามความเห็นของบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจที&มีความเห็นว่าเหมาะสมที&จะเคลื&อนย้ ายผู้
เอาประกันภัยไปยังสถานที&อื&น หรื อส่งกลับบ้ านหรื อสถานที&เริ& มต้ นการเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทย
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เพื&อรับการรั กษาพยาบาล โดยบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจะจัดการเรื& องการเคลื&อนย้ ายเพื&อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินโดยวิธีการที&เหมาะสมที&สุดตามสภาพการบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัย ทัง1 นีบ1 ริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายที&
ได้ รับความคุ้มครองโดยตรงต่อบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจ
วิธีการจัดการเรื& องการเคลื&อนย้ ายเพื&อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นโดยบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจ อาจ
รวมถึงการขนย้ ายฉุกเฉิ นทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยสายการบินพาณิ ชย์ รถไฟ หรื อโดยวิธีอื&นที&
เหมาะสม
การตัดสินใจเกี&ยวกับวิธีการขนส่งหรื อ จุดหมายปลายทางจะทํ าโดยบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจ โดย
พิจารณาจากความจําเป็ นทางการรักษาของผู้เอาประกันภัยเท่านัน1
การส่ งศพกลับ และการจัดการศพ
ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ ความคุ้มครองการจัดการส่งศพหรื ออัฐิกลับ
บ้ าน หรื อสถานที&เริ& มต้ นการเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทย หรื อภูมิลําเนา กรณีผ้ ูเอาประกันภัยเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง ซึ&งดําเนิ นการจัดการโดยบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจ
ทั 1งนี 1บริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายที&ได้ รับความคุ้มครองให้ กบั บริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจโดยตรง
กรณีสง่ ศพหรื ออัฐิกลับภูมิลําเนาที&ไม่ใช่ประเทศไทย จํานวนเงินความรับผิดของบริ ษัทจะจํากัดไม่เกิน
ค่าใช้ จ่ายในการส่งกลับมาสถานที&เริ& มต้ นการเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศไทยเท่านั 1น
บริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายสําหรั บการจัดการศพโดยสัปเหร่ อ ค่าหีบศพ ค่าฝั งศพ หรื อค่าฌาปณกิจศพ
ตามจํานวนที&จ่ายจริ งให้ กบั ผู้รับประโยชน์ ทั 1งนี 1ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการจัดงานศพ
จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุ้มครองการเคลื&อนย้ ายเพื&อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื&อนย้ ายกลับ หรื อความคุ้มครองการส่งศพกลับและการจัดการศพ ภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี 1รวมกันสูงสุด
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที&ได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื; อนไขเฉพาะความคุ้ มครอง (ใช้ บั ง คั บ เฉพาะข้ อตกลงคุ้ มครองการเคลื; อนย้ ายเพื; อการ
รั กษาพยาบาลฉุ ก เฉิ นและการเคลื; อนย้ ายกลั บ หรื อ การจัดการและการส่ งศพกลั บอั นเนื; องจาก
อุบัตเิ หตุ)
บริ ษัทได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษัท ที&ไ ด้ รับ มอบอํ านาจ ให้ ค วามช่วยเหลือ ผู้เ อาประกัน ภัยในการจัดการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินตามเงื&อนไขดังต่อไปนี 1
1. การตัดสินใจต่างๆ จะทําอย่างดีที&สุดเพื& อผลประโยชน์ ทางการรั กษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย
เท่านัน1
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2. แพทย์ ของบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจะติดต่อโรงพยาบาลในท้ องถิ& นหรื อถ้ ามีความจําเป็ นจะขอ
ข้ อมูลจากแพทย์ ประจําตัวของผู้เอาประกันภัยเพื&อการตัดสินใจที&เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของ
ผู้เอาประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยยอมรับว่าการเคลื&อนย้ ายเพื&อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ น จะได้ รับการจัดการโดย
บุคคลากรทางการแพทย์ของบริษัทที&ได้ รับมอบอํานาจที&มีคณ
ุ วุฒิในท้ องถิ&นนันๆ
1
4. การจัดการของบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจะเป็ นไปตามกฎหมายของท้ องถิ&นนันๆ
1 และกฎหมาย
ข้ อบังคับสากล บริ การของบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจะต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที&เกี&ยวข้ อง
5. ในกรณีผ้ ูเอาประกันภัยปฏิเสธที&จะปฏิบตั ิตามการตัดสินใจของบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจะถือว่า
ผู้เอาประกันภัยได้ ยกเว้ นความรับผิดตามกฎหมายของบริ ษัทและบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจจากผล
ที&อาจจะเกิดขึ 1นตามมาจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะเสียสิทธิ ที&จ ะ
ได้ รับการบริการจากบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจ และการชดใช้ จากบริ ษัท
6. เมื&อบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจได้ ให้ บริ การความช่วยเหลือ บริ ษัทจะได้ รับสิทธิเป็ นเจ้ าของตัว~ การ
เดินทางเดิม ผู้เอาประกันภัย จะต้ องส่งตั~วเดินทางนัน1 ให้ บ ริ ษัทที& ได้ รับ มอบอํานาจหรื อคืนเงินที&
ได้ รับคืนจากบริ ษัทจัดการเดินทางให้ บริ ษัท ถ้ าผู้เอาประกันภัยไม่ได้ ซื 1อตัว~ ขากลับไว้ แล้ ว บริ ษัท
สงวนสิทธิเรี ยกเงินค่าใช้ จ่ายที&ผ้ เู อาประกันภัยควรจะต้ องชําระสําหรับค่าเดินทางกลับคืนบริ ษัท
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเคลื;อนย้ ายเพื;อการรั กษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลื;อนย้ ายกลับ หรื อ การจัดการและการส่ งศพกลับอันเนื;องจากอุบัตเิ หตุ)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรื อความเสียหายใดๆ อัน
เกิดจาก หรื อสืบเนื&องจากสาเหตุ หรื อที&เกิดขึ 1นจากการจัดการที&ไม่ได้ รับการอนุมตั ิหรื อจัดการโดยบริ ษัทที&ได้ รับ
มอบอํานาจ เว้ นแต่ว่าด้ วยสาเหตุนอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
แจ้ งบริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจในระหว่างสถานการณ์ ฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทสงวนสิทธิที&จะ
จ่ายคืนค่าใช้ จ่ายต่อผู้เอาประกันภัยเท่าที&บริ ษัทที&ได้ รับมอบอํานาจในสถานการณ์ เดียวกันจะจัดหาให้ และไม่
เกินจํานวนเงินผลประโยชน์ที&ได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่

หน้ า 21 จาก 32

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การยกเลิกการเดินทาง
คํานิยาม
ส ภ า พ อ า ก า ศ หมายถึง
เลวร้ าย

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ ฝุ่น ควันและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศที&เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ&งส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะที& กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ ความคุ้มครองเมื&อการเดินทางของผู้เอา
ประกันภัยที&ได้ รับการยืนยันแล้ วถูกยกเลิกภายใน 30 วันก่อนวันเริ& มการเดินทาง เนื&องจากเหตุการณ์ ที&ไม่ได้
คาดหมาย และอยู่เหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุดงั ต่อไปนี 1
ก. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่ วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อญาติสนิท หรื อ
ข. การยกเลิกตารางเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะเนื&องจากการจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ประท้ วง การก่อความวุน่ วาย สภาพอากาศเลวร้ าย หรื อ
ค. การถูกหมายเรี ยกเพื&อไปให้ การเป็ นพยานในศาลของผู้เอาประกันภัย
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยสําหรั บค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึน1 จากการยกเลิกการเดินทาง
หลังจากที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ ว สําหรั บค่าที&พัก ค่าพาหนะเดินทางที&ผ้ ูเอาประกันภัยได้ ทําการ
จ่ายเงินล่วงหน้ าไปแล้ ว หรื อต้ องจ่ายตามสัญญา หรื อค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึ 1นในการจองโปรแกรมการท่องเที&ยว หรื อ
ค่าปรั บสําหรั บการยกเลิกการเดินทาง ซึ&งไม่สามารถเรี ยกร้ องได้ จากผู้ใด โดยบริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ตาม
จํานวนค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึ 1นจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที&ได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั 1งนี 1ค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึน1 จะต้ องได้ รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ให้ บริ การต่างๆ ที&เกี&ยวข้ องสําหรั บ
การเดินทางนันๆ
1
เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการเดินทาง หรื อบริ ษัทนําเที&ยว หรื อบริ ษัทจัดการขนส่ง หรื อ
ผู้ให้ บริ การที&พกั ทราบทันทีเมื&อจําเป็ นต้ องยกเลิกการเดินทาง
กรณี ที& ผ้ ู เ อาประกัน ภัย ไม่ แ จ้ ง บริ ษั ท จัด การเดิ น ทาง หรื อ บริ ษั ท นํ า เที& ย ว หรื อ ผู้จัด การขนส่ ง หรื อ ผู้
ให้ บริการที&พกั ทราบทันทีหรื อแจ้ งหลังจาก 48 ชัว& โมงนับจากที&ทราบสาเหตุที&ต้องยกเลิกการเดินทาง โดยที&การ
ล่าช้ า ในการแจ้ ง ดัง กล่าวนัน1 เป็ นความผิ ด ของผู้ เ อาประกัน ภัย และหากค่ าใช้ จ่ า ยที& เ กิ ด ขึน1 ณ วันที& ผ้ ูเ อา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่
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ประกันภัยแจ้ งให้ ผ้ ูเกี&ยวข้ องทราบสูงกว่าค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึน1 ณ วันที&ผ้ ูเอาประกันภัยควรจะได้ แจ้ งผู้เกี&ยวข้ อง
ทราบ บริษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ เู อาประกันภัยตามจํานวนค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึ 1น ณ วันที&จะแจ้ งผู้เกี&ยวข้ องทราบเท่านัน1 ผู้
เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบส่วนต่างที&ไม่ได้ รับการชดใช้ จากบริ ษัทด้ วยตนเอง
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่ค้ มุ ครองการยกเลิกการเดินทางอันเกิดจาก หรื อสืบเนื&องจาก
สาเหตุ หรือเกิดขึ 1นในกรณีดงั ต่อไปนี 1
1. การสูญเสีย หรื อเสียหายใดๆ ที&เกิดจากการควบคุม หรื อกฎข้ อบังคับของรัฐบาลไทย
2. ความสูญเสียหรื อความเสียหายที&ได้ รับการชดใช้ จากแหล่งอื&น ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอื&น หรื อ
โปรแกรมความคุ้มครองของรัฐบาล หรื อ กรณี เรี ยกคืนได้ จากโรงแรม สายการบิน ตัวแทนจัดการ
เดินทาง ผู้ให้ บริ การท่องเที&ยว หรื อผู้ให้ บริ การที&พกั อาศัย
3. เหตุการณ์ ที&ผ้ ูเ อาประกัน ภัย คาดหมายว่าจะเกิ ด ขึน1 หรื อรู้ ในวันที& ห รื อ ก่ อ นวันที& ออกกรมธรรม์
ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การลดจํานวนวันเดินทาง
คํานิยาม
ส ภ า พ อ า ก า ศ หมายถึง
เลวร้ าย

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ ฝุ่น ควันและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศที&เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ&งส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ ความคุ้มครองเมื&อการเดินทางที&ได้ รับการ
ยืนยันแล้ วของผู้เอาประกันภัยต้ องลดจํานวนวันเดินทางให้ สนลง
ั 1 หลังจากที&ผ้ ูเอาประกันภัยได้ ออกเดินทางไป
แล้ ว และการเดินทางยังไม่สิ 1นสุดตามกําหนดการเดินทาง เนื&องจากเหตุการณ์ ที&ไม่ได้ คาดหมาย และอยู่เหนือ
การควบคุมของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุดงั ต่อไปนี 1
ก. การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่ วยรุ นแรงของผู้เอาประกันภัย หรื อ
ข. การเสียชี วิต การบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยรุ นแรงของ ญาติสนิทของผู้เอาประกันภัย
หรื อ
ค. การปรับตารางการเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะ เนื&องจากการจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ประท้ วง การก่อความวุน่ วาย สภาพอากาศเลวร้ าย หรื อ
ง. การถูกหมายเรี ยกเพื&อไปให้ การเป็ นพยานในศาลของผู้เอาประกันภัย
บริ ษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยสําหรับค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึ 1นจากการลดจํานวนวันเดินทาง
สําหรับ
1. ค่าใช้ จ่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที&พกั และค่าใช้ จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเที&ยว
ที&ผ้ เู อาประกันภัยได้ จ่ายไปล่วงหน้ าซึง& ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ หรื อถูกริ บมัดจํา
2. ค่าใช้ จ่ายสําหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที&พกั และค่าใช้ จ่ายในการจองโปรแกรมการท่องเที&ยว
ที&ผ้ เู อาประกันภัยต้ องจ่ายเพิ&มเติม เนื&องจากผู้เอาประกันภัยต้ องลดจํานวนวันเดินทางอันเป็ น
ผลจากสาเหตุข้างต้ น
โดยบริ ษัท จะจ่ ายค่าทดแทนให้ ต ามจํ านวนค่าใช้ จ่ ายที& เ กิ ด ขึน1 จริ ง แต่สูง สุด ไม่เ กิ น จํ านวนเงิ นเอา
ประกันภัยที&ได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทังนี
1 1ค่าใช้ จ่ายที&เกิดขึ 1นจะต้ องได้ รับการรับรองเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ บริ การต่างๆ ที&เกี&ยวข้ องสําหรับการเดินทางนันๆ
1
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่
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เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทาง)
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการเดินทาง บริ ษัทนําเที&ยว บริ ษัทจัดการขนส่ง ผู้ให้ บริ การที&พกั
หรื อให้ บริการที&เกี&ยวข้ อง ซึง& ผู้เอาประกันภัยติดต่อสําหรับการเดินทางนันๆ
1 ทราบทันทีเมื&อจําเป็ นต้ องลดจํานวน
วันเดินทาง
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการลดจํานวนวันเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่ค้ มุ ครองการลดจํานวนวันเดินทางอันเกิดจาก หรื อสืบเนื&อง
จากสาเหตุ หรือเกิดขึ 1นในกรณีดงั ต่อไปนี 1
1. การสูญเสีย หรื อเสียหายใดๆ ที&เกิดจากการควบคุม หรื อกฎข้ อบังคับของรัฐบาลไทย
2. การสูญเสียหรื อความเสียหายที&ได้ รับการชดใช้ จากแหล่งอื&น ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอื&น หรื อ
โปรแกรมความคุ้มครองของรั ฐบาล หรื อกรณีเรี ยกคืนได้ จากโรงแรม สายการบิ น ตัวแทนจัดการ
เดินทาง ผู้ให้ บริ การท่องเที&ยว ผู้ให้ บริ การที&พักอาศัย หรื อให้ บริ การที&เกี&ยวข้ อง ซึง& ผู้เอาประกันภัย
ติดต่อสําหรับการเดินทาง
3. เหตุการณ์ ที&ผ้ ูเ อาประกัน ภัย คาดหมายว่าจะเกิ ด ขึน1 หรื อรู้ ในวันที& ห รื อ ก่ อ นวันที& ออกกรมธรรม์
ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่ าช้ าในการเดินทาง
คํานิยาม
ส ภ า พ อ า ก า ศ หมายถึง
เลวร้ าย

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ ฝุ่น ควันและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศที&เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ&งส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะที&กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ ความคุ้มครองเมื&อตารางการเดินทางของ
ผู้ขนส่งสาธารณะที&ผ้ เู อาประกันภัยได้ จดั ไว้ เพื&อการเดินทางล่าช้ ากว่ากําหนดมากกว่า ............ ชัว& โมงติดต่อกัน
(บริ ษทั กําหนดสูงสุดไม่เกิ น 12 ชัวโมง) นับจากเวลาที&ระบุในตารางเดินทางที&ได้ แจ้ งไว้ ต่อผู้เอาประกันภัย ซึง& มี
สาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้ วง สภาพอากาศเลวร้ าย เครื& องยนต์ขัดข้ องหรื อความบกพร่ องทาง
โครงสร้ างของยานพาหนะของผู้ขนส่งสาธารณะ หรื อไฟไหม้ อย่างรุ นแรง ณ สถานที&ออกเดินทาง จนทําให้ ไม่
สามารถเดินทางได้ บริ ษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรั บค่าอาหาร และค่าที&พักตามความเหมาะสมตามจํานวน
เงินเอาประกันภัยที&ระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้ กับผู้เอาประกันภัยสําหรั บการล่าช้ ากว่ากําหนด
ของยานพาหนะสาธารณะทุกๆ ……… ชัว& โมงเต็ม (บริ ษัทกํ าหนดสูงสุดไม่เกิ น 12 ชัวโมง) ทังนี
1 1ไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยสูงสุดที&ระบุไว้ หน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าในการเดินทาง)
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของ
ผู้เอาประกันภัยกับเวลาจริงที&ถงึ จุดหมายปลายทาง
หากผู้ขนส่งสาธารณะได้ มีการจัดหายานพาหนะอื&นให้ กบั ผู้เอาประกันภัย การคํานวณผลประโยชน์จะ
คํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผู้เอาประกันภัยกับ เวลาจริ งที&ถึง
จุดหมายของยานพาหนะที&ผ้ ขู นส่งสาธารณะจัดหาให้
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่ค้ มุ ครองความสูญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สืบเนื&องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี 1
1. ความล่าช้ าที&มสี าเหตุดงั ต่อไปนี 1
1.1 การที&ผ้ ูเอาประกันภัยไม่สามารถเข้ าตรวจ ณ จุดที&ออกเดินทางได้ ทนั เวลาไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
1.2 การนัดหยุดงานหรื อการประท้ วงซึ&งได้ เริ& มขึ 1นและได้ มีการประกาศให้ สาธารณชนรับทราบก่อน
วัน ที& ก รมธรรม์ป ระกัน ภัยเริ& มความคุ้มครองโดยที& ผ้ ูเ อาประกัน ภัย สามารถเปลี&ย นแปลงการ
เดินทางได้
2. การสูญเสียหรื อเสียหายที&สามารถเรี ยกร้ องได้ จากผู้ที&เกี&ยวข้ องอื&นๆ
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่ อสัมภาระในการเดินทางและทรั พย์ สินส่ วนตัว
คํานิยาม
สั ม ภาระในการเดินทาง หมายถึง
และ
ทรัพย์ สินส่ วนตัว
สิ;งของมีค่า
หมายถึง
คู่ หรื อ ชุด
เงินพกติดตัว

เอกสารส่ วนตัว
ความคุ้มครอง

ของใช้ ส่วนตัวและทรั พย์ สินของผู้เอาประกันภัย หรื อทรัพย์ สินที& ผู้
เอาประกันภัยต้ องรับผิดชอบ และเป็ นทรัพย์สินที&ผ้ ูเอาประกันภัยนํา
ติดตัวไป หรื อซื 1อระหว่างการเดินทาง
เครื& องประดับ อัญมณี นาฬิกา สิ&งของที&ทํามาจากวัตถุมีค่าหรื อหินมี
ค่า ขนสัตว์ เครื& องหนัง
หมายถึง จํ านวนชิ น1 ของสัม ภาระในการเดิ น ทาง หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ส่ว นตัว ซึ&ง
ประกอบกันเป็ นชุดหรื อสามารถใช้ ด้วยกัน
หมายถึง เหรี ยญกษาปณ์ ธนบัตร เงิ นสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตั~ว
เดินทางบัตรโรงแรมที&พัก บัตรวันหยุดพักผ่อน หรื อบัตรของขวัญ
(Gift Vouchers) ซึ&ง สามารถเปลี& ย นเป็ นเงิ นสดหรื อ ออกใหม่
ทดแทนได้
หมายถึง กรีนการ์ ด หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี&

ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ ความคุ้มครองสําหรับการสูญเสีย เสียหาย
หรื อสูญหายที&เกิดขึน1 ภายในระยะเวลาการเดินทางสําหรับสัมภาระในการเดินทางและทรั พย์ สินส่วนตัวของผู้
เอาประกันภัยที&นําไปหรื อซื 1อในระหว่างการเดินทาง โดยบริ ษัทจะชดใช้ สําหรับการสูญเสีย หรื อเสียหาย หรื อ
สูญหายตามจํานวนเงินที&เกิดขึ 1นจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดแต่ละรายการ แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า
และทั 1งนี 1ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที&ได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที&การสูญเสีย หรื อเสียหาย หรื อสูญหายเกิดขึ 1น ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งความต่อเจ้ าหน้ าที&
ตํารวจในท้ องที& ที&เ กิดเหตุการณ์ ดังกล่าว หรื อหากอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรื อผู้ขนส่ง
สาธารณะจะต้ องแจ้ งฝ่ ายบริ หารของโรงแรม หรื อฝ่ ายบริ หารของผู้ขนส่งสาธารณะ โดยต้ องแจ้ งภายใน 24
ชัว& โมงหลังจากพบการสูญเสีย หรื อเสียหาย หรือสูญหาย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ มีเหตุจําเป็ นอันสมควรซึง& ไม่อาจ
แจ้ งภายในระยะเวลาข้ างต้ นได้ แต่ได้ แจ้ งโดยเร็ วที&สุด เท่าที&สามารถจะกระทํ าได้ แล้ ว และต้ องเก็บเอกสาร
บันทึกประจําวันของเจ้ าหน้ าที&ตํารวจ หรื อเอกสารรั บรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากหน่วยงานที&เกี&ยวข้ อง เช่น
โรงแรม หรื อสายการบินไว้ เป็ นหลักฐาน
ในกรณีทรัพย์สินที&สญ
ู เสีย หรื อเสียหาย หรื อสูญหายเป็ นส่วนหนึง& ของคู่หรื อชุด การพิจารณาชดใช้ จะ
ไม่นํามูลค่าทรัพย์สินที&เป็ นคูห่ รื อชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สิน
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รายการนัน1 ๆ ที&เสียหายหรื อสูญหายเท่านัน1 ทังนี
1 จ1 ะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที& ได้ ระบุไว้ ในหน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษัทสามารถเลือกที&จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเป็ นเงินสด โดยหักค่าเสื&อมจาก
วงเงินที&จะชดใช้ หรื อซ่อมแซมสัมภาระในการเดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย กรณีที&สมั ภาระ
ในการเดินทาง หรื อทรัพย์ สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยได้ รับความเสียหายสิ 1นเชิงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
บริ ษัทจะชดใช้ ให้ เสมือนว่าสัมภาระในการเดินทาง หรื อทรั พย์ สินส่วนตัวนั 1นได้ สูญหายไป และเมื&อบริ ษัทได้
ชดใช้ คา่ ทดแทนดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิที&จะครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวและดําเนินการขายซากตามความ
เหมาะสม
ในกรณี พบทรัพย์สินที&สูญหายไป ผู้เอาประกันภัยจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยจดหมายลงทะเบียน
ทันทีที&ผ้ เู อาประกันภัยได้ รับแจ้ งว่าทรัพย์สินที&สญ
ู หายไปถูกค้ นพบ กรณีบริ ษัทยังไม่ได้ ชดใช้ ค่าทดแทนให้ กบั ผู้
เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้ องเรี ยกคืนทรัพย์สินนั 1น ถ้ าทรัพย์สินนั 1นได้ รับความเสียหายและอยู่ภายใต้
ความคุ้มครองนี 1 บริ ษัทจะจ่ายค่าเสีย หาย และวงเงินชดเชยสํ าหรั บรายการที&เ สีย หายของสัมภาระในการ
เดินทางหรื อทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั 1น กรณีที&บริ ษัทได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กับผู้เอาประกันภัยแล้ ว ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกที&จะสละสิทธิในทรัพย์สินนัน1 หรื อเรี ยกคืนทรัพย์ สินนัน1 โดยคืนวงเงินที&บริ ษัทได้ ชดใช้
ให้ ผ้ เู อาประกันภัยกลับคืนบริ ษัทโดยหักรายการที&ไม่ได้ รับคืนออกไป ถ้ าผู้เอาประกันภัยไม่เรี ยกคืนทรัพย์สินนั 1น
ภายใน 15 วันจากวันที&ได้ รับแจ้ ง บริ ษัทจะถือว่าผู้เอาประกันภัยเลือกที&จะสละสิทธิในทรัพย์สินนัน1
ทัง1 นี 1 การประกันภัยภายใต้ ข้อ ตกลงคุ้มครองนี 1 ผู้เอาประกันภัยไม่อ าจเรี ย กร้ องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี 1และข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของสัมภาระในการเดินทางพร้ อมกันในเหตุการณ์
เดียวกันได้
เงื;อนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรื อสูญหายต่ อ
สัมภาระในการเดินทางและทรั พย์ สินส่ วนตัว)
1. ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มที&ในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนตัวทังหมด
1
2. ในกรณีที&บริ ษัทได้ จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนีแ1 ล้ ว บริ ษัทจะเข้ ารั บช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัย เพื&อใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องต่อบุคคล หรื อองค์การใดๆ เฉพาะในส่วนที&บริ ษัทได้ จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ ว ในการนี 1ผู้เอาประกันภัยจะต้ องให้ ความร่ วมมือแก่บริ ษัทในการส่งมอบ
เอกสารต่างๆ พร้ อมดําเนินการเท่าที&จําเป็ น และต้ องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นที&เสียหายต่อบริ ษัท
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรื อสูญหายต่ อสัมภาระใน
การเดินทางและทรั พย์ สินส่ วนตัว)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่ค้ มุ ครอง
1. สัตว์ รถยนต์ (รวมทัง1 อุปกรณ์ ป ระดับ ยนต์ ) เรื อ อุป กรณ์ กี ฬา ยานพาหนะอื&น ผลไม้ อาหาร
เครื& องใช้ ในบ้ าน วัตถุโบราณ งานหัตถกรรม เครื& องแก้ ว เครื& องกระเบื อ1 ง กระเบือ1 งเคลือบ หินอ่อน
เครื& องปั น1 ดินเผา หรื อสิ&งของแตกง่ายอื&นๆ รู ปวาด งานศิลปะ เครื& องดนตรี แว่นตา (เลนส์ และ
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กรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่วนตัว เอกสารสําคัญทางการเงิ น แสตมป์ เงินพกติดตัว บัตร
เครดิต ซิมการ์ ด กุญแจ
2. การสูญเสีย หรื อเสียหายสิ&งของมีค่าที&ไม่ได้ เก็บไว้ กับตัวผู้เอาประกันภัย ยกเว้ นได้ เก็บล็อคในตู้
นิรภัย
3. การสูญเสียหรื อเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่วน รอยคราบ การเสียหายจากสภาพบรรยากาศ
หรื อสภาพอากาศ การเสื&อมสภาพ การรั&วไหลของของเหลว การเปรอะเปื 1อนนํ 1ามันหรื อสารหล่อลื&น
การเปรอะเปื 1อนสี หรื อสนิมของสัมภาระในการเดินทาง การบกพร่ องของเครื& องจัก รหรื อ เครื& อง
ไฟฟ้า แมลง หนู สภาพของทรัพย์สินเอง หรื อความเสียหายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรื อขณะ
กําลังผลิต/ประกอบ และความเสียหายนันเนื
1 &องมาจาก การผลิต/ประกอบนัน1
4. การลักทรัพย์โดยปราศจากการงัดแงะ บุกรุ ก หรื อการใช้ กญ
ุ แจผี
5. การสูญเสีย หรื อเสียหาย ของกระเป๋ าเดินทางที&ไม่มีการปิ ดล็อค หรื อถูกทิ 1งไว้ โดยไม่มคี นดูแล
6. การสูญเสีย หรื อเสียหายที&ได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอื&น หรื อได้ รับการชดใช้
โดยผู้ขนส่งสาธารณะ โรงแรม หรื อจากแหล่งอื&นแล้ ว
7. การสูญเสีย หรือเสียหายต่อกระเป๋ าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที&ได้ สง่ ไปล่วงหน้ า หรื อขนส่งแยก
ไปต่างหาก
8. การสูญเสีย หรื อเสียหายของสินค้ า หรื อตัวอย่างสินค้ า ตลอดจนอุปกรณ์ทกุ ชนิด
9. การสูญ เสีย หรื อ เสีย หายของทรั พย์ สิน ของผู้เ อาประกันภัยจากการยึด ทํ าลาย โดยคํ าสั&งของ
รัฐบาลหรื อหน่วยงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที&ศลุ กากรของประเทศไทยและ/หรื อประเทศปลายทาง
10. ทรัพย์สินที&ซื 1อหลังจากมาถึงสถานที&ปลายทางที&ระบุในตัว~ เดินทาง
11. การลักทรัพย์โดยลูกจ้ าง พนักงานของผู้เอาประกันภัย
12. การสูญเสียหรื อเสียหายที&เกิดขึ 1นในประเทศไทย ยกเว้ นการลักทรัพย์ การสูญเสียหรื อเสียหายจาก
สายการบินหรื อตัวแทนของสายการบิน
13. การสูญเสียหรื อเสียหายของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ยกเว้ นเป็ นการสูญเสียหรื อเสียหายที&เกิดขึ 1น
จากอุบตั ิเหตุตอ่ ผู้เอาประกันภัย
14. การสูญเสียหรื อเสียหายของอุปกรณ์ที&เช่า หรื อให้ เช่า
15. การสูญเสียหรื อเสียหายของข้ อมูลที&บนั ทึกอยูใ่ นเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรื อ
สิ&งอื&นใดในทํานองเดียวกัน
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่ าช้ าของสัมภาระในการเดินทางโดยเครื; องบิน
ความคุ้มครอง
ขณะที&กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี 1ให้ ความคุ้มครองกรณีสมั ภาระในการเดินทางที&
บรรจุลงใต้ ท้องเครื& องบินไปถึงที&หมายล่าช้ า หรื อถูกส่งไปผิดที& หรื อสูญหายไปชัว& คราวในระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง บริ ษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรั บการซื 1อเสื 1อผ้ า เครื& องแต่งตัว หรื อเครื& องใช้ ส่วนตัวที&จําเป็ นเร่ งด่วน
ให้ แก่ผ้ เู อาประกัน โดยจะจ่ายตามจํานวนเงินตามที&ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทุกๆ ..... ชัว& โมง
(บริ ษัทกํ าหนดสูงสุดไม่เกิ น 12 ชัวโมง) นับจากเวลาที&ผ้ ูเอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระในการ
เดินทาง ณ จุดหมายปลายทาง ทั 1งนี 1ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที&ได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ทัง1 นี 1 การประกันภัยภายใต้ ข้อ ตกลงคุ้มครองนี 1 ผู้เอาประกันภัยไม่อ าจเรี ย กร้ องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองนี 1และข้ อตกลงคุ้มครองการสูญเสีย เสียหาย หรื อสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทาง
และทรัพย์สินส่วนตัว พร้ อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
ดังนัน1 ในกรณีพิสจู น์ได้ ว่าสัมภาระในการเดินทางของผู้เอาประกันภัยได้ สูญหายไปอย่างถาวร บริ ษัท
จะหัก จํ านวนเงิน ที& บ ริ ษัทได้ จ่ายไปภายใต้ ข้ อตกลงคุ้มครองนี 1 จากจํ านวนเงิ นค่าทดแทนที& บ ริ ษัท ให้ ความ
คุ้มครองภายใต้ ข้อตกลงคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหาย หรื อสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สิน
ส่วนตัว
เงื; อ นไขเฉพาะความคุ้ ม ครอง (ใช้ บั ง คั บ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองการล่ าช้ า ของสั ม ภาระในการ
เดินทาง)
ผู้เอาประกันภัยต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มที& เพื&อให้ มั&น ใจว่าสัมภาระได้ ปิ ดล็อคและมีการระบุ
ข้ อมูลบนป้ายถูกต้ องและชัดเจน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่ าช้ าของสัมภาระในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไW ม่ ค้ ุมครอง
1. การล่าช้ าซึ&งเกิ ดขึน1 โดยตรงหรื อโดยอ้ อ ม จากการนัดหยุด งาน หรื อการประท้ วงที& เ กิ ดขึน1 ขณะ
จัดการเดินทาง หรื อก่อนกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ& มความคุ้มครอง แล้ วแต่วนั ไหนจะถึงทีหลัง
2. สัมภาระในการเดินทางที&มีเอกสารรับรองสําหรับการขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้ า (Bill of Loading)
ใบตราส่งสินค้ าทางอากาศ (Air waybill) ใบตราส่งสินค้ าทางรถไฟ (Rail Way Bill) หรื อใบรับพัสดุ
ภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) เป็ นต้ น
3. สัมภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสัง& ของรัฐบาลหรื อหน่วยงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที&
ศุลกากร หรื อหน่วยราชการอื&นของประเทศไทย
4. การล่าช้ าที&เกิดขึ 1นนอกประเทศไทย
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ความรั บผิดตามกฏหมายต่ อบุคคลภายนอก
คํานิยาม
บุคคลภายนอก

หมายถึง

บุค คลใดๆนอกเหนื อจากญาติ หรื อ บุคคลในครอบครั วของผู้เ อา
ประกันภัย หรื อบุคคลที&อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้ างของผู้
เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที&จ้าง

ความคุ้มครอง
ขณะที& กรมธรรม์ ป ระกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัย นี ใ1 ห้ ค วามคุ้ม ครองสํ าหรั บ ความรั บ ผิ ดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เอาประกันภัยที&เกิดขึ 1นระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทางโดย
อุบตั ิเหตุสาํ หรับ
1. การเสียชีวิต หรื อการบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกใดๆ
2. การสูญเสีย หรื อการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใดๆ
บริ ษัท จะชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทนในนามของผู้เ อาประกัน ภัย ตามค่า ใช้ จ่า ยที& เ กิ ด ขึน1 จริ ง สํ าหรั บ
ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี 1
ก. ค่าใช้ จ่ายที&ผ้ ูเอาประกันภัยต้ องรั บผิ ดชดใช้ ให้ กบั บุคคลภายนอกใดๆ ตามจํ านวนเงินที&สูญเสีย
หรือเสียหายจริ ง
ข. ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียมซึง& ผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายไปด้ วยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากบริ ษัท
ค. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางศาลหรื ออนุญาโตตุลาการ
ทั 1งนี จ1 ํ านวนเงินความรั บผิดของบริ ษัทต่อเหตุการณ์ หรื อต่อเหตุการณ์ ต่อเนื&องจากสาเหตุเดียวกันที&
เกิดขึ 1นระหว่างการเดินทางจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที&ได้ ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื; อ นไขเฉพาะความคุ้ ม ครอง (ใช้ บั ง คั บ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ตามกฏหมายต่ อ
บุคคลภายนอก)
1. ถ้ าในขณะเกิ ดเหตุก ารณ์ หรื อ การเรี ย กร้ องภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกันภัย นี 1 มี กรมธรรม์ ป ระกันภั ย
ประเภทอื&นให้ ความคุ้มครองเหตุการณ์ หรื อการเรี ยกร้ องนี 1อยู่แล้ ว บริ ษัทจะร่ วมเฉลี&ยค่าเสียหายไม่
เกินกว่าสัดส่วนที&บริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
2. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องไม่ตกลงยอมรับผิ ด เสนอ สัญญา จ่ายเงิ น หรื อชดใช้ ใดๆโดยไม่ได้ รั บการ
ยินยอมจากบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
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3. ผู้เอาประกันภัยจะต้ องส่งจดหมาย เอกสารการเรี ยกร้ อง หมายแจ้ งความ หมายศาล หรื อเอกสารอื&น
ที&เกี&ยวข้ องกับความเสียหาย หรื อเหตุอนั จะนําไปสูก่ ารเรี ยกร้ องให้ บริ ษัททันที
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บงั คับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี 1ไม่ค้ มุ ครอง
1. การสูญเสีย หรื อ เสียหายใดๆ ที& ผ้ ูเ อาประกันภัย ต้ องรั บผิดต่อบุคคลภายนอก จากเหตุก ารณ์ ที&
เกิดขึ 1นจากการกระทําโดยเจตนา หรื อการกระทําอันผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
2. ความรับผิดใดๆ ซึง& เกิดจากหรื อสืบเนื&องจาก
2.1. การให้ บริ การทางวิชาชีพ หรื อการไม่ปฏิบตั ติ ามวิชาชีพ
2.2 การประกอบการค้ า ธุรกิจ หรื อวิชาชีพของผู้เอาประกันภัย
2.3. การใช้ ปืน หรื ออาวุธ
2.4. ผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมในกิจกรรมที&อนั ตราย ยกเว้ นได้ มีการขยายความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย
2.5. การเป็ นเจ้ าของ ครอบครอง หรื อใช้ ยานพาหนะลากจูงที&ติดอยู่กบั ยานพาหนะ เครื& องบิน
เรื อ
2.6 การเป็ นเจ้ าของ ครอบครอง หรื อใช้ ที&ดิน อาคาร ยกเว้ นเพื&อประโยชน์ ของการพักอาศัยของ
ผู้เอาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง
2.7. การคุกคามทางเพศ การประทุษร้ ายต่อร่างกาย และจิตใจ
2.8 การก่อให้ เกิดมลภาวะ หรื อปนเปื อ1 นของดิน นํ 1า อากาศ
3. ความรับผิดตามกฏหมายต่อผู้ใกล้ ชิดทางธุรกิจ หรื อต่อบุคคลภายนอกจากการว่าจ้ างงาน หรื อ
การฝึ กงานกับผู้เอาประกันภัย
4. ความรับ ผิ ดซึ&ง เกิ ดจากสัญ ญาซึ&งถ้ าไม่มีส ัญญาดังกล่าวความรั บ ผิ ดของผู้เอาประกันภัยจะไม่
เกิดขึ 1น
5. ความรับ ผิ ดทางกฏหมายที& เกิ ดขึน1 จากสัตว์ (ยกเว้ น สุนัข แมว ม้ า ) ที& อยู่ภ ายใต้ การดูแลหรื อ
ควบคุมของผู้เอาประกันภัย
6. การเสียชีวิต หรื อการบาดเจ็บต่อร่ างกาย หรื อการสูญเสียหรื อเสียหายต่อทรัพย์สินของญาติสนิท
7. ความสูญเสียหรื อความเสียหายต่อทรัพย์ สินของผู้เอาประกันภัย หรื อที&ครอบครอง ดูแล ควบคุม
โดยผู้เอาประกันภัย
8. ค่าปรับทางแพ่ง อาญา หรื อโดยสัญญา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางภายในประเทศไทยแบบกลุม่
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